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الداخلیین    امنحھیي  تال  الشھاداتعن  معلومات    الدلیل  ھذا  یقدم  للمدققین  الدولي  كما أ  ، (IIA)المعھد  و 
  الداخلي المعتمد   المدقق  شھادةك،  "المعھد"أو    "المعھد الدولي"  في ھذا الدلیل  أحیانا  إختصارا   سیشار الیھ

)CIA(  وشھادة في  و،  )CRMA(مخاطر  الإدارة    ضمان  في،  المؤھل  القیادي  الداخلي شھادة    التدقیق 
)QIAL(شھادة المدقق الداخلي الممارس ، و. 

 

المعھد الدولي ، ألنھ یحتوي على شروط برامج إصدار الشھادات الخاصة ببتمعن  الدلیلیرجى قراءة ھذا  
من البدایة إلى النھایة،    رحلة الحصول على الشھادة  بالتفصیل عن  یرشدك وسوف  .  IIAللمدققین الداخلیین  

 .  كل خطوةفي وفر لك نصائح مفیدة یو

 :خطوات التصدیق
 تقدیم الطلب – 1الخطوة  
 متحاناإل – 2الخطوة  
 إثبات الخبرة المھنیة  – 3الخطوة  
 شھادة اإلعتماد على  ةظفحامال – 4الخطوة  
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 مقدمة 
ل في  مؤھ ال القیادي  ، و ®) CRMA(  إدارة المخاطر   ، وشھادة ضمان ®) CIA( الداخلي المعتمد    المدقق   : العدید من التسمیات العالمیة األساسیة   لمدققین الداخلیین ل الدولي معھد ال  یقدم   

الداخلي   و ®) QIAL( التدقیق  ال   ،  الداخلي  متعددة  معھد ال   امتحانات   تقدیم   یتم .  )IAP® (  ممارس المدقق    لویب ا  على   الدولي   المعھد  موقع  زیارة  یمكنك   .بلغات 
https://www.theiia.org/en/certifications عن اللغات المعتمدة لتقدیم االمتحان لمعرفة المزید . 

 
 ®) CIA(  المعتمد المدقق الداخلي
الحصول على  إن    .عالمیا  المعترف بھا  في التدقیق الداخلي   الوحیدةالمعتمدة  شھادة  الھي  ®) CIA( المعتمد    المدقق الداخلي 

  المھنیة ألي تدقیق   المعرفة والمھارات والكفاءات الالزمة للقیام بالمسؤولیات  لنشرالمثلى    ھو الطریقة  ذه الشھادة واللقبھ
 .، في أي مكان في العالمبفعالیة  داخلي 

 

 ®)CRMA(إدارة المخاطر ® شھادة في ضمان
في إدارة المخاطر   الشھادة وتبین    .الداخلیین  للمدققینالوحیدة لضمان إدارة المخاطر    عتماداإلشھادة إدارة المخاطر ھي شھادة  

من خالل ضمان المخاطر   ھلمؤسست  القیمة    وتعزیز  وضمان  االستراتیجیة،  التركیز على المخاطر  على   ة المدقق الداخلي قدر
 . المخاطرو إدارة  المخاطرببالمفاھیم المتعلقة  دارة ولجنة التدقیقتثقیف اإلعلى العملیات التجاریة األساسیة، و 

 
 ®)QIAL(التدقیق الداخلي قیادي المؤھل في ال

خصیصا على كبار المسؤولین   ةمطبقال،  للمدقق الداخلي   على القدرات القیادیةالقیادي المؤھل في التدقیق الداخلي  یركز برنامج  
التدقیق   في  على  )  CAEs(التنفیذیین  والتأثیر  التدقیق،  وظیفة  لقیادة  الرئیسیة  المجاالت  في  التدقیق  شركات  قادة  أو 

و  واألداء  االستراتیجیة وال  ءإبداالتنظیمي،  االبتكار  رؤیةالراي  إلى  والدعوة  و  ،  في  لعب  والتغییر،  أساسي    دعم دور 
 ) الجدیدة  طلبات   باإلمكان تقدیم عد یلم  2021دیسمبر    31اعتبارا من  ( -والمسؤولیة االجتماعیة  األخالقیات

 )®(IAPالممارس  دقق الداخليمال
التدقیق الداخلي بسرعة  في كفاءة الإلظھار والمتناوبین الجدد  ین الداخلییندققملوسیلة ل ي ھالممارس دقق الداخلي مال شھادة
 . الداخلي  التدقیق   ة رحل األولى في  تھمخطو یخطونوھم 

 
 
 

على سبیل المثال،  .  لمعھد الدولي التابعة ل  الجمعیات المحلیةوالضرائب في البلدان التي تدار فیھا االمتحانات من خالل اتفاقیات مع    كلفةقد تختلف عملیات إصدار الشھادات والت
، إذا كنت تقیم في المملكة كذلك و.  جنوب أفریقیا للمشاركة في برامج الشھادات العالمیةجمعیة المدققین الداخلیین في  إذا كنت تقیم في جنوب أفریقیا، یجب أن تكون عضوا في  

 یجب على المرشحین من البلدان   .الشھادات العالمیة  برامج   في للمشاركة    أیرلندا/حدةلمملكة المتجمعیة المدققین الداخلیین في ا  المتحدة أو أیرلندا، یجب أن تكون عضوا في 
إصدار الشھادات    عملیات   للحصول على مزید من المعلومات حول  أو االتصال بممثلھم المحلي جمعیة المدققین الداخلیین المحلیة  التالیة الرجوع إلى موقعھم المحلي التابع ل

 :المحلیة
 إندونیسیا  الیابان كوریا  الجمھوریة التشیكیة  البرازیل  بلجیكا 

 
 .ھنا االسعار  عن العثور على معلومات  ك یمكن 

 
غیر صحیح، فال تقم بإكمال   )CCMS( شھاداتللالمرشحین  نظام إدارة عبرإذا كنت تعتقد أن السعر المقدم إلیك . نھائیة وغیر قابلة لالسترداد ھي جمیع المبیعات: تنبیھ

 .بك االتصالب اتشھادالمسؤول یقوم وسوف  ،CCMSحالة من خالل التسجیل یرجى بدال من ذلك، . المعاملة
  

https://na.theiia.org/certification/Pages/Exam-Language-Offerings.aspx
https://na.theiia.org/certification/Pages/Exam-Language-Offerings.aspx
https://na.theiia.org/certification/Pages/Exam-Language-Offerings.aspx
https://na.theiia.org/certification/Pages/Exam-Language-Offerings.aspx
https://na.theiia.org/certification/Pages/Exam-Language-Offerings.aspx
https://na.theiia.org/certification/Pages/Exam-Language-Offerings.aspx
https://na.theiia.org/certification/Pages/Exam-Language-Offerings.aspx
https://na.theiia.org/certification/Pages/Exam-Language-Offerings.aspx
https://na.theiia.org/certification/Pages/Exam-Language-Offerings.aspx
https://www.theiia.org/en/certifications
https://global.theiia.org/certification/Pages/Pricing-Structure.aspx
https://global.theiia.org/certification/Pages/Pricing-Structure.aspx
https://global.theiia.org/certification/Pages/Pricing-Structure.aspx
https://global.theiia.org/certification/Pages/Pricing-Structure.aspx
https://ccms.theiia.org/
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للتحقق من حالة  .  قبل تقدیم نموذج الطلب الخاص بك منجزة بالكامل    تك عضوی یجب أن تكون   ، والتسجیل   طلبات االعتماد والشھادات  أسعار   على  للحصول على خصومات 
 . ) منتسبة للمعھد   مجموعة تدقیق عضوا في    نت أو منسق مجموعة التدقیق الخاص بك إذا ك ( في بلدك  المحلیة    جمعیة المدققین الداخلیین  مراجعة یمكنك    ، العضویة الخاصة بك 

 
،  المھنیة  الخبرة  وإثبات،  بنجاح  جمیع أجزاء االمتحان واجتیازھا  تأدیةو  لب، التقدم بط:  علیھا  ةفظاحممعتمدة والالشھادة  الھناك أربع خطوات أساسیة للحصول على  

 . الخطواتھذه خالل  لمعھد الدولي للمدققین الداخلیینالتابعة ل CCMS للشھاداتالمرشحین إدارة  نظام رشدك یسوف  .المھني المستمر التعلیم   واإلبالغ عن
  

https://i7lp.integral7.com/durango/do/login?ownername=iia&channel=iia&basechannel=integral7
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 الخطوة األولى 
 تقدیم الطلب 

 
 شروط األھلیة 

  ،سریة االمتحان  الدخول والخروج من البرنامج، والحفاظ على متطلبات    یجب إكمال جمیع  المعھد الدولي للمدققین الداخلیینالمعتمدة من    شھادةالللحصول على  
 .لمعھد الدولي للمدققین الداخلییناالخاصة ب أخالقیات المھنة بمبادئ وااللتزام

 
على أنك    أكید ، سیطلب منك التمعین من برامج المعھد  التقدم بطلب إلى برنامج   عند .  البرنامج متطلبات األھلیة لضمان تأھلك وموافقتك على شروط وأحكام  تعرف على  

في    الموجودةو(  التقدم لھ  أنت بصددبرنامج الذي  القد استعرضت جمیع شروط  وأنك    لمعھد الدولي للمدققین الداخلییناأخالقیات المھنة الخاصة ب  بمبادئبأحكام    ستلتزم 
 . هاالطالع على متطلبات األھلیة لكل برنامج في الملحق  ك یمكن ). الدلیل ھذا

 
 )CCMS( نظام إدارة المرشحین للشھادات  إنشاء ملف تعریف في

 
  .CCMS  نظام إدارة المرشحین للشھادات   ملف تعریف في   إلنشاء Account  Global IIA  عالمي   حساب   د الدولي ھ المع   المرشحین لشھادات   جمیع  یجب أن یكون لدى   

مختلف نشاطات  سجل في  ت، وأن تالمعھد الدولي للمدققین الداخلیین  في   برامج إصدار الشھادات، وأن تصبح عضوا  على بتقدیم طلب للحصول    الحساب العالمي   یسمح لك 
 .للقیام بذلك إضافیة تكلفة  توجد ، والCCMS نظام حساب وملف تعریف في المن السھل إنشاء  .المنتجات تشتري ونشرھا، وأنالوظائف  تصفح ب، وأن تقوم المعھد 

 
ولكن مر بعض الوقت منذ آخر مرة قمت فیھا بتسجیل الدخول، فیجب علیك التحقق من معلوماتك للتأكد من أن حسابك   CCMS  نظام  إذا كان لدیك ملف تعریف في 

 . CCMS sign-in صفحة ، یمكنك إعادة تعیین كلمة المرور الخاصة بك على CCMS  نظام إذا نسیت كلمة مرور. دقیق وحدیث
 

إنشائھ  CCMSبزیارة  قم   أو  بك  الخاصین  التعریف  وملف  حسابك  إلى  العمالء.  للوصول  بعالقات  االتصال  یرجى  صعوبات،  أي  واجھت    على  إذا 
CustomerRelations@theiia.org 001-407-937-1111على الرقم  أو 

 
 
 

 والدفعتقدیم الطلبات  خیارات 
 

 یةاالئتمان   بطاقةال  عن طریق  الدفع  ك یمكن  .تقدیم الطلب  عملیة  لبدء  CCMSنظام إدارة المرشحین للشھادات    في   ارهیختترید إالذي    االعتمادالشھادة /برنامج    حدد
الحصول على   ك یمكن  .قد تستغرق عدة أسابیع  لكترونیةیرجى مالحظة أن معالجة التحویالت األ .  لكتروني أو التحویل اال)  موصى بھا للحصول على خدمة أسرع(

 .”My Orders“ "طلباتي "تحدید  عن طریق الفواتیر واإلیصاالت
 

 . الطلب اتبع اإلرشادات التي تظھر على الشاشة إلكمال .تقدیم الطلب عملیة یوما إلكمال 90 لدیك سیكون ، لمعھدالمدفوع ل  مبلغالوصول  بمجرد
 

