
 

 

 بعنوانتدريبية  دورة

 " األسواق واألدوات الرأسمالية اإلسالمية "

 

في بناء قدرات وتأهيل الكوادر العربية للتدريب المهني  مجموعة طالل أبوغزاله اتنتهجهي تسياسة الاستمرارًا ل
األسواق واألدوات  "يسرها أن تعلن عن إقامة دورة متخصصة بعنوان وتمكين المهنيين بشهادات عالمية 

( من الساعة الرابعة 21/05/2017( ساعة تدريبية اعتبارًا من تاريخ )15وبمعدل ) ،"الرأسمالية اإلسالمية
، الشميساني، شارع هوذلك في مبنى جامعة طالل أبوغزال ( لخميسا –ة مساء من )األحد سابعحتى الساعة الو 

المملكة األردنية الهاشمية، حيث سيحصل المشارك في نهاية الدورة  –( عمان 45عبدالرحيم الواكد، مبنى رقم )
 على شهادة مشاركة تبين عدد الساعات التي استغرقتها الدورة.

 

 األهداف العامة

ومنحهم الخبرات والمهارات التي تمكنهم من  تطوير مستوى المعرفة والفهم للطالب •

 العمل في كل مجال من مجاالت التمويل اإلسالمي األساسية.

 تمكين المهنيين بشهادة عالمية. •

 

 الفئات المستهدفة

جميع الموظفين العاملين في قطاع الخدمات المالية )مدراء، محللين، مدققين، محاسبين،  •

 ...الخ(.

 في مجال التمويل اإلسالمي. العاملين •

 العاملين في وظائف قانونية لدى جهات تقدم خدمات استشارية. •

 خريجو الشريعة وخريجو تخصصات االقتصاد اإلسالمي والمصارف اإلسالمية. •

 وأي من الراغبين في صقل مهاراتهم والعمل في هذا المجال. •

 

 

 



 

 

 اإلطار العام

 اإلسالمية المال رأس أسواق إلى مقدمة  

 اإلسالمي المال رأس سوق أدوات 

 اإلسالمية المال رأس أسواق وتطور نمو 

 (1) اإلسالمي المال رأس سوق تحكم التي األساسية الشريعة مبادئ 

 (2) اإلسالمي المال رأس سوق تحكم التي األساسية الشريعة مبادئ 

 اإلسالمية السندات 

 اإلسالمية الصكوك 

 باألصول المدعومة اإلسالمية المالية األوراق 

 اإلسالمية الملكية حقوق فحص معايير 

 ومنتجات عقود: االئتمان صناديق/المشترك االستثمار صناديق 

 ومنتجات عقود: اإلسالمية االئتمان صناديق/المشترك االستثمار صناديق 

 اإلسالمية العقاري االستثمار صناديق 

 اإلسالمية والمشتقات المركبة المنتجات 

 اإلسالمية المركبة المنتجات أساس تشّكل التي والعقود المبادئ 

 

 رسوم االشتراك :

 .اً ( دينار 190)هي 
 .للمشاركين الراغبين بتسجيل األربعة دورات المؤهلة المتحانات دبلوم المعهد القانوني للمحاسبين اإلداريين%( 10خصم )
 .مشاركين 4%( للمؤسسات التي تقوم بتسجيل أكثر من 10خصم )

" أو  المجموعة االستشارية للتدريب المهني اإلشتراك للتسجيل بهذه الدورة مرفقا بها شيك مصرفي بإسم "ترسل نماذج 
( 004 0013010279659 – 015تحويل الرسوم على حساب المجموعة لدى بنك األردن فرع الحسين حساب رقم )

شعارنا بذلك، علمًا بان األولوية في حضور الدورة بموعدها المعلن لمن بادروا بالتسجيل وتسديد الرسوم  بالدينار األردني وا 
 ، راجين أن يصلنا ردكم بالمشاركة او بمن ترغبون بترشيحه في أقرب وقت ممكن.المطلوبة

 

 لالستفسارات والتسجيل يرجى االتصال على:

 799306062 962+موبايل: 5100901 -6- 962+فاكس: 5100900 -6- 962+هاتف: 
 tag-cima.comموقع الكتروني: tag-cima@tagi.comبريد الكتروني:


