
 

 

الربامج التدريبية

 األكاديمية األوربية للتمويل واالقتصاد اإلسالمي (إيفي)



 

من حنن: 
األكـاديـمية األوربـية لـلتمويـل واالقـتصاد اإلسـالمـي (إيـفي) هـي مـؤسـسة  تـعمل 
عـلى تـقديـم خـدمـات الـتعليم المسـتمر والـتدريـب واالسـتشارات والـبحوث والـتحكيم فـي 

مجال التمويل واالقتصاد اإلسالمي، في كل من تركيا والمملكة المتحدة. 

رؤيتنا: 
أن يــكون لــنا الــتميز والــريــادة فــي الــتعليم المســتمر والــتدريــب واالســتشارات 

والبحوث والتحكيم في مجال التمويل واالقتصاد اإلسالمي. 

رسالتنا: 
نـلتزم بـتقديـم خـدمـات تـعليمية وتـدريـيبية واسـتشاريـة وبـحثية وتـحكيمية  
واعــتماد لــلشهادات الــمهنية والــبرامــج والــمؤســسات الــتدريــبية فــي  مــجال الــتمويــل 
واالقـتصاد اإلسـالمـي وفـقا لـلمعايـير الـعالـمية لـلجودة، بـما يـوفـر الـكفاءات الـمؤهـلة 
عـلميا ومـهنيا، ويـسهم فـي تـحقيق الـتكامـل بـين الـمؤسـسات الـتدريـبية ، ويـنمي الـجوانـب 

البحثية، ويعزز دور التحكيم، بصورة تلبي متطلبات التنمية المستدامة. 

أهدافنا: 
تـأسـيس وتـنفيذ شـهادات مـهنية وبـرامـج تـدريـبية احـترافـية تحـمل حـقوق •

ملكية وعالمات مسجلة وفق المعايير العالمية لبناء االقتصادي الصالح. 

تـــأســـيس مـــظلة مـــتكامـــلة ومـــنظومـــة شـــبكة بـــيانـــات بـــين الـــمدربـــين •
والمستشارين ومؤسسات التدريب واالستشارات األعضاء باألكاديمية. 

اعـتماد عـضويـة الـمدربـين والـمؤسـسات الـتدريـبية فـي األكـاديـمية  وفـق •
المعايير الموضوعة ، وتقديم ما يلزم من  دعم لهم. 

اعـتماد الـشهادات الـمهنية والـبرامـج الـتدريـبية ألعـضاء األكـاديـمية وفـقا •
للمعايير الموضوعة من قبل األكاديمية. 

إعـداد وتـأهـيل الـمدربـين مـهنيا وفـقا لـلمعايـير الـعالـمية ، وإتـاحـة الـفرصـة •
أمامهم الستخدام األدوات  التدريبية لألكاديمية. 

تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في التدريب واالستشارات. •

التحكيم في المنازعات المصرفية والمالية. •
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إعداد دراسات الجدوى وتقديم الخدمات االستشارية . •

تـــنظيم االجـــتماعـــات والـــمحاضـــرات والـــمؤتـــمرات والـــندوات وورش الـــعمل •
والمنتديات اإللكترونية . 

إصدار ونشر البحوث  والدراسات والنشرات والمطبوعات والتراجم. •

تشجيع الجهود البحثية والتدريبية واالستشارية المشتركة. •
  

 شركاؤنا: 

وقعت أكاديمية إيفي اتفاقيات تعاون واعتماد مشترك مع جامعة إسطنبول •
صباح الدين زعيم بتركيا ، وجامعة الجنان بلبنان. 

تـمتلك أكـاديـمية إيـفي شـبكة وكـالء فـي الـعديـد مـن الـدول اإلسـالمـية فـي •
مقدمتها المغرب والجزائر وتونس وليبيا والكويت واألردن ولبنان. 

• www.eaife.org لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا اإللكتروني

شهاداتنا وبراجمنا املهنية: 
تـقدم إيـفي عـدد (7) مـاجسـتير مـهني مـصغر (Mini MBA) مـعتمد لـلحاصـلين •

عــلى مــؤهــل عــال، بــعدد (6) مــواد و (72) ســاعــة لــكل مــنهم.  فــضال عــن 
مـاجسـتير مـهني فـي االقـتصاد اإلسـالمـي والـمصارف اإلسـالمـية، وعـدد (16) 
شـهادة مـهنية مـعتمدة بـعدد (30) سـاعـة لـكل شـهادة، إضـافـة إلـى عـدد (43) 

برنامجا متنوعا. 

تعقد البرامج بإسطنبول ومن خالل شبكة شركائنا ووكالئنا. •

يمكن تعديل برامجنا وتصميمها بناء على طلب المؤسسات. •

•http:// :الــتسجيل فــي بــرامــجنا الــتدريــبية يــتم مــن خــالل الــرابــط الــتالــي
 /www.eaife.org/ar/apply-to-take-an-exam
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أوال / برامج املاجستري املهين املصغر 
عدد 
الساعات

برامج الماجستير المهني المصغر اسم الماجستير المهني 
المصغر

الرقم  م

9 مـدخـل لـلمعامـالت الـمالـية والـعمل الـمصرفـي 
اإلسالمي

املصارف  
اإلسالمية

1.1 1

12 الخدمات المصرفية اإلسالمية 1.2 2

15 التمويل المصرفي اإلسالمي وإدارة مخاطره 1.3 3

12 التجارة الدولية  في المصارف اإلسالمية 1.4 4

12 األسواق المالية اإلسالمية 1.5 5

12 الرقابة  الشرعية قي المصارف اإلسالمية 1.6 6

15 مدخل لألسواق المالية اإلسالمية األسواق املالية 
اإلسالمية

2.1 7

12 الصكوك اإلسالمية 2.2 8

9 صناديق االستثمار اإلسالمية 2.3 9

12 التحليل األساسي 2.4 10

12 التحليل الفني 2.5 11

12 الهندسة المالية اإلسالمية 2.6 12

12 مدخل عام للتأمين التأمني  
التكافلي اإلسالمي

3.1 13

9 أساسيات التأمين التكافلي اإلسالمي 3.2 14

15 الشـركـة الـمساهـمة فـي الـتأمـين الـتكافـلي 
اإلسالمي

3.3 15

9 تحليل وثائق التأمين التكافلي اإلسالمي 3.4 16

15 إعادة التأمين التكافلي اإلسالمي 3.5 17

12 محاسبة التأمين التكافلي اإلسالمي 3.6 18
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عدد 
الساعات

برامج الماجستير المهني المصغر اسم الماجستير المهني 
المصغر

الرقم  م

15 مـدخـل لـفقه الـمعامـالت الـمالـية واالقـتصاد 
اإلسالمي

االقتصاد  
اإلسالمي

4.1 19

12 نظم نقدية ومصرفية إسالمية 4.2 20

12 المالية العامة في اإلسالم 4.3 21

12 دراسة الجدوى اإلسالمية  4.4 22

9 التأمين التكافلي اإلسالمي 4.5 23

12 األسواق المالية اإلسالمية 4.6 24

12 مدخل لالستثمار الخيري  االستثمار  
اخلريي

5.1 25

15 الموارد المالية لالستثمار الخيري 5.2 26

9 المصارف الخيرية 5.3 27

12 دراسة جدوى المشروع الخيري 5.4 28

15 أساليب االستثمار الخيري 5.5 29

9 إدارة مخاطر االستثمار الخيري 5.6 30

12 مدخل إلدارة األعمال  إدارة 
 األعمال

6.1 31

12 والـتـخـــــطـيـط  االســـــتـراتـــــيـجـيـة  اإلدارة 
االستراتيجي

6.2 31

12 إدارة المشاريع 6.3 32

12 العالقات العامة والتسويق 6.4 33

12 إدارة مالية 6.5 34

12 إدارة الموارد البشرية 6.6 35
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 *  مــن  يــحصل عــلى كــل مــن الــماجســتير الــمهني الــمصغر فــي االقــتصاد اإلســالمــي، 
والـماجسـتير الـمهني الـمصغر فـي الـمصارف اإلسـالمـية يـحصل عـلي درجـة الـماجسـتير الـمهني فـي 

االقتصاد اإلسالمي والمصارف اإلسالمية. 

عدد 
الساعات

برامج الماجستير المهني المصغر اسم الماجستير المهني 
المصغر

الرقم  م

12 مدخل للتحكيم املنازعات 
 املصرفية واملالية 

اإلسالمية

7.1 36

12 العمليات المصرفية والمالية اإلسالمية 7.2 37

15 الـــتحكيم فـــي الـــمنازعـــات الـــمصرفـــية 
اإلسالمية

7.3 38

15 الــــتحكيم فــــي الــــمنازعــــات الــــمالــــية 
اإلسالمية

7.4 39

12 عملية التحكيم 7.5 40

6 تنفيذ حكم التحكيم 7.6 41
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ثانيا/ الشهادات املهنية األخرى
عدد 

 الساعات
اسم الشهادة الرقم م

30 المصرفي اإلسالمي المحترف 11.1 1

30 المحترف في الخدمات المصرفية اإلسالمية 11.2 2

30 المحترف في التمويل المصرفي اإلسالمي 11.3 3

30 المحترف في التجارة الدولية اإلسالمية 11.4 4

30 المحترف في الرقابة الشرعية 11.5 5

30 مدير فرع مصرفي إسالمي محترف 11.6 6

30 المستثمر المالي اإلسالمي المحترف 11.7 7

30 المحترف في الصكوك اإلسالمية 11.8 8

30 المحترف في صناديق االستثمار اإلسالمية 11.9 9

30 المحترف في التحليل األساسي والفني 11.10 10

30 المهندس المالي اإلسالمي المحترف 11.11 11

30 المحترف في التأمين التكافلي اإلسالمي 11.12 12

30 المدرب المحترف  في التمويل واالقتصاد اإلسالمي 11.13 13

30 الـمحكم الـمحترف فـي الـمنازعـات الـمصرفـية والـمالـية 
اإلسالمية

11.14 14

30 مدير استثمار خيري محترف 11.15 15

30 المدير المالي المحترف 11.16 16
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ثالثا/ برامج مهنية متنوعة
عدد  
الساعات

اسم البرنامج الرقم م

برامج مصرفية
24 مقدمة عن البنوك المركزية والتقليدية واإلسالمية 12.1 1

24 أساسيات العمل المصرفي اإلسالمي 12.2 2

24 مقدمة في التمويل واالستثمار المصرفي اإلسالمي 12.3 3

30 الــمنتجات الــمصرفــية والــمالــية اإلســالمــية وتــطبيقاتــها 
العملية

12.4 4

12 الـــمرابـــحة لـــآلمـــر بـــالشـــراء وتـــطبيقاتـــها الـــعملية فـــي 
المصارف اإلسالمية

12.5 5

12 االستصناع وتطبيقاته العملية في المصارف اإلسالمية 12.6 6

12 اإلجارة رتطبيقاتها العملية في المصارف اإلسالمية 12.7 7

12 المشاركة وتطبيقاتها العملية في المصارف اإلسالمية 12.8 8

12 الــتمويــل الــعقاري وتــطبيقاتــه الــعملية  فــي الــمصارف 
اإلسالمية

12.9 9

18 االستعالمات المصرفية وترشيدالقرارات االئتمانية 12.10 10

18 إدارة وتحليل مخاطر التمويل المصرفي اإلسالمي 12.11 11

12 البطاقات االئتمانية في المصارف اإلسالمية 12.12 12

30 أساسيات تحول المصارف التقليدية إلى مصارف إسالمية 12.13 13

30 الــعقود الــمتداولــة فــي الــمصارف اإلســالمــية وضــوابــط 
ابتكار منتجات إسالمية

12.14 14

30 الــمعايــير الشــرعــية  لــلمصارف والــمؤســسات الــمالــية 
اإلسالمية

12.15 15

30 مـــعايـــير الـــمحاســـبة لـــلمصارف والـــمؤســـسات الـــمالـــية 
اإلسالمية

12.16 16
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عدد  
الساعات

اسم البرنامج الرقم م

18 إدارة الخزينة في البنك اإلسالمي 12.17 17

18 التنبؤ بالديون المتعثرة وسبل عالجها 12.18 18

18 أساسيات الخدمة المتميزة لعمالء المصرف اإلسالمي 12.19 19

برامج مالية 
30 13.1 التمويل واالستثمار اإلسالمي 1

18 التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغيرة 13.2 2

30 التمكين االقتصادي بالمشروعات الصغيرة 13.3 3

18 األســس الــعلمية والشــرعــية والــعملية لــتكويــن وإدارة 
محافظ األوراق المالية

13.4 4

18 المشتقات المالية 13.5 5

18 األساليب العلمية والعملية في مكافحة غسل األموال 13.6 6

18 األزمات المالية بين األسباب والعالج 13.7 7

18 اإلدارة المالية لغير الماليين 13.8 8

18 قراءة وتحليل القوائم المالية لغير الماليين 13.9 9

24 المنهج المتكامل للمستثمر الناجح 13.10 10

18 اإلدارة المتميزة للبيع بالتقسيط 13.11 11

30 أساسيات االقتصاد اإلسالمي 13.12 12

18 أساسيات الزكاة 13.13 13

18 أساسيات الوقف 13.14 14

25 دراسة الجدوِى اإلسالمية للمشروع 13.15 15

12 اإلدارة المالية لميزانية األسرة 13.16 16
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برامج إدارية
18 طريقك نحو سكرتارية ناجحة ومميزة 14.1 1

18 أنماط العمالء وكيفية التعامل معهم 14.2 2

18 فنون العالقات العامة 14.3 3

18 إعداد التقارير ومحاضر االجتماعات 14.4 4

18 أخالقيات العاملين واالنتماء الوظيفي 14.5 5

18 نحو خدمة بيعية متميزة 14.6 6

18 الطريق لتسويق مشروعك الصغير 14.7 7

12 كيف تكتب بحثا علميا متميزا؟ 14.8 8
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للتواصل معنا: 

+90 212 812 22 55 
+90 555 2441 17 18 
+44 793 700 48 02 

 
info@eaife.org 

İkitelli - Atatürk Mah. 
 Teknikyapı Metropark  

Sitesi B1 Blok Daire: 210  
Küçükçekmece- İstanbul- Turkey 

159 Waterloo Street, Manchester, 
 M9 8AN, United Kingdom . 

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني: 
www.eaife.org 

twitter: eaife_ 
https://www.facebook.com/eaife/?ref=bookmarks 

https://www.linkedin.com/company/10906969/admin/ 

جميع الحقوق محفوظة لألكاديمية األوربية للتمويل واالقتصاد اإلسالمي (إيف
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