للتحقق من حالة  .  یجب أن تكون عضویتك منجزة بالكامل قبل تقدیم نموذج الطلب الخاص بك   ، للحصول على خصومات على أسعار طلبات االعتماد والشھادات والتسجیل 
 ). أو منسق مجموعة التدقیق الخاص بك إذا كنت عضوا في مجموعة تدقیق منتسبة للمعھد ( المحلیة في بلدك    جمعیة المدققین الداخلیینیمكنك مراجعة    ، العضویة الخاصة بك 

 
 

  

https://ccms.theiia.org/
https://ccms.theiia.org/
https://ccms.theiia.org/
mailto:CustomerRelations@theiia.org
mailto:CustomerRelations@theiia.org
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 المستندات المطلوبة تحمیل 
 

یجب أن  ف الوثائق المقدمة بلغات أخرى غیر اإلنجلیزیة  إذا كانت  .  الوثائق المطلوبة  وافر، یجب تالمختارة  شھادةلبرنامج ال  ھلیةاأل  من استیفاء متطلباتتحقق  ال  یتم   لكي
 .یة ویجب أن یوقعھا ویؤرخھا الشخص الذي قام بالترجمةزلیكاإلن من قبل أي شخص یجید اللغة ةتم الترجمتیمكن أن . مصحوبة بترجمة إنجلیزیةتكون 

 
 

 إثبات الھویة 
 

  أنواع الرسم البیاني التالي  في  تجدون      .التعریف المقدم ساریا وصحیحاإثبات  یجب أن یكون  .  المعھدإثبات الھویة مطلوب للتقدم بطلب إلى جمیع برامج شھادات  
 . مقبولةالمقبولة وغیر ال  تعریفال

 
 التعریفمقبولة من   غیر أنواع  مقبولة   تعریف أنواع 

 أو شارة العمل   الموظف بطاقة  عن الحكومة صادرة رخصة قیادة 

 الجامعة أو الكلیة  بطاقة  جواز سفر

 التأمین بطاقة  یة رسمیة عسكر بطاقة 

 أجنبي بطاقة تسجیل 
 ) .اإلقامة الدائمة، إلخ تأشیرة البطاقة الخضراء،(

 ھویة بدون اسمصورة صورة سیلفي أو 

بطاقة بالستیكیة تحمل  (بطاقة ھویة باللغة المحلیة صادرة عن الحكومة 
صورة وتوقیعا، وال تقبل إال إذا تم إصدارھا من البلد  الذي یختبر فیھ 

 ) المرشح

 
 صورة منتھیة الصالحیة  مع بطاقة

  

 
 

االمتحان الخاص بك یجب أن   في تاریخ  التي تقدمھا  مالحظة أن الھویةالیرجى  .  ھویتك   إبرازمنك    ، سیطلب)االمتحانات(عندما تكون مستعدا للجلوس لالمتحان  
 تغییر  إرسال طلب"  إختیار، یرجى  CCMS  ك في نظامحساب   االسم الحالي على   لتصحیح  .CCMS  في نظام  الشخصي   المعلومات الموجودة في ملفك  تتطابق مع

 . اتالخطوات وتحمیل المستند أكملثم  ،CCMS نظامل الصفحة الرئیسیة على   ”Submit a Name Change Request“ "االسم 
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 إثبات المؤھل التعلیمي 
 

 : لمؤھل التعلیمي اسوف یرشدك من خالل تقدیم إحدى الوثائق التالیة كدلیل على  CCMS نظام ، فإنمؤھل التعلیمي إثباتا للإذا كان برنامجك یتطلب 

 
 .) مستند تغییر االسم القانوني الخاص بك  إرفاقمنذ حصولك على شھادتك، یجب علیك أیضا  إذا تغیر اسمك (  . الرسمیة عالماتك نسخة من شھادتك أو   •
 .رسالة من الكلیة أو الجامعة تؤكد شھادتك  أو •
 . التعلیمي رسالة من خدمة تقییم أكادیمي تؤكد مستواك  أو •

 
 إكمال عملیة التعریف من قبل مرجع

 
الى كیفیة إتمام عملیة التعریف من قبل    CCMSـ یرشدك نظام السوف .   المھنة   أخالقیات  ىء مباد ي ھ  التعریف عنك و  حسن السیرة والسلوك التثبت من  عملیة أساس 
 .والحصول على كتاب توصیة مرجع

 
 

 خاصة  ترتیبات
 

عند االقتضاء وبما یتفق مع المتطلبات القانونیة، مثل المرشحین ذوي  المعھد معقولة للمرشحین لشھادات  متحاناترتیبات  للمدققین الداخلیین المعھد الدولي  جريسی
 . التي تحد إلى حد كبیر من قدرتھم على قراءة االمتحان أو إكمالھ بطریقة أخرىوالموثقة اإلحتیاجات الخاصة 

 
  سیتم إرشادك لتحمیل  . تقدیم طلب البرنامج  عملیةأثناء  المعھدب الخاصالرسمي  ترتیباتتطبیق الخاصة، یرجى تنزیل  إمتحانإعتبارات إذا كنت تتوقع الحاجة إلى أي 

وأي  النموذج  صلة  وثائق  المكتمل  ذات  أخرى  حول    .داعمة  أسئلة  أي  لدیك  كان  إلكتروني   الترتیباتإذا  برید  إرسال  یرجى  الى   المعتمدة، 
certaccommodations@theiia.org.   

 

 تمدید فترة األھلیة للبرنامج 
 

االعتماد الذي تختاره، یجب علیك استیفاء جمیع متطلبات األھلیة وإكمال البرنامج قبل تاریخ انتھاء صالحیة األھلیة، ما لم تقم  /الشھادة  الموافقة على برنامج  بمجرد  
إذا انتھت  . لبرنامجأھلیتك لقبل تاریخ انتھاء صالحیة  CCMS نظام عبر طلب بذلك  تقدیمبرنامج سنة واحدة، یجب بالالمتاحة  فترةال مدیدلت . تمدید لمرة واحدةبشراء 

سیطلب منك إعادة أي امتحانات   لكنو  قبل إكمال جمیع المتطلبات الالزمة للحصول على الشھادة الخاصة بك، فیمكنك إعادة تقدیم الطلب؛   األھلیة للبرنامجصالحیة  
 .األھلیة السابقة فترةاجتزتھا خالل 

 

 تمدید الفترة لظروف صعبة 
 

مثل  (   معینة  قاھرةظروف    للمرشحین الذین قد تكون لدیھم  لالمتحان  األھلیة  أو  اإلعتماد/الشھادة برنامج  ل  فقط  لمرة واحدة،  "صعبة ظروف  "   فترة  بتمدید  السماح یجوز   
  نظام عبر  طلب  تقدیمیجب    ،  في مثل ھذه الحالة).  العسكریة  الخدمة  والكوارث الطبیعیة، أو  ،األسرة، واالضطرابات المدنیةاألمومة أو األبوة، الموت في    أو  المرض

CCMS،     تمدید ال تتطلب جمیع طلبات .  تعلیمات حول كیفیة المضي قدماتزوید المرشح ب، ومن قبل المعھد تم مراجعة الطلبیس  و  التي تعیق المرشحالظروف   لشرح
 .داعمة وثائق خاصةلظروف 

  

https://global.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Code-of-Ethics.aspx
https://global.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Code-of-Ethics.aspx
https://global.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Code-of-Ethics.aspx
https://global.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Code-of-Ethics.aspx
https://dl.theiia.org/Documents/IIA-Accommodations-Application.pdf
mailto:certaccommodations@theiia.org
mailto:certaccommodations@theiia.org
https://i7lp.integral7.com/durango/do/login?ownername=iia&channel=iia&basechannel=integral7
https://i7lp.integral7.com/durango/do/login?ownername=iia&channel=iia&basechannel=integral7
https://i7lp.integral7.com/durango/do/login?ownername=iia&channel=iia&basechannel=integral7
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 ثانیة ال الخطوة
 متحان اال

 
 
 

برنامج شھادة قبل أن تكون مؤھال للتسجیل وجدولة   الى   ترشحالالتي تخولك  متطلبات  الجمیع  یجب علیك إكمال  
  بیرسون  امتحانفي مركز  إما  في معظم الحاالت، سیكون لدیك خیار أخذ االمتحان الخاص بك  .  االمتحان الخاص بك 

بعد  المراقبالمتابع ومتحان  االأو عن طریق    Pearson Vue  فیو المتابعة عبر  تال  . (االنترنت  عبر  عن  توفر 
متحان عبر اإلنترنت،  الإذا كنت تفكر في جدولة ا.)  على مناطق معینةذلك  اإلنترنت لبعض االمتحانات ویقتصر  

 . البدیلة االمتحانللحصول على سیاسات وإجراءات  د ملحقال یرجى الرجوع إلى 
 
 

 دفع رسوم االمتحان 
 

  أي كمالبرنامج  ل  األوليطلب التسجیل  مماثلة  لتلك المتعلقة ب  الدولي المعھد    اتامتحانفي  تسجیل  لسیاسات الدفع ل
 : یلي 

 

بدال من ذلك،   .تكمل تسجیلك ر المعروض غیر صحیح ألي سبب من األسباب، فال  السع  إذا كنت تعتقد أن •
 .CCMSافتح حالة داخل 

الشراء ؛ ال یمكن استرداد  عملیة  بمجرد قبول السعر وإكمال      مدفوعةاسترداد أي رسوم امتحان    یمكن  ال •
   .الدفعحصول رسوم التسجیل بمجرد 

 .إلى آخر من تسجیل CCMS  نظام  من خالل ال یمكن تحویل الرسوم المدفوعة •
كونھ    یةالدفع باستخدام بطاقة ائتمان یوصى  عدة أسابیع؛ و  االلكتروني تحویل  القد تستغرق معالجة عملیات   •

 .یقصر وقت المعالجة

 فیو وبیرسون المعھد الدولي 
Pearson Vue 

مع بیرسون  المعھد الدولي  تعاقد
  إلدارة Pearson Vue فیو

 . التصدیق امتحانات
  امتحانمراكز  Pearson Vue لدى

وتقدم ،  العالم في جمیع أنحاء
تعتمد على الكمبیوتر التي متحانات اال

في مجموعة متنوعة من 
وتضمن استثماراتھا التكنولوجیة .اللغات

الخدمة  توفیر األمان المتطور وتحسین
للمرشحین للحصول على شھادات 

 .المعھد الدولي 

 
ال یمكن إجراء االمتحانات بعد انتھاء . (یأتي أوال  ، أیھماانتھاء صالحیة البرنامج  تاریخ  یوما أو حتى   180المتحان  ل  المتاحةفترة  الالدفع، تكون  عملیة  بمجرد اكتمال  

 .المتحانل المھلة المتاحة ضمن وتنفیذهیجب علیك جدولة امتحان الشھادة الخاص بك .) صالحیة البرنامج
 
 

 متحان اال جدولة 
 

مفتوحة خمسة   االمتحانومع ذلك، فإن معظم مراكز . عبر اإلنترنت وقد تتغیر في كثیر من األحیان االمتحانوجداول  Pearson Vue امتحانكز اتختلف جداول مر
في  CCMS نظام من خالل الخاص بك متحان االجدولة ب ننصحك . على مدار العام) بناء على الظروف المحلیة(أو ستة أیام في األسبوع خالل ساعات العمل العادیة 

الى اإلمتحان دون موعد   الدخول  ك مكن ال ی.  المناسب لك أفضلوقت مبكر، كلما كانت فرصك في حجز التاریخ والوقت والموقع  ب  تھكلما قمت بجدول.  أقرب وقت ممكن
 . للجلوس لالمتحان  محدد ؛ یجب أن یكون لدیك موعدمسبق مجدول وموثق 

  

https://home.pearsonvue.com/iia
https://home.pearsonvue.com/iia
https://home.pearsonvue.com/iia
https://home.pearsonvue.com/iia
https://home.pearsonvue.com/iia
https://home.pearsonvue.com/iia
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 :Pearson Vue  فیو بیرسوناإلتصال بخدمة العمالء لدى  عبر    الخاص بك اإلمتحان    ةجدولأیضا    ویمكنك 
 

أرقام مجانیة  لدیھا العدید من مراكز خدمة العمالء .المحلي على رقم الھاتف  حصوللل Vue  Pearsonالخاصة ب العمالء خدمة صفحةقم بزیارة  •
 .   خدمتك ل

 . وحدد موقعك المفضل قبل االتصال ،على الویب Vue  Pearsonموقع على  االمتحانابحث عن قائمة بمواقع مراكز  •
 .االتصالقبل  والثانیة والثالثة من التواریخ واألوقات في االعتبار خیاراتك األولى  ضع •
 .بك، وسیتم إرشادك خالل عملیة الجدولةالخاص  المعھد الدولي تعریف برقم  Pearson Vueفي   قم بتزوید ممثل مركز خدمة  العمالء •

 
 .مساعدتكوسیقومون ب Pearson Vueممثلي خدمة عمالء  فقط ب   اإلتصال یجب علیك دائما   . محدد لجدولة االمتحان أو إلغائھ   امتحان تتصل بمركز    ال   : تنبیھ 

 

 االمتحانتمدید فترة األھلیة لتأدیة  
 

 اإللتزامسیؤدي عدم  .  أیھما یأتي أوال  ،أو حتى تاریخ انتھاء صالحیة البرنامج  یوما  180المتحان مفتوحة لمدة ل  الفترة المتاحة للجلوس ، تكون  لالمتحان  عند التسجیل
 ).تسجیل و الدفع مرة أخرى الستفقد أي رسوم مدفوعة ، وسیتعین علیك إعادة (بالموعد النھائي إلى إبطال التسجیل 

 
أو  (للجلوس لالمتحان   إضافیة  یوما  75یسمح التمدید لمدة    .CCMS  نظام  متحان الخاص بك من خالللال   لفترة المتاحةإذا لزم األمر، یمكنك شراء تمدید لمرة واحدة ل

 . تاریخ انتھاء صالحیة البرنامجبعد  تمدید األھلیة لالمتحان منح  یمكنال). أیھما یأتي أوال ،حتى تاریخ انتھاء صالحیة البرنامج
 
 

 تأكید التلقي 
 

تقوم  جدولة االمتحان  بعد عبر   االمتحانأو خیار    االمتحانالذي یتضمن معلومات حول موقع مركز  بالبرید اإللكتروني و  بتأكید الموعد  Pearson Vue، سوف 
على   Pearson Vueعمالء  إلجراء امتحان، فاتصل بخدمة    مدرج على الجدول  اسمك تفید بأن    Pearson Vueإذا لم تتلق رسالة إلكترونیة من  .  اإلنترنت المحدد

 .الفور، حیث قد یشیر ذلك إلى أن موعدك لم یتم تسجیلھ بشكل صحیح

 
 

 متحان في الموعد المحدد عدم حضور اال 
 

في التاریخ المحدد في الموقع والوقت المحددین،    المتحانل  تحضرإذا لم    .تاریخ االمتحان  في   ھویة صادرة عن الحكومة  بطاقة مع    أن تكون حاضرا  المطلوب منك
لن یتم و  تسجیل االمتحان الخاص بك  رسوم الخاص بك، وسوف تفقد CCMSحساب  في " عدم الحضور"سیتم إلغاء التسجیل الخاص بك، وسیتم وضع عالمة حالة 

 Pearson  فیو   بیرسون.  آخر  امتحانالدفع لجدولة تاریخ  عبر  ، فستحتاج إلى إكمال تسجیل امتحان جدید  "عدم الحضور"حالة      تم إصدار  إذا      .  استرداد أي مبلغ
Vue ـل باتصیرجى اإل". عدم الحضور" حالة  ھي المسؤولة عن اإلعالن عن Pearson Vue   تقدیم استئناف اإلعتراض أومباشرة إذا كنت ترغب في . 

  

http://www.pearsonvue.com/iia/contact/
http://www.pearsonvue.com/iia/contact/
http://www.pearsonvue.com/iia/contact/
http://www.pearsonvue.com/iia/contact/
http://www.pearsonvue.com/iia/contact/
http://www.pearsonvue.com/iia/contact/
http://www.pearsonvue.com/iia/contact/
http://www.pearsonvue.com/iia/contact/
http://www.pearsonvue.com/iia/contact/
http://www.pearsonvue.com/iia/contact/
http://www.pearsonvue.com/iia/contact/
http://www.pearsonvue.com/iia/contact/
http://www.pearsonvue.com/iia/contact/
http://www.pearsonvue.com/iia/
http://www.pearsonvue.com/iia/
http://www.pearsonvue.com/iia/
http://www.pearsonvue.com/iia/
https://i7lp.integral7.com/durango/do/login?ownername=iia&channel=iia&basechannel=integral7
http://www.pearsonvue.com/iia/contact/
http://www.pearsonvue.com/iia/contact/
http://www.pearsonvue.com/iia/contact/
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 االمتحان  عدومتغییر  
 

یمكنك إجراء .  Pearson Vue  ـأو عن طریق االتصال ب  CCMSجدولة موعد االمتحان المؤكد حسب الحاجة خالل فترة االمتحان مباشرة في  یمكنك إلغاء أو إعادة  
 فیھا   مرة تقوم  في كل)  Pearson Vueتدفع مباشرة إلى  (دوالرا  أمریكیا    75بقیمة  تغییر  تحصیل رسوم    ومع ذلك، سیتم.  ساعة   48تغییرات قبل الموعد المحدد ب  

على   Pearson Vueعمالء  إذا لم تتلق البرید اإللكتروني، فاتصل بخدمة  .  تؤكد التغییرات التي أجریتھا  Pearson Vueمن    رسالة إلكترونیة  ستتلقى .  جدولةالبإعادة  
 .موعدك  بشكل صحیح تسجیلالفور للتأكد من 

 

 
 

 الجلوس لالمتحان 
 

وصي  فإن المعھد الدولي ی،  متحاناالمركز    في شخصیا  االنترنت أو    عبر  عن بعد  الخضوع للرقابةیق  االمتحان الخاص بك عن طر  تؤديأن    سواء كنت من المقرر
برنامج    على   للحصول  المعھد الدولي موقع  قم بزیارة  .  قبل وصول یوم االمتحان الخاص بك )  CBT(القائم على الكمبیوتر    االمتحانبشدة أن تتعرف على أساسیات  

 .االمتحانھذا البرنامج التعلیمي غیر متوفر في مركز  .CBTالقائم على الكمبیوتر  االمتحانتعلیمي حول 
 

دقیقة على األقل من موعدك   30قبل    االمتحانخطط للوصول إلى موقع مركز  یجب أن ت، فامتحانفي مركز  شخصیا  إذا كان من المقرر أن تقوم بإجراء االمتحان  
لجلوس لفلن یتم قبولك    ،المحدد  الموعد  بعدوصلت    إذا  ".عدم الحضور"أنك في حالة  دقیقة، فقد یتم رفض وصولك وتعتبر    30إذا وصلت قبل الموعد بأقل من  .  المحدد

 ".عدم الحضور" في حالةلالمتحان، وستعتبر 

 
على    ھویتك حتوي  تیجب أن    .لبرنامجلطلب  التقدیم    عملیة  صادرة عن الحكومة تحتوي على اسمك تماما كما  قدمتھا أثناء  تك صورھویة تحمل    بطاقةیطلب منك تقدیم  

  موعد امتحان   الخاص بك واالسم الذي یظھر في   CCMSمتسقة مع ملف    الھویة  یجب أن تكون معلومات  .تقدیم الطلب  أثناء عملیةاسمك وبلدك تماما كما قدمتھا  
Pearson Vue . الكف بصمة قد یطلب منك أیضا تقدیم بصمة اإلصبع أوف، االمتحانمركز وحسب . 

 
في  اعتبارك  إذا لم تقدم بطاقة ھویة صالحة وحدیثة ومقبولة في الوقت الذي من المقرر أن تجري فیھ االمتحان، فلن یسمح لك بإجراء االمتحان، وسیتم  :  تنبیھ
 .مدفوع یتم استرداد أي مبلغ نل.  االمتحانمركز  الى حضرت، على الرغم من أنك "عدم حضور" حالة

 
،  االمتحان مركز إذا طلب منك تقدیم أي رسوم مباشرة إلى   ).البلدان التي یجب تحصیل ضریبة محلیة فیھا باستثناء(  أي مبلغدفع  اإلمتحانمراكز  منك  لن تطلب   

 .VUE Pearson  عمالء اتصل بخدمة
 

 ".Pearson Vueما یمكن توقعھ في " سفل لعرض فیدیو ألوانتقل ل  معھد الدولي ال  IIAموقع  ، قم بزیارةاالمتحانمركز  المعلومات حول لمزید من  
  

یجب  . في الصینتختلف التوقیت المطلوب إلجراء تغییرات على موعد االمتحان والرسوم ذات الصلة : سیاسة الصین
 .الختبار التي تم تأكید موعدك فیھاالمتاحة ل الفترةساعة قبل فتح   48إكمال كافة التغییرات في موعد أقصاه 

https://i7lp.integral7.com/durango/do/login?ownername=iia&channel=iia&basechannel=integral7
http://www.pearsonvue.com/iia/contact/
http://www.pearsonvue.com/iia/contact/
http://www.pearsonvue.com/iia/contact/
https://global.theiia.org/certification/Pages/CBT-Exam-Tutorial.aspx
https://global.theiia.org/certification/Pages/CBT-Exam-Tutorial.aspx
https://global.theiia.org/certification/Pages/CBT-Exam-Tutorial.aspx
http://www.pearsonvue.com/iia/contact/
http://www.pearsonvue.com/iia/contact/
http://www.pearsonvue.com/iia/contact/
http://www.pearsonvue.com/iia/contact/
http://www.pearsonvue.com/iia/contact/
http://www.pearsonvue.com/iia/contact/
http://www.pearsonvue.com/iia/contact/
http://www.pearsonvue.com/iia/contact/
http://www.pearsonvue.com/iia/contact/
https://global.theiia.org/certification/Pages/CBT-Exam-Tutorial.aspx
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 االمتحان  بدء  قبل
 

، سیرافقك مسؤول االمتحان إلى محطة العمل الخاصة بك، حیث یجب أن تبقى طوال فترة وقتك في  االمتحانمن إجراءات تسجیل الوصول في مركز  االنتھاء    بمجرد
Pearson Vue  سیطلب   ثم  بتسجیل دخولك إلى االمتحان  المسؤول   سیقوم  بمجرد أن تجلس في محطة االمتحان الخاصة بك،  .غرفةال، ما لم یكن مصرح لك بمغادرة

 . أن االمتحان المعروض على الشاشة ھو االمتحان المقرر إجراؤه التأكد منمنك 
 

عدم   اتفاقیة  على  الموافقة  منك  وسیطلب  ترحیب،  بشاشة  الجلسة  المعلومات    اإلفصاح تبدأ  )  NDA(عن 
االمتحان بدء  قبل  العامة  االستخدام  (وشروط  العامة  وشروط    NDAلقراءة    ج   لملحق ا انظر  .  االستخدام 

ل.)  مقدما تفقد رسوم االمتحان االتفاقیة  شروطتوافق على    مإذا  بإجراء االمتحان، وسوف  فلن یسمح لك   ،
 .الخاص بك 

 
تح األولیة  تال  الشاشات  وقتسب  منفصل  .  االمتحان  من  زمني  حد  ھناك  أن  العلم  یرجى  ذلك،  ھذه لومع 

 . سیبدأ االمتحان تلقائیا، الزمنيوإذا تم تجاوز ھذا  الحد ، الشاشات األولیة
 
 

 االمتحان   تأدیة 
 

  یجب علیك.  إلعالمك بالوقت المتبقي أثناء تقدمك خالل االمتحان  جھاز توقیت على    شاشة الكمبیوتر  تحتوي 
جابات  قوبة لإلعال توجد  .وقتك بحكمة بحیث یكون لدیك ما یكفي من الوقت الستكمال جمیع األسئلةتخطیط 

