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م ّ
ُخطط المادّة العلميّة
•

مقدمة

•

ال ُمشتقات

•

البيئة االقتصادية

•

ُ
صناديق االستثمار

•

األصل الماليّة لأسلاق الما

•

اللّلائح ال ّناظِ مة للخدمات المالية

•

األسهُم

•

ال ُمنتجات المالية األخرى

•

ال ّسندات االقتِراضيّة

ال عداد لالختبار
لزم ا العداد لالختﺑﺎر ،ﺑﺎستﺧدام دﻟﻲ التعليم اﻟم ُرفق ﻣﺎ ي ﻗرُ 07ب ﺳﺎعة ﻣن اﻟد ّراسة اﻟش ّﺧﺻﻲة ،للك حقُّ االختﯾﺎر ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟد ّ
ﯾست ِ
:
راسة اﻟذ ّتاية إلجراء االخ ِتﺑﺎر أل الح ُصل على تدريب ر ﺳمي مع أحد م ُزّل دي ﺧد ﻣﺎت ال ّتدريب اﻟم ُعتﻣد .للﻋثلر على أقرب
ُﻣزّل د ﻟﺧد ﻣﺎت التدريا بﻟُﻣﻊتﻣد cisi.org/atp

التﻗﯾﻲم
يحص اﻟ ُمتﻗدّملن لعى شھﺎدة ﻣدخ إﻟﻰا لاستﺛﻣﺎر ل األلر ااقلﻣﺎلا( ’ّ يلمنهج الدللعِ ن )،يد اجتيازا هِمختﺑﺎر م ُد ّ هُت ساحاعة لدة يتأﻟّف ﻣن
 07ﺳؤا م ُتﻋدِّد االختﯾﺎرات لال ّنﺳبة اﻟم ُحددة الجتيازا لاختبار ي 07ه %
لينﻋﻘد االختﺑﺎر بلاس ِطة الحاسب ال للي .لتجد ﺷﺑك ِة عاﻟﻣﻲ ّة ﻣن ﻣراك ِز االختﺑﺎرات م ُتاةح ﻣن أج تﯾﺳﯾر م ُرحنة لجز أﻣﺎﻛِن
هذه اللاحس ِ ب .ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻊللﻣﺎتحل أقرب ِ
ﺷﺎش ة ِ
االمتِحان اللتنائا جلفلرية ل ﺳﮫل ِلة اس ِتﻛﻣﺎ ا لاختبار على
ﻣرﻛز اختبار ل،ك
ِ
ِ
تفض ّ ﺑزﯾﺎ رة:
cisi.org/cbt

كيفية التسجيل:
الخطلة 1

 :سجّ على الملقع اإللكترلني cisi.org/register :

الخطلة 2

 :اح ِجز ملعد االختبار
على الملقع اإللكترلني cisi.org/intro :
بلاسطة الهاتف+44 20 7645 0777 :
بلاسطة البريد اإللكترلني لخِدمة ّ
الزبائن customersupport@cisi.org:

الخطلة 3

ِمارة التسجي في الشهادات على cisi.org/qrf :
 :استكما است ِ

الخطوات التالية :
ال ُعضوية في معهد األوراق المالية واالستثمار
اجتيازك لالمتِحان باإلضافِة إلى تلليفة مُتنلّ عة من
ستحص مجّ انا على عضلية ارتِباط في المعهد المُعتمد لأللراق المال ّية لاالس ِتثمار عِ ند
ِ

المزايا .ل ُعقب نجاحك في الحصل على شهادة التأهي في التملي اإلسالمي  ،سلف تتاح لك فرصة االرتِقاء ِبمستلى عضليتك إلى ّ
الزمالة
وسوف يحق لك استخدام لقب "ال ّزمالة هذا في المعهد المُع ّتمد لألوراق المال ّية واالستثمار”.”ACSI
وتتيح لك العضوية في المعهد المُع ّتمد لألوراق الماليّة واالستثمار فرصة تطوير وظيفتك و صقل كفائتك والحصول على أرقى معايير درجات
ال ّنزاهة الشخصية ،كما ُيساعدك برنامج المزايا المهنية المجانية البقاء على ّ
اطالع بآخر المُستجدات في هذا المجال .يرجى زيارة
cisi.org/membership
المزيد من شهادات المعهد المُعتمد لألوراق المالية واالستِثمار
باستكمال هذا المُؤهّل األساسي ،س ُيتاح لك ال ُحصول على المزيد من الشهادات في معهد األوراق المال ّية واالستثمار بما في ذلك شهادة العمليات
االستثماريّة برمّتها .يرجى زيارة cisi.org/ioc
customersupport@cisi.org

+44 20 7645 0777

cisi.org/intro