 .الصحیحةغیر 
 

،  ذلك ضروریا وجدت  تأخذ استراحة، إذا  أن    یمكنك .  العلم أنھ ال توجد فترات راحة مقررة أثناء االمتحان یرجى  
ألي    االمتحان إذا غادرت غرفة  .  الوقت العام لالمتحان ضمن  من    لالستراحة یحتسب   قطع ولكن الوقت المست 

دخول  وإظھار ھویتك عند الخروج وال   االمتحان سبب من األسباب، سیطلب منك التوقیع على سجل مركز  
 . كف بصمة طلب منك أیضا  تقدیم بصمة إصبع أو یقد .  مجددا 

لموقع مركز   ةمتوقع الغالق غیر حاالت اإل
 الخاص بك  اإلمتحان

حددتھ أو  الذي متحانموقع مركز اال تم إغالقإذا 
لم یكن متوفرا في یوم االمتحان المقرر، فسیتصل  

ومع ذلك، إذا لم   . Pearson Vue مندوب من بك 
مفتوحا في  متحان  إذا كان مركز اال   تكن متأكدا مما

بسبب الطقس العاصف أو   یوم االمتحان المقرر
مشاكل محلیة أخرى غیر متوقعة، اتصل بمركز 

إذا كان مفتوحا، فمن مسؤولیتك   .مباشرة متحاناال
إذا تم إغالقھ، سوف تتاح لك  . الحفاظ على الموعد

 .جدولة دون عقوبة أو رسومالالفرصة إلعادة 
 

المحلي،    االمتحانإذا لم تتمكن من االتصال بمركز  
 . VUE Pearson عمالء بخدمةیرجى االتصال  

 
على مراقبة السلوك غیر   االمتحانیتم تدریب موظفي مركز  .  أمن االمتحان وسلوك المرشح على محمل الجد  انأخذی  Pearson Vue  فیو  وبیرسونإن المعھد الدولي  

أ  راجع  .العادي، ویتم تعزیز مراقبتھم في الوقت الفعلي من خالل التسجیل الصوتي والفیدیو لجلسات االمتحان لمزید من المعلومات حول أمان االمتحان    الملحق 
 .وعواقب سوء السلوك 

 
یرجى االمتناع عن  طرح أسئلة على موظفي مركز    .المشكلةتسجیل    ھاالمتحان واطلب منفي الكمبیوتر، قم باإلبالغ عنھا مباشرة إلى مسؤول  اكل  مش واجھت    إذا

،  مخاوف بشأن تجربة االمتحان الخاص بك  ةإذا كان لدیك أی  .األمور  في ھذه  ادرین على مساعدتك قغیر  ھم  ف  االمتحان  نتائج  حول  محتوى االمتحان أو  االمتحان
 .العمالءخدمة  قسم VUEPearson فیو بیرسونب اتصل

 
، الممحاة   لوحة المالحظات،(عند ھذه النقطة، سوف تقوم بتسلیم أي مواد    .لشاشة بأن االمتحان قد انتھى ا  إعالمك على ، سیتم  بعد إكمال االمتحان أو انتھاء المھلة 

 .االمتحانالشخصیة الخاصة بك وترك مركز  شیاءلمدیر االمتحان ویمكنك جمع اال ).إلخ
  

http://www.pearsonvue.com/iia/contact/
http://www.pearsonvue.com/iia/contact/
http://www.pearsonvue.com/iia/contact/
http://www.pearsonvue.com/iia/contact/
http://www.pearsonvue.com/iia/contact/
http://www.pearsonvue.com/iia/contact/
http://www.pearsonvue.com/iia/contact/
http://www.pearsonvue.com/iia/contact/
http://www.pearsonvue.com/iia/contact/
http://www.pearsonvue.com/iia/contact/
http://www.pearsonvue.com/iia/contact/
http://www.pearsonvue.com/iia/contact/
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 إستالم نتیجتك 
 

تي تمت اإلجابة ساب نقاطك األولیة استنادا إلى عدد األسئلة التحایتم  .  اإلحصائیة  دقةلضمان ال  مسبقا   قد تم اختباره  تك النھائیةدرجیساھم في    متحاناال  في  سؤال  كل
  اجتزتإذا  .  المعھد الدولي أو أعلى الجتیاز امتحان    600  عالمةإلى  المرشح    یحتاج   .نقطة  750إلى    250یتراوح من    مقیاس  ویتم تحویلھا إلى علیھا بشكل صحیح  

في حال رسوبك في االمتحان،    ولكن  .التي حصات علیھا  رقمیةال  عالمةبال  تزویدك لن یتم    و  كونك نجحتإلى  فقط  ، فإن تقریر النتیجة الخاص بك سیشیر  بنجاح   االمتحان
یتطلب أفضل و  أداؤك یجب أن یكون  حیث كان  في نطاق المنھج الدراسي    واضیعمال ب  قائمة  التي حصلت علیھا باإلضافة الى رقمیة  ال  العالمة  سیتضمن  النتیجةتقریرفإن  

 .نتیجةال مطبوع عن غیر رسمي  ، سوف تتلقى تقریراالمتحانند إكمال االمتحان في مركز ع. تحسینبعض ال
 

ساعة بعد إكمال   48عادة في غضون  (، وسیتم إرسال إشعار إلى عنوان البرید اإللكتروني المدرج في ملفك الشخصي  CCMS  نظام  سیتم تحدیث سجل االمتحان في 
للحصول .  أم البنجاح الخاص بك فقط ما إذا كان قد تم اجتیاز االمتحان    CCMSسیظھر حساب  .  CCMSغیر متوفرة مباشرة في    النتیجة والعالمةتقاریر  ).  االمتحان

 .”View Score Report“ثم اختار   "Access Pearson Vue"ار واختی CCMSنقاط، قم بتسجیل الدخول إلى العلى تقریر 

 
، وسیتم إخطارك عبر CCMSأن نتائج االمتحان تتطلب المزید من التحلیل، فقد یكون ھناك تأخیر في تحدیث سجل االمتحان الخاص بك في    المعھد الدولي إذا قرر  

  بسبب   بحق إبطال نتائج االمتحانات في أي وقت لسوء السلوك أو  المعھد  حتفظیباإلضافة إلى ذلك،      .أسابیع إلكمالھ  6إلى    4قد یستغرق التحلیل من  .  البرید اإللكتروني 
   .مبادىء أخالقیات المھنة الخاصة بالمعھدتسجیل حاالت شاذة أو انتھاكات ل

 
 

 االمتحان  إعادة
 

 .لبرنامجل المتاحةفترة  المن عدد المرات التي قد تحاول خاللھا إكمال جزء االمتحان بنجاح أثناء الحالیة ال تحد   االمتحان عادةسیاسة ا إن
 

  الجلوس عادة  یجب إكمال تسجیل جدید بالدفع إل   .ان فیھا بھذا االمتحمرة قمت    یوما من تاریخ آخر  60ھو    تكرار المحاولةجدولة االمتحان ولمكن  مأقرب موعد  إن  
 .التي تم اجتیازھا ألھلیة للبرنامج، فسوف تفقد جمیع الرسوم المدفوعة واالمتحاناتالمتاحة ل  المدةالشھادات الخاص بك ضمن برنامج  تكملإذا لم  .المتحانل

 
االمتحان    االمتحان أو جزءإذا كنت بحاجة إلى إعادة  .  برنامج الشھادةالمتاحة ل  المدة، إال إذا انتھت صالحیة  بنجاح   ال یسمح لك بإعادة االمتحان الذي اجتزتھ سابقا

أخذت   مرة یوما من تاریخ آخر  60أقرب موعد لالمتحانات یمكنك تحدیده سیكون  ، فإن)برنامج الشھادة ل المدة المتاحةبسبب انتھاء صالحیة ( لك اجتیازه الذي سبق 
 .ھذا االمتحان
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 الخطوة الثالثة 
 إثبات الخبرة المھنیة 

 
في أي وقت بعد الموافقة على طلبك، ولكن   إثبات الخبرة المھنیةیمكنك إكمال  .المعھد الدولي لبرامج شھادة المطلوب  األخیرشرط العادة  ھو المھنیة   رة بالخ إثباتإن 

 . لتصبح معتمداإثبات الخبرة المھنیة یجب ف بمجرد اجتیاز االمتحان المطلوب، 
 
 

 إثبات الخبرة المھنیة  إتمام عملیة 
 

سوف    .CCMS  عبر نظامالمقدمة  المھنیة    إثبات الخبرةمن    تم التحققیبك حتى    ةشھادة الخاصاللن یتم منح  ف،  بنجاح الخاص بك    االمتحان  اجتیازب  قمتحتى لو  
 .ةاآللی خبرةإثبات ال عملیة خاللالنظام  یرشدك 

 
 

 تلقي إخطار باإلعتماد
 

) الشخصي  CCMSفي عنوان بریدك اإللكتروني األساسي في ملف  (، سوف تتلقى إشعارا  ةمعین  شھادة اعتمادل  البرنامججمیع متطلبات  عندما تكون قد استوفیت  
 . المعھدشھادات  سجل سیتم تضمین اسمك وشھادة االعتماد في  باإلضافة إلى ذلك، إذا اخترت االشتراك،. بأنك معتمد، وقد تبدأ في عرض أدلة ملموسة على إنجازك 

 
 

  

 أنا مدقق داخلي معتمد

https://na.theiia.org/certification/Pages/The-IIA-Certification-Registry.aspx
https://na.theiia.org/certification/Pages/The-IIA-Certification-Registry.aspx
https://na.theiia.org/certification/Pages/The-IIA-Certification-Registry.aspx
https://na.theiia.org/certification/Pages/The-IIA-Certification-Registry.aspx
https://na.theiia.org/certification/Pages/The-IIA-Certification-Registry.aspx
https://na.theiia.org/certification/Pages/The-IIA-Certification-Registry.aspx
https://na.theiia.org/certification/Pages/The-IIA-Certification-Registry.aspx
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   الخطوة الرابعة
 المحافظة على شھادة اإلعتماد

 
 31بحلول  -بما في ذلك ساعتین من التدریب على األخالقیات  -) CPE(التعلیم المھني المستمر ساعات  وتبلغ عن تحصل، یجب أن ة اإلعتمادشھاد للحفاظ على
 .المعھدالخاصة ب التعلیم المھني المستمر ، وفقا لسیاسةمن كل عامدیسمبر /كانون االول

 
وال یجوز لك استخدام شھادة  "  فترة سماح " ، سیتم وضعك تلقائیا في حالة  بالغإلالخاصة بك بحلول الموعد النھائي ل التعلیم المھني المستمر  إذا فشلت في تلبیة متطلبات  

غیر "لقائیا في حالة  شھرا بسبب عدم اإلبالغ، سیتم وضعك ت  12ألكثر من  "  فترة سماح "إذا بقیت حالة الشھادة في  .  حتى یتم استیفاء المتطلبات  االعتماد الخاصة بك 
، سیطلب منك إثبات "طةنش" الى    "ةغیر نشط"حالة    تغییرل.  في ھذه الحالة  تطبق الرسومو.  إلعادة تنشیط الشھادة  تقدیم طلبوسیطلب منك إكمال عملیة إعادة  "  نشطة

 .التنشیطالسابقة لتاریخ تقدیم طلب إعادة  12المكتسب خالل األشھر ال  التعلیم المھني المستمررصید 
 

  التوافق مع سیاسة   لتأكید  وذلك   التعلیم المھني المستمرمن جمیع األفراد المعتمدین الذین یبلغون عن ساعات    مئویة  عینات بنسبةأخذ بالدولي  معھد  ال، یقوم  كل عام  في 
كدلیل على التي حصلت علیھا سابقا    التعلیم المھني المستمر، سیطلب منك تقدیم شھادات  حسابك إذا تم اختیارك لمراجعة  .  بالمعھدالخاصة    التعلیم المھني المستمر

 ". غیر نشطة"إذا فشلت في  االمتثال، ستصبح حالة الشھادة . الساعات التي قمت باإلبالغ عنھا
 
 

 تك عرض شھاد
طلب   ك إذا رغبت في ذلك، یمكن".  نشط" الطلب على مدار الساعة طوال األسبوع لألفراد الذین یحافظون على حالة    عن الشھادة عند  (PDF)نسخة الكترونیة  تتوفر  
حسب   تجھیزھاعدة خیارات لعرض شھادة االعتماد الخاصة بك، والتي یمكن    المعھدبالشھادات في    الخاصخزن  الم  یتضمن.  معینة  مطبوعة مقابل رسوم  شھادة
 .الطلب

 
 

 سجل شھادات اإلعتماد
وحافظوا    من المعھد  دث لألفراد الذین حصلوا على شھادةمحھو سجل عام    المعھد  سجل شھاداتإن    .  المعھدسجل شھادات  ، یمكنك االشتراك في  باإلضافة إلى ذلك

أیضا فرصة ألصحاب العمل والقائمین على  ھو  المعھد   كما أن سجل شھادات.  مادھم نشطةللحفاظ على بیانات اعت  التعلیم المھني المستمرعلیھا من خالل اإلبالغ عن  
 تھ شھاد  تكونلن یتم تضمین الفرد الذي  .  النشطین الذین یختارون االشتراك طواعیة في السجل  المعھدشھادات  حاملي    جمیعسیتم تضمین    .التوظیف للتحقق من الشھادة

 .المعھدفي سجل شھادات غیر نشطة 
 

 . المعھد في سجل شھادات یشتركواأن  إعتمادھمیجب على األفراد الذین یسعون للتحقق من . لحاملي الشھادات إثباتخطابات  أي  المعھد الدولي ال یقدم 
  

https://global.theiia.org/certification/Public%20Documents/CPE-Policy.pdf
https://global.theiia.org/certification/Pages/Certifications-Merchandise.aspx
https://global.theiia.org/certification/Pages/The-IIA-Certification-Registry.aspx
https://global.theiia.org/certification/Pages/The-IIA-Certification-Registry.aspx
https://global.theiia.org/certification/Pages/The-IIA-Certification-Registry.aspx
https://global.theiia.org/certification/Pages/The-IIA-Certification-Registry.aspx
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 إستخدام الشھادة في وسائل التواصل اإلجتماعي
أو مواقع الویب الشخصیة أو في رسائل البرید اإللكتروني التي تحمل   ألخرىالمھنیة االمواقع  المھني على مواقع التواصل االجتماعي و  إنجازك   عرضیمكنك أیضا  

جمیع بعض المناطق ولیس في  توفر في  توالتي    ة للمعھداالجتماعیة التابع  الشاراتصفحة الویب الخاصة ب لمعرفة المزید، قم بزیارة  .  شارات اعتماد ممكنة على الویب
 .المناطق

 
 . الخاص بك  CCMS خالل حسابمن  المعھد الدولي إلى أو المخاوف المتعلقة بشھادتك    األسئلة إرسالیجب   
 

  

https://global.theiia.org/certification/Pages/Certifications-Social-Media-and-Badging.aspx


 16 
 

 

 الملحق أ
 االمتحانأمن 

 
محتوى  إن  .  ، ألن قیمة الشھادة الخاصة بك ومصداقیتنا تعتمد على ذلك أمن االمتحان على محمل الجد  یأخذان  Pearson Vue  بیرسون فیووإن المعھد الدولي  

 .نشره أو تحمیلھ أو مناقشتھ أو محتوى االمتحان مشاركة أبدا من غیر المناسبو سري؛ المعھد ھوامتحان 
 

 تحدید غیر المنتظمة التي قد تشیر إلى االحتیال وتتیح االمتحانلتحدید أنماط  في التدقیق الجنائي   مستمرةتشمل الضمانات واإلجراءات األمنیة القائمة إجراء تحلیالت 
 .استباقیةبطریقة األنشطة المشبوھة بسرعة و

 
 

 انتھاكات األخالق وسوء السلوك 
 

وسیلة قبل    االمتحان ألي شخص أو كیان بأي   أسئلة   بما في ذلك تخزین أو الكشف عن  -  المعھد  اتنشر أو الكشف عن أي مواد امتحانأو استنساخ أو  یحظر حیازة  
 : ومن األمثلة على انتھاكات األخالقیات وسوء السلوك ما یلي  .مناسب آخر عقابإلى عدم أھلیة البرنامج أو أي ذلك ویمكن أن یؤدي  - االمتحان أو أثناءه أو بعده 

 
 . المعھدغیر متسقة أو مضللة أو حذف المعلومات التي یطلبھا  أو تقدیم بیانات كاذبة •
 .  صحیحة من العالماتتقدیم نسخة معدلة أو غیر  •
 .خاطئة أو غیر متسقة أو مضللة معلومات تقدیم طلب یحتوي على  •
 .عنك یجلس لالمتحان بدالً آخر أو وجود شخص آخر شخص عن المتحان الجلوس ل •
 . نسخ أو مشاركة المعلومات، أو أي شكل آخر من أشكال الغش •
 .قبل الغیر االمتحان مواد الحصول على شھادات أو •
 .سرقة مواد االمتحان •
 . االمتحان رفةغإحضار مواد محظورة إلى  •
 . االمتحانعدم اتباع توجیھات موظفي مركز  •
 .االمتحانأو قواعد ولوائح مركز  Pearson Vueانتھاك جدولة  •
 . االنترنت المراقبة عن بعد عبر اتمتحانالاالخاصة ب Pearson Vue قواعد ولوائحانتھاك  •
 . محاولة أي مما سبق •

 
 ). وغیر المقبول(االمتحان، بما في ذلك إرشادات حول السلوك المقبول    أمان  حول  للحصول على مزید من المعلومات   المعھد الخاصة ب   االمتحان   صفحة أمان    قم بزیارة 

 
 

 اإلبالغ عن االنتھاكات 
 

  الخاصة  دور في ضمان سریة معلومات االمتحان والملكیة الفكریة  -بما في ذلك المرشحون والمتطوعون واألعضاء واألفراد المعتمدون والجمھور    -  لكل شخص
اإلعالنات لبیع أسئلة /، أو تتلقى أو تصبح على علم بالعروضالمعھدیتعلق بمحتوى امتحان  متحان  االإذا كنت تشھد سلوكا غیر عادي أو غیر الئق في مركز    .بالمعھد

 IIA في المعھد الدولي   متحاناتاال  أمن، أو إذا كان لدیك أسئلة أو تعلیقات أو مخاوف بشأن أمان االمتحان ، یرجى االتصال بالمعھد الدولي وإجابات امتحان شھادة  
Exam Security عبر examsecurity@theiia.org لتوفیر المعلومات بشكل سري. 

  

https://global.theiia.org/certification/Pages/exam-security.aspx
https://global.theiia.org/certification/Pages/exam-security.aspx
https://global.theiia.org/certification/Pages/exam-security.aspx
https://global.theiia.org/certification/Pages/exam-security.aspx
mailto:examsecurity@theiia.org
mailto:examsecurity@theiia.org
mailto:examsecurity@theiia.org
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 نتھاكات إل ا   عواقب
 

أو   انتھاك أي    المعھد الدولي إذا اكتشف  .  الوالیات المتحدة وأماكن أخرىمحمیة بموجب القوانین المدنیة والجنائیة في  وسریة وآمنة ،    المعھد الدوليامتحانات  إن  
یشكك في صحة   المعھد الدولي المخالفات التي  تجعل    وتشمل  .حجب أو إبطال درجات االمتحان الخاصة بك   لمعھد الدولي مخالفة في یوم االمتحان أو بعده، یجوز ل 

 :الحصر نتائج االمتحانات، على سبیل المثال ال

 
 .محتوى االمتحانعلى )  أو العرضي  المتعمد(  طالعإلاإلشتباه با  •
 . عادیة غیر أنماط إجابة •
 .في النتیجةعادیة  غیرتغییرات  •
 .في أجزاء مختلفة من االمتحان غیر متناسق أداء •

 
  نتیجة حجب أو إبطال أي    لمعھدیحق لو.  أخالقیات المھنة الخاصة بالمعھد  مبادىء  المخالفات أو انتھاكاتأو    في جمیع حاالت سوء السلوك المزعومة  المعھدحقق  یس

 مرشح أي    إجراءات إضافیة ضد  إتخاذویجوز    .ألي سبب من األسباب  النتیجةصحة    للتشكیك في  معقولأساس  ،  المعھد الدولي   رأي، في  امتحان عندما یكون ھناك 
 .وإلى الحد الذي یسمح بھ القانون األخالقیة المتعلقة بالقضایا المعھد إلجراءات وفقا

  

https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/Ethics-Case-Procedures.pdf
https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/Ethics-Case-Procedures.pdf
https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/Ethics-Case-Procedures.pdf
https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/Ethics-Case-Procedures.pdf
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 الملحق ب
 روابط مفیدة 

 

 /https://www.theiia.org/en المعھد الدولي للمدققین الداخلیین

سیاسة الخصوصیة للمعھد الدولي  
 للمدققین الداخلیین 

https://www.theiia.org/en/Privacy-Policy/ 

عضویة المعھد الدولي للمدققین 
 الداخلیین

https://www.theiia.org/en/membership/ 

شھادات المعھد الدولي  للمدققین 
 الداخلیین

https://www.theiia.org/en/certifications/ 

 /https://www.theiia.org/en/certifications/iap شھادة المدقق الداخلي الممارس 

 /https://www.theiia.org/en/certifications/cia شھادة المدقق الداخلي المعتمد 

 /https://www.theiia.org/en/certifications/crma إدارة المخاطر   ضمانشھادة 

القیادي المؤھل في التدقیق  شھادة 
 الداخلي 

https://www.theiia.org/en/certifications/qial/ 

نظام إدارة المرشحین لشھادات المعھد 
 الدولي للمدققین الداخلیین

https://ccms.theiia.org/ 

 https://dl.theiia.org/Documents/IIA-Accommodations-Application.pdf طلبات التسھیالت  

-https://www.theiia.org/en/content/guidance/mandatory/standards/code مبادئ أخالقیات المھنة 
of-ethics/ 

اإلرشادات التعلیمیة لإلختبار بواسطة  
 الكمبیوتر 

https://www.theiia.org/en/certifications/currently-
enrolled/certification-online-testing/cbt-exam-tutorial/ 

إجراءات حاالت عدم اإللتزام  
 بأخالقیات المھنة 

https://www.theiia.org/globalassets/documents/content/tools/ethics-
case-procedures.pdf 

-https://www.theiia.org/en/certifications/currently-enrolled/exam اللغات المتاحة لالمتحان 
language-offerings/ 

-https://www.theiia.org/en/certifications/currently-enrolled/exam أمن االمتحان
security/ 

 /https://www.theiia.org/en/pages/payment-options خیارات الدفع 

    www.pearsonvue.com/iia شركة بیرسون فیو 

   /http://www.pearsonvue.com/iia/contact بیرسون فیو التواصل مع 

   OnVUE  https://home.pearsonvue.com/iia/onvueخدمة بیرسون فیو

-https://global.theiia.org/certification/enrolled/Pages/Exam موارد الدراسة للتحضیر لإلمتحان
Preparation-Resources.aspx  

https://dl.theiia.org/Documents/IIA-Accommodations-Application.pdf
http://www.pearsonvue.com/iia
http://www.pearsonvue.com/iia/contact/
https://home.pearsonvue.com/abim/onvue
https://global.theiia.org/certification/enrolled/Pages/Exam-Preparation-Resources.aspx
https://global.theiia.org/certification/enrolled/Pages/Exam-Preparation-Resources.aspx
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-https://www.theiia.org/globalassets/documents/certifications/cpe سیاسة التعلیم المھني المستمر
policy.pdf   

-https://www.theiia.org/en/certifications/already-certified/cpe اإلبالغ عن التعلیم المھني المستمر 
requirements/   

وسائل التواصل االجتماعي 
 والشارات  

https://www.theiia.org/en/certifications/already-certified/social-media-
and-badging/   

   /https://www.theiia.org/en/certifications/certification-registry سجل شھادات اإلعتماد
   https://www.diplomaframe.com/iiad إطارات شھادات اإلعتماد

 

https://www.theiia.org/globalassets/documents/certifications/cpe-policy.pdf
https://www.theiia.org/globalassets/documents/certifications/cpe-policy.pdf
https://www.theiia.org/en/certifications/already-certified/cpe-requirements/
https://www.theiia.org/en/certifications/already-certified/cpe-requirements/
https://www.theiia.org/en/certifications/already-certified/social-media-and-badging/
https://www.theiia.org/en/certifications/already-certified/social-media-and-badging/
https://www.theiia.org/en/certifications/certification-registry/
https://www.diplomaframe.com/iiad


 20 
 

 

 الملحق ج
 اتفاقیة عدم اإلفصاح 

 الستخدام لوالشروط العامة 

 
ننصحك  .  الخاص بك وسوف تفقد رسوم االمتحاناالمتحان    إذا لم تقبل الشروط، فلن یتم تقدیم.  الشروط الواردة أدناه وقبولھااالمتحان، سیطلب منك قراءة  قبل بدء  

 .بمراجعة الشروط التالیة قبل یوم االمتحان

 

 
 .العامةاالستخدام  ھذه وشروط اإلفصاح وااللتزام بھا، بما في ذلك اتفاقیة عدم   المعھد الدولي  لقواعد أوافق على االمتثال

 

ھذا االمتحان ھو سري ومحمي بموجب  وأن    .محمي بموجب القوانین المدنیة والجنائیة في الوالیات المتحدة وأماكن أخرىو  سري وآمن،   المعھد الدولي أفھم أن امتحان  
 .قانون حقوق التألیف والنشر

 
 .أوافق على عدم مناقشة محتوى االمتحان مع أي شخص. األسئلة التي قد تظھر في امتحاني  أقم باإلطالع على لم 

 

قبل أو أثناء أو    وذلك أو بأي شكل من األشكال    طریقةكلیا أو جزئیا، بأي  ،  نشر أو إعادة إنتاج أي أسئلة أو إجابات لالمتحان  أو  اإلفصاح   أو  بتسجیل أو نسخ  أقوم  لن
 . عن طریق الرسائل القصیرة أو النص، أو غیر ذلك  متحان، بما في ذلك شفویا؛ كتابة؛ في أي غرفة دردشة على اإلنترنت، لوحة رسائل، أو منتدى؛االبعد 

 
 نتائجبما في ذلك الرسوم والسیاسات وال  ،المعھد الدولي  في   المنصوص علیھا في دلیل المرشحین إلصدار الشھادات  لى الشروط واألحكامعلقد قرأت وفھمت ووافقت  

 . المعھد الدولي الخاصة بأخالقیات المھنة  مبادىءالتي تم إبطالھا لسوء السلوك أو المخالفات أو انتھاكات ل
 

  ألي   نتیجةال  في صحةللتشكیك    معقولھناك أساس    یكون  ،المعھد الدولي   رأيامتحان عندما، في    نتیجةلدیھ الحق في حجب أو إبطال أي    المعھد الدولي أوافق على أن  
 .المدفوعةاالمتحان رسوم  فقدأسوف  ني من األسباب، وأنسبب 

 
 .المدفوعة االمتحان رسوم االمتحان، وسأفقدشروط، فلن یسمح لي بإجراء والاإلفصاح  أفھم أنھ إذا لم أوافق على اتفاقیة عدم
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 الملحق د
 اإلنترنت االمتحانات المراقبة عن بعد عبر

 
 العائدة للمرشح ویب  العبر كامیرا    عن بعد  شخصویشرف على المتقدم لالمتحان    -  امتحانبدال من مركز    -عبر اإلنترنت    عن بعد  اتمتحانإلا أداء  یتم  یمكن أن  
  ألولئك الذین یفضلون راحة المنزل أو المكتب ھو خیار ال ھذا. عن بعد لمراقباالنترنت، أو ا عبر عن بعدمتحان اباسم  اتویعرف ھذا النوع من االمتحان   .لالمتحان

ومع ذلك، ھناك بعض االختالفات في عملیات  .  اإلنترنتأو عن طریق    االمتحانال یوجد فرق في مستوى الصعوبة بین االمتحانات المقدمة في مراكز  .  لتأدیة اإلمتحان
 . وترد أدناه ھذه االختالفات  .دلیلمن ھذا ال "متحاناال: 2الخطوة "قسم الموضحة في  االمتحان

 
 

 متطلبات البرامج واألجھزة
 

.  عبر اإلنترنت قبل جدولة موعد امتحان عبر اإلنترنتسیستعمل  البرنامج الذي    مع   المتحانبا  الخاص  الكمبیوترجھاز  بضمان توافق  بشدة    المعھد الدوليوصي  ی
 برنامج وإجراء اختبار النظام اإللزامي للتأكد من توافق نظامك مع    Pearson Vue  ـب  الخاص  OnVUE  موقع  یرجى التحقق من قائمة متطلبات النظام الدنیا في  

OnVUE عبر اإلنترنت متحان المراقبلال. 
 

 :اإلنترنت ھماعبر  عن بعداالمتحانات  في السببان األكثر شیوعا للقضایا التقنیة 
 .ولیس كمبیوتر شخصي استخدام كمبیوتر العمل  •
 .ال یمكن االعتماد علیھا  بحیث تصال باإلنترنت اإلشبكة رداءة  •

 
اتصاالت  شبكة  قد تؤدي    .لعمل إلى تقیید تشغیل برنامج المراقبة عبر اإلنترنت بشكل صحیحباالخاصة  أجھزة الكمبیوتر    في أو إعدادات األمان    تؤدي جدران الحمایة  قد

لم (بشدة باستخدام كمبیوتر شخصي  المعھد الدولي وصي ی لذلك، . إلى قطع االتصال التلقائي ) اتصال الجوال ، نقطة VPNالشبكة الالسلكیة، (اإلنترنت غیر الموثوقة 
 . سلكي  Ethernetواتصال ) یصدر من صاحب العمل

 
رسوم االمتحان الخاصة بك،    وف تفقد، ساالمتحانھو نتیجة لجھاز االتصال باإلنترنت أو    االمتحانأن فشل جلسة    Pearson Vueإذا قررت    :تنبیھ

 . المعھد الدولياالمتحان في لسیاسة اعادة  وسیطلب منك إعادة التسجیل ودفع الرسوم المرتبطة بھا وفقا
 

 متحان اال جدولة 
 

یمكن ".  تحدید خیار تسلیم االمتحان"في صفحة  "  في منزلي أو مكتبي "، ما علیك سوى تحدید خیار  CCMS  نظام  من خاللعبر اإلنترنت  عن بعد  لجدولة امتحان  
قد تتمكن    ).إلخ.  ظھرا 12:15 ظھرا،  12:00صباحا،    11:45صباحا،    11:30على سبیل المثال،  (ساعة في الیوم، كل ربع ساعة    24جدولة االمتحانات على مدار  

اإلنترنت، یجب علیك قراءة سیاسة القبول لالختبارات عبر اإلنترنت  عبرعند جدولة امتحانك  .وفرمت في نفس الیوم، حسب اللھ خضوع المن تحدید موعد االمتحان و
 . والموافقة علیھا

  

https://home.pearsonvue.com/iia/onvue
https://home.pearsonvue.com/iia/onvue
https://home.pearsonvue.com/iia/onvue
https://home.pearsonvue.com/iia/onvue
https://home.pearsonvue.com/iia/onvue
https://home.pearsonvue.com/iia/onvue
https://home.pearsonvue.com/iia/onvue
https://home.pearsonvue.com/iia/onvue
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 عدم الحضور 
 

المحددة   االمتحانیتم توضیح متطلبات بیئة  . (مناسبة في الوقت المحدد  امتحانمن المتوقع أن تكون مستعدا إلجراء االمتحان في بیئة  ،  موعد االمتحان  تأكید  بمجرد
بدء    موعد    دقیقة من  30قبل  (  تسجیل الوصول، یرجى االستعداد عند فتح نافذة تسجیل الوصولإلجراء  إلتاحة  الوقت      .التأخر عن االمتحان لیس خیارا   إن.  )أدناه

لالمتحان   حضر إذا لم ت.  ساعة في الیوم  24عبر اإلنترنت على مدار    االمتحانمن المھم تأكید التاریخ والوقت والمنطقة الزمنیة لموعدك، حیث یتم تقدیم    ).االمتحان
، فستحتاج إلى إكمال تسجیل  "عدم الحضور"إذا تم إصدار حالة  .  تسجیل االمتحان  رسوم    في سجلك، وستفقد  "عدم الحضور"حالة    عن  اشارةوضع  سیتم  المقرر،  

 . امتحان آخرموعد  امتحان جدید مع الدفع لتحدید 
 
 

 قبل بدء االمتحان
 

  .نافذة تسجیل الوصولفتح  تسجیل الوصول، یرجى االستعداد عند  إلجراء    إلتاحة الوقت.  دقیقة من الموعد المحدد  30لالمتحان قبل  ستتمكن من بدء تسجیل الوصول  
 : الخاضع للمراقبة عبر اإلنترنت عن بعداالمتحان  ھناك طریقتان للوصول إلى 

 عبر البرید اإللكتروني، أو   Pearson Vueتأكید موعد  رسالة  في " تسجیل الوصول"رابط   إختر  •
 .االمتحان رابط إخترالخاص بك، و CCMSحساب  من" Pearson Vueالوصول إلى " إختر •

 
المقرر   االمتحانیرجى التحقق من مواعیدك للتأكد من أنك تحاول بدء  .  مرئیا، فھذا یعني أنك إما مبكر جدا أو متأخر جدا عن االمتحان"  بدء االمتحان"إذا لم یكن الزر  

 . في الوقت المناسب
 

سیتم فحصھا   عملك، والتي   منطقةأو فیدیو ل/أثناء عملیة تسجیل الوصول، سیطلب منك التقاط صور و.  باللغة اإلنجلیزیة أو الیابانیةسیطلب منك التواصل مع المراقب  
حانات  تجنب مواقع االمت.  غرفة مضاءة جیدا حتى یتمكن المراقب من رؤیتك ومساحة العمل الخاصة بك   یرجى التأكد من أنك في  .من قبل مراقب قبل بدء االمتحان

  وقت   على مدار  الطبیعي   حیث قد یتغیر توافر الضوء  ،اصطناعي یوصى باستخدام مصدر ضوء    ).ساطع  مصباح   مثل نافذة أو(التي یوجد بھا مصدر ضوء خلفك  
 . االمتحان

 
الخاضعة للمراقبة عبر   عن بعد  التالیة على االمتحانات المتطلبات   تنطبق  باإلضافة إلى ذلك،.  ضوضاء أو مشتتات أخرىدون أي  یجب أن یكون لدیك مساحة ھادئة    

 : اإلنترنت
 

 .االمتحانالمطلوب قبل بدء  Pearson Vueإكمال اختبار نظام علیك   یجب •
o    رسوم االمتحان ویتطلب   فقدانك   إلى   سیؤدي عدم االمتثال لھذا الشرط.  االمتثال لمتطلبات اختبار النظام اإللزامیةفیو    وبیرسونالدولي  معھد  الیراقب

 .امتحان جدید تسجیلمنك 
  من أقالم الرصاص أو غیرھا أو األقالم  أو المفكرات أو المالحظات الالصقة أو األوراق  أو الكتبیجب أن یكون مكتبك نظیفا، وال یمكن أن تكون  •

 .في متناول الید أشیاء الكتابة/ أدوات
 . جمیع الملحقات واألجھزة الذكیة من المنطقة وإیقاف تشغیلھا إزالة الشاشات وأجھزة الكمبیوتر اإلضافیة وإیقاف تشغیلھا، ویجب فصل یجب •
 . البیضاء لواح الموجودة على الحائط مع الكتابة علیھا، مثل اال  العناصر سیتم فحص •
 . الوصول أثناء االمتحان/ووضعھا بعیدا عن األنظار إزالة الساعات یجب •
 .تناول الطعام والتدخین ومضغ العلكةیحظر  ؛ ومع ذلك،االمتحانیسمح بالماء في كوب شفاف أثناء  •

 
 . لم تجتاز منطقة عملك التفتیش، فلن یسمح لك بالمضي قدما في إجراء االمتحان إذا
 

الدلیل ضمن ھذا    المطلوبةوالمعاییر  للمواصفات    ةلم تكن بیئة االمتحان مطابقأو اذا  الخاص بك  وقت المعین  بدء امتحانك في ال  من  لم تتمكنلو    :تنبیھ
 .تسجیل االمتحان رسوم وسوف تفقد  في سجلك " عدم الحضور"ووضع اشارة فسوف یتم الغاء التسجیل 
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 متحاناالإجراء 
 

 : عبر اإلنترنتعن بعد باإلضافة إلى ذلك، تنطبق متطلبات سلوك المرشح التالیة على االمتحانات التي یتم إجرائھا  .االمتحانجلسة أثناء  ال یسمح بالفترات المنقطعة
 

 اإللزامي  Pearson Vueاختبار نظام یجب إكمال  •
o  یراقب المعھد الدولي و Pearson Vueفقدانك رسوم االمتحان إلى    سیؤدي عدم االمتثال لھذا الشرط.  االمتثال لمتطلبات اختبار النظام اإللزامیة

 .امتحان جدید تسجیلویتطلب منك 
 . جمیع األوقاتفي  للشخص الذي یراقبك ویب ومرئي الیجب أن تكون على مرأى من كامیرا  •
 . االمتحان بدءعرض كامیرا الویب في أي وقت بعد مجال ترك  لك  ال یجوز •
 .أسئلة االمتحان بصوت عال اءةقریمكنك ال  •
  أو  مقالعلى سبیل المثال، األ(  ىخرأ  ةمادی  كتابة  وسیلةأو ألواح بیضاء قابلة للمحو أو أي  وراق  أي  أال یسمح لك باستخدام مواد خاصة بالفحص أو   •

 ). م الرصاصقالأالعالمة أو  أقالم 
أو أجھزة الكمبیوتر  )  Bluetoothالسلكیة أو  (أو سماعات الرأس  ذن  االالھواتف المحمولة أو سماعات  :  ال یجوز لك الوصول إلى العناصر التالیة •

أو الحقائب أو المعاطف  )  أو أغطیة الرأس األخرى(المحمولة أو األجھزة اإللكترونیة األخرى أو أجھزة االتصال أو الساعات أو المحافظ أو القبعات 
 .اد أخرى غیر معتمدة على وجھ التحدیدالمالحظات أو أي موأو  أو الكتب

 . ال یجوز ألي طرف ثالث دخول الغرفة أثناء االمتحان •
 

 .مرشح لالمتحان، أنت مسؤول في نھایة المطاف عن ضمان امتثالك للسلوك المتوقع وتلبیة منطقة عملك لجمیع المتطلباتونك ك
 

 .تفقدك رسوم التسجیلبسبب سوء السلوك  مراقبالاالمتحانات التي انتھت من قبل . الخاصة بك االمتحان، سیتم  إنھاء جلسة سيء أي سلوكب قمتإذا  :تنبیھ
 

 نتیجتك تلقي 
 

،  CCMS  ـعلى الصفحة الرئیسیة ل"  Access Pearson Vue"ساعة من انتھاء االمتحان الخاص بك عن طریق تحدید    24بعد    نتیجتكیمكنك الحصول على تقریر  
بالمواضیع    قائمة  الرقمیة التي حصلت علیھا باإلضافة الى  العالمة  النتیجة سیتضمن ولكن في حال رسوبك في االمتحان، فإن تقریر".  عرض تقریر النقاط"  اختیارثم  

 .كما سیتم إعالمك عن طریق البرید اإللكتروني بنتائج االمتحان .ھج الدراسي حیث كان یجب أن یكون أداؤك أفضل ویتطلب بعض التحسینفي نطاق المن
 

 

 اعتبارات أمان االمتحان
 

نوافذ   واستخدام   یقید قدرتك على فتح   متصفحا آمنا  Pearson Vue  تستخدم .  لحفاظ على سالمة االمتحانوااالنترنت    بر ع  عن بعد  تأمین االمتحاناتل  ھناك عدة طرق
باإلضافة إلى ذلك، یتم تدریب المشرفین    .االمتحانلبیئة    أو فیدیو/توفیر صور فوتوغرافیة في الوقت الحقیقي ومطلوب منك  ال.  وبرامج إضافیة أثناء جلسة االمتحان

یمكن فسیاسات  من ھذه الإذا كنت تبدو في انتھاك ألي  .  المتحانل   الجلوسانتھاكا لسیاسات    یشكلعلى مراقبة وكشف أي سلوك قد    Pearson Vueامتحان    على 
معلومات    كامل  الستعراض  .مراقب بسبب سوء السلوك تفقدك رسوم التسجیل ال االمتحانات التي انتھت من قبل  .  إنھاء االمتحان الخاص بك في أي وقت للمشرف   ل ا

ل   . ویأون ف فیو بیرسون لموقع االلكتروني یرجى زیارة  اإلنترنتعبر  ةالمراقبعن بعد  اتاالمتحانب الخاصة  االجراءات  وسیاسات  وا
 

من ھذا الدلیل للحصول    )أ (الملحق    یرجى االطالع على   .أو طریقة المراقبةمن المتوقع أن تظھر أعلى سلوك أخالقي أثناء إجراء االمتحان، بغض النظر عن الموقع  
 . السلوك والعواقب ذات الصلة انتھاكات األخالقیات وسوء بشأن على تفاصیل إضافیة 

 
  لمدققین الداخلیین على ل  الدولي  معھدال ل بأمن امتحانات اتصاالیرجى االمتحان،  ن أمانتعلیقات أو مخاوف بشأأو  إذا  كانت لدیك أسئلة

examsecurity@theiia.org لتقدیم المعلومات بسریة . 
  

https://home.pearsonvue.com/abim/onvue
mailto:examsecurity@theiia.org
mailto:examsecurity@theiia.org
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 ه الملحق
 للمدققین الداخلیین المعھد الدولي  متطلبات األھلیة لبرامج

 
 ® (IAP)  ®ممارسال  دقق الداخليلما برنامج متطلبات األھلیة ل

 
على قبول شروط البرنامج، بما في ذلك استیفاء متطلبات األھلیة، والحفاظ على سریة االمتحان، وااللتزام   الممارسدقق الداخلي  م یوافق المرشحون في برنامج ال 

 ). PCB(الدولي  معھد  ل إلى جانب الشروط األحدث التي سنھا مجلس الشھادات المھنیة التابع ل،  الداخلیین   لمدققینالدولي لمعھد  الالخاصة ب  المھنة  أخالقیات  بادىءبم
 

كتاب  أي    من قبل مرجع  شخصیةبالكتاب تعریف  )  2(صادرة عن الحكومة و    مفعولال  بطاقة ھویة ساریة)  1: (ھي   المدقق الداخلي الممارس  متطلبات القبول لبرنامج
)  الھویة  بطاقةالشخصیة و  كتاب تعریف(، یجب استالم جمیع الوثائق  الممارسالداخلي  مدقق  مرشح القبل الموافقة على طلب  .  بحسن سیر وسلوك المرشح توصیة

 . لمدققین الداخلیینالدولي ل معھد ال والموافقة علیھا من قبل موظفي الشھادات في 
 

خاص بالبرنامج  المتحان  االلدیھم سنتان إلكمال  المدقق الداخلي الممارس  في برنامج  المقبولون  المرشحون  .  ھي سنتان  الممارس  ق الداخليقمدال  فترة األھلیة لبرنامج
 . الموافقة علیھم في البرنامجبنجاح من تاریخ 

 
 التصنیفعلى  حصولال متطلبات  القبول  شروط

  ساریة المفعول  بطاقة ھویة
 المدقق الداخلي الممارس امتحان  كتاب تعریف بالشخصیة  ومة حكعن ال صادرة

X X X 
 

ألكثر من    التصنیفوال یمكن تمدید  .  ، والذي سیظل نشطا لمدة ثالث سنواتممارسدقق داخلي  م  تصنیف/لقبعند االنتھاء بنجاح من االمتحان، سیتم منح المرشح  
االشتراك    ا نشطاذا كان  ھذا التصنیف  یمكن لألفراد الحاصلین على  و.  ممارس  دقق داخلي م  من لدیھ لقب ل)  CPE(ال توجد متطلبات تعلیم مھني مستمر  .  ثالث سنوات

   .لمدققین الداخلیینالدولي لمعھد السجل شھادات   في اسمھم   في إدراج 
 

دون الحاجة إلى    CIA  برنامج المدقق الداخلي المعتمد  في   اعتمادنشط التقدم بطلب للحصول على    ممارس  دقق داخلي م  تصنیفیمكن للمرشحین الحاصلین على  
أو /المرشح تلبیة متطلبات التعلیم وعلى   ، فسیتعین)أي بعد مرور أكثر من ثالث سنوات(نشطا للمرشح  الممارس دقق الداخلي  مالتصنیف  إذا لم یعد .  المطلوب  التعلیم

لمزید   الداخلي المعتمد ققلمدمتطلبات األھلیة ل  صفحةزیارة  یرجى . CIA اعتماد في برنامج المدقق الداخلي المعتمدالخبرة المعمول بھا للتقدم بطلب للحصول على 
 . من المعلومات

 

 .لمدققین الداخلیینل الدولي  معھدلل  الموقع اإللكتروني  على الممارس دقق الداخلي ملاالمعلومات حول برنامج  مزید من یمكن االطالع على 
  

https://global.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Code-of-Ethics.aspx
https://global.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Code-of-Ethics.aspx
https://global.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Code-of-Ethics.aspx
https://global.theiia.org/certification/Pages/The-IIA-Certification-Registry.aspx
https://global.theiia.org/certification/Pages/The-IIA-Certification-Registry.aspx
https://global.theiia.org/certification/Pages/The-IIA-Certification-Registry.aspx
https://global.theiia.org/certification/cia-certification/Pages/Eligibility-Requirements.aspx
https://global.theiia.org/certification/cia-certification/Pages/Eligibility-Requirements.aspx
https://global.theiia.org/certification/cia-certification/Pages/Internal-Audit-Practitioner.aspx
https://global.theiia.org/certification/cia-certification/Pages/Internal-Audit-Practitioner.aspx
https://global.theiia.org/certification/cia-certification/Pages/Internal-Audit-Practitioner.aspx
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 ) ®CIA(  ®معتمدال داخلي المدقق الألھلیة لبرنامج متطلبات ا
 

على قبول شروط البرنامج، بما في ذلك استیفاء متطلبات األھلیة، والحفاظ على سریة االمتحانات، وااللتزام المدقق الداخلي المعتمد  یوافق المرشحون في برنامج  
أخالقیاتب   بالمھنة    مبادىء  الدوليالخاصة  المستمر  التعلیم  إتمامو ،  المعھد  عنھ  المھني  سنھا مجلس    الشروط  إلى جانب  ، )CPE(  واإلبالغ  التي  األخرى 

 .)PCB( المعھد الدولي في  المھنیة الشھادات
 

  يتعلیم ال   مستوىال على تستند الخبرة المطلوبة  . (مدقق داخلي معتمد  لقبمتطلبات التالیة للحصول على  ال تلبیة    معتمدالداخلي  المدقق  برنامج الیجب على مرشحي  
 ) .متطلبات البرنامج التالي  جدول لمرشح، كما ھو مبین في ل

 
 على االعتماد  الحصول متطلبات الدخول  شروط

 **يلتعلیمى امستو لا
بطاقة ھویة ساریة  

المفعول صادرة  
 عن الحكومة 

كتاب تعریف  
 بالشخصیة 

اجتیاز 
امتحان 

مدقق داخلي  
معتمد أجزاء  

 3،و2، 1

 العملیة  الخبرة

 *داخليالتدقیق في اللمدة عام خبرة  X X X * درجة الماجستیر
 * في التدقیق الداخلي) 2( تینخبرة سن  X X X * درجة البكالوریوس

 * سنوات في التدقیق الداخلي )5( خمس خبرة X X X نشط ممارس دقق داخلي متصنیف 

 أو ما یعادلھا *
 خبرة إذا كان لدیھم بالفعل    مدقق داخلي معتمدنشط في برنامج  ممارس    داخلي   قدقم  تصنیفلیس لدیھم شھادة جامعیة أو یحملون    الذین  المرشحین  یمكن الموافقة على **

 . خمس سنوات من التدقیق الداخلي 
 
 

الشخصیة  تعریف إثبات التعلیم و( المطلوبة الوثائق جمیع یجب أن تكون للبرنامج  مرشحقبول طلب ال  قبل
البرنامج،    المرشحین في   قبولبمجرد  .  المعھد الدولي ي  موظف  وموافق علیھا من قبلمستلمة    )الھویةبطاقة  و

 .البرنامج قبولھم في تاریخ  من على االعتمادحصول ثالث سنوات إلكمال جمیع متطلبات ال یھمسیكون لد

التقدم بطلب إلى  داخلي ممارس نشط  ق  دقم  تصنیفیمكن للمرشحین الحاصلین على درجة جامعیة أو  
ومع ذلك، لن یتم .  والجلوس لالمتحانات قبل الحصول على الخبرة المطلوبة في العمل  عتمادبرنامج اإل

 . اعتماد المرشحین ما لم یتم استیفاء شرط الخبرة خالل فترة األھلیة للبرنامج التي مدتھا ثالث سنوات
 

 . المعھد الدولي   موقع   على  مدقق داخلي معتمدالمعلومات حول برنامج  مزید من یمكن العثور على 
  

 أو معادلة  تجربة مساویة
لخبرة   وتعتبر الخبرة في المجاالت التالیة مساویة

 : التدقیق الداخلي

 الجودة  ضمان •
 المخاطر  إدارة •
 التقییم /التدقیق   تخصصات •
 تزام ل اال/االمتثال  •
 الخارجي  التدقیق •
 الداخلیة   الرقابة •

https://global.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Code-of-Ethics.aspx
https://global.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Code-of-Ethics.aspx
https://global.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Code-of-Ethics.aspx
https://global.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Code-of-Ethics.aspx
https://global.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Code-of-Ethics.aspx
https://global.theiia.org/certification/CIA-Certification/Pages/CPE-Requirements.aspx
https://global.theiia.org/certification/CIA-Certification/Pages/CPE-Requirements.aspx
https://global.theiia.org/certification/CIA-Certification/Pages/CPE-Requirements.aspx
https://global.theiia.org/certification/CIA-Certification/Pages/CPE-Requirements.aspx
https://global.theiia.org/certification/CIA-Certification/Pages/CPE-Requirements.aspx
https://global.theiia.org/certification/CIA-Certification/Pages/CPE-Requirements.aspx
https://global.theiia.org/certification/CIA-Certification/Pages/Eligibility-Requirements.aspx
https://global.theiia.org/certification/CIA-Certification/Pages/Eligibility-Requirements.aspx
https://global.theiia.org/certification/CIA-Certification/Pages/Eligibility-Requirements.aspx
https://global.theiia.org/certification/CIA-Certification/Pages/Eligibility-Requirements.aspx
https://global.theiia.org/certification/CIA-Certification/Pages/Eligibility-Requirements.aspx
https://global.theiia.org/certification/CIA-Certification/Pages/Eligibility-Requirements.aspx
https://global.theiia.org/certification/CIA-Certification/Pages/Eligibility-Requirements.aspx
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 ) ®CRMA( ®ضمان إدارة المخاطرفي  شھادة  برنامج ل لیة األھ تطلباتم

استیفاء متطلبات األھلیة، والحفاظ على سریة على قبول شروط البرنامج، بما في ذلك  )  CRMA(  ضمان إدارة المخاطرشھادة في    یوافق المرشحون في برنامج
التي األخرى    الشروط  إلى جانب  ، )CPE(  واإلبالغ عنھ  المھني المستمر  التعلیم  إتمامو ،  عھد الدولي بالم  الخاصة  المھنة أخالقیات  بادىءاالمتحانات، وااللتزام بم 

 ).PCB(  المعھد الدولي في  المھنیة  مجلس الشھادات أصدرھا
 

 .CRMA ضمان إدارة المخاطرشھادة في  تصنیفبرنامج التالیة للحصول على الیجب على المرشحین تلبیة متطلبات 
 

 على االعتماد  الحصول متطلبات الدخول  شروط

 ة إعتماد شھاد 
بطاقة ھویة ساریة  
المفعول صادرة عن  

 الحكومة 

كتاب تعریف  
 بالشخصیة 

 امتحاناجتیلز 
CRMA  الخبرة العملیة 

 X X X نشط  تصنیف مدقق داخلي معتمد
  إدارة أو /التدقیق الداخلي وفي سنوات   5خبرة 

 * المخاطر

 یعادلھا أو ما *
 
 
 

 ) الھویةبطاقة  الشخصیة وتعریف  (المطلوبة    الوثائقجمیع  یجب أن تكون  للبرنامج  مرشح  قبول طلب ال قبل  
 .ي المعھد الدولي موظف وموافق علیھا من قبلمستلمة 

 

لدى المرشحین ما یعني أن    ،ھي سنتان  CRMA  ضمان إدارة المخاطرشھادة في    فترة األھلیة لبرنامج
تاریخ    -سنتان   ال  في   قبولھممن  متطلبات  االعتماد البرنامج إلكمال  على  امتحان (  حصول  إكمال  أي 

CRMA بنجاح والحصول على الخبرة العملیة المطلوبة.( 
 

 CRMAضمان إدارة المخاطر شھادة في  یمكن العثور على مزید من المعلومات حول برنامج
 . المعھد الدولي   موقع   على 

  

 أو معادلة  تجربة مساویة
لخبرة   وتعتبر الخبرة في المجاالت التالیة مساویة

 : التدقیق الداخلي

 الجودة  ضمان •
 المخاطر  إدارة •
 التقییم /التدقیق   تخصصات •
 تزام ل اال/االمتثال  •
 الخارجي  التدقیق •
 الداخلیة   الرقابة •
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 ) ®QIAL(  ®التدقیق الداخلي المؤھل في  القیادي برنامج األھلیة ل متطلبات
 . 2021دیسمبر   31 اعتبارا من یعد یتم قبول الطلبات الجدیدة لم*

 

على قبول شروط البرنامج، بما في ذلك استیفاء متطلبات األھلیة، والحفاظ على   )® QIAL(القیادي المؤھل في التدقیق الداخلي    المرشحون في برنامجیوافق  
األخرى   الشروط إلى جانب ، )CPE(  واإلبالغ عنھ المھني المستمر التعلیم إتمامو ، عھد الدوليبالمالمھنة الخاصة  أخالقیات بمبادىء سریة االمتحان، وااللتزام

 ).PCB(في المعھد الدولي   المھنیة مجلس الشھادات أصدرھاالتي 
 

، اعتمادا على  شھاداتھم النشطة ومستویات  ®)QIAL(قیادي مؤھل في التدقیق الداخلي   تصنیف ھناك مجموعة متنوعة من المسارات للمرشحین للحصول على 
 . لھذه المساراتبرنامج ال متطلبات   التالي  الجدولیوضح  .خبرتھم

 

 عتماد الحصول على اإل متطلبات الدخول  متطلبات المرشح وصف

 
مدقق 
داخلي  

 معتمد نشط 

مدیر  ك خبرة سنوات ال
 تدقیقلل تنفیذي 

 الداخلي 

بطاقة  
ھویة  
 ة صالح

كتاب تعریف  
 التجربة الشاملة  بالشخصیة 

  حالة  اتدراس
)Case 

Studies ( 

  ملف
  خبرةال

 **مھنیةال
العرض التقدیمي  

 والمقابلة 

 قائد
 طموح 

 سنوات  X X 5 ال یوجد  نعم
 * داخلي تدقیق

 نعم ال نعم
 قائد جدید

 نعم
 3أقل من 
 سنوات 

X X 10  سنوات 
 عامة  إدارة

 ال
 3أقل من 
 سنوات 

X X 15  سنة 
 عامة  إدارة

 قائد ذو خبرة 
 نعم

 أو أكثرسنوات  3
 (األخیرة) 

X X 10  سنوات 
 عامة  إدارة

 نعم نعم ال
 ال

 أو أكثرسنوات  3
 (األخیرة) 

X X 15  سنة 
 عامة  إدارة

 أو ما یعادلھا *
 الخبرات المھنیة  محفظة**

 
 
 

جمیع  یجب أن تكون    ،  ®)QIAL(قیادي مؤھل في التدقیق الداخلي   لبرنامجمرشح  قبول طلب القبل  
للبرنامج المرشحین   یجب على   .ي المعھد الدولي موظف وموافق علیھا من قبلالمطلوبة  مستلمة  الوثائق

 . ى دنأحد ك خبرة في التدقیق الداخلي أو ما یعادلھا سنوات خمس أن یكون لدیھم
 

سبع لدى المرشحین  ما یعني أن    ،سبع سنواتھي    قیادي مؤھل في التدقیق الداخلي   فترة األھلیة لبرنامج
 .حصول على االعتمادالبرنامج إلكمال متطلبات ال  في  قبولھممن تاریخ  سنوات

 
 

 
  QIALمؤھل في التدقیق الداخلي القیادي الالمعلومات حول برنامج  مزید من یمكن االطالع على   
 المعھد الدولي موقع لى ع

  

 أو معادلة  تجربة مساویة
لخبرة   وتعتبر الخبرة في المجاالت التالیة مساویة

 : التدقیق الداخلي

 الجودة  ضمان •
 المخاطر  إدارة •
 التقییم /التدقیق   تخصصات •
 تزام ل اال/االمتثال  •
 الخارجي  التدقیق •
 الداخلیة   الرقابة •
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مع أكثر من . في بحیرة ماري، فلوریدا، الوالیات المتحدة األمریكیة ھامقرو لمدققین الداخلیین ھو جمعیة مھنیة دولیةل الدولي معھدال
،  عالمیاالمرجعیة المعترف بھا ، والتدقیق الداخلي مھنة صوت لمدققین الداخلیینلالدولي  لمعھدیعتبر ا ، منتسب عضو 200,000
 . الشھادات المتعلقة بمھنة التدقیق الداخليوللمعاییر واالرشاد الرئیسي  والمصدر

 
وباإلضافة إلى برامج إصدار الشھادات العالمیة، . في جمیع أنحاء العالم المعھد الدوليمعتمد من  عضو 200,000ھناك أكثر من 
بمزایا مثل الوصول إلى الشبكات المھنیة المحلیة والوطنیة والعالمیة؛ والتدریب على مستوى عالمي؛ الدولي  معھدالیتمتع أعضاء 

 . معھد الدوليالوالمعاییر والتوجیھ؛ والبحث؛ والتطویر التنفیذي؛ والفرص الوظیفیة؛ والموارد مثل خدمات الجودة في 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 العالمي المقر 
  401غرینوود، جناح  جادة 1035

 32746ماري، فلوریدا  الیك 
 الوالیات المتحدة األمریكیة  

Tel: +1-407-937-1111 
  CustomerRelations@theiia.org 
www.globaliia.org/certification 

 

 
  

20
22

  - 
ایر

فبر
 

قام بترجمة ھذا الدلیل الى اللغة العربیة فریق عمل من جمعیة المدققین الداخلیین في لبنان مؤلف من كارین أسو، محمد 
 شھاب، أنطوني بومنصور، دالیا بوكروم، فادي عماري و محمود غالییني بإشراف عضو مجلس الحكام األستاذ ناجي فیاض  

mailto:CustomerRelations@theiia.org
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