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مــع التنامــي املطــرد يف االهتمــام مبأسســة العمــل الوقفــي داخــل كثــري مــن ا.قطــار ا)ســالمية 
حــول العــامل ، واجتــاه كثــري مــن ا.وقــاف إىل التحــول من العمــل الفردي االجتهــادي إىل العمــل اجلماعي 

املنظــم، الــذي يســري وفــق رؤيــة اســ^اتيجية ومنهجيــة إداريــة شــاملة.

لــذا كان مــن املهــم التقــدم بخطــوة ناضجــة تتواكــب مــع التنامــي الوقفــي املؤسســي، )عــداد 
الكفــاءات ا)داريــة والشــخصيات القياديــة، وإثــراء اخلــربات احلاليــة واســتمرار حتســينها، )دارة 

املؤسســات الوقفيــة بأســلوب حديــث، ونظــرة ثاقبــة، ترتقــي بالعمــل الوقفــي وتطــوره.

ومــن هنــا جــاءت مبــادرة املعهــد الــدويل للوقــف ا)ســالمي، بالشــراكة مــع اجلامعــة ا.ردنيــة، بإقامة 
برنامــج  تدريبــي معتمــد يتخصــص يف ا)دارة الوقفيــة.  (دبلــوم ا)دارة الوقفيــة)

انطلــق املعهــد الــدويل للوقــف ا)ســالمي مباليزيــا عــام ٢٠٠٨ برؤيــة ورســالة واضحة 
املعــامل وا.هــداف، حيــث يتحقــق دوره يف أن يكــون معهــدًا متخصصــًا يف تأهيــل 
ا.فــراد واملؤسســات يف جمــال الوقــف والعمــل اخلــريي يعمــل علــى رؤيــة واضحــة 

تســعى إىل تقلــده املرجعيــة.

رؤيتنــا املرجعيــة ا.وىل عامليــًا يف تطويــر ا.وقــاف ا)ســالمية مبنهجيــة رصينــة 
ومرجعيــة شــرعية أصيلــة.

مــن خــالل رســالة تســعى إىل تعزيــز وتأهيــل وتطويــر ا.داء املؤسســي الوقفــي يف 
رفــد التنميــة البشــرية واالجتماعيــة واالقتصاديــة،

هــي أم اجلامعــات ا.ردنيــة تأسســت عــام (١٩٦٢) خرجــت مــا يزيــد عــن (١٥٩٣٨٣) 
ــة  ــد عــن (١٨٠٠) عضــو هيئ ــة مــا يزي ــة التعليمي ــة ويشــرف علــى العملي ــًا وطالب طالب

تدريــس و (٣٥٠٠) موظــف اداري.

بناء كوادر متخصصة قادرة على فهم الوقف كتنمية حقيقية للمجتمع والدولة.

ا)سهام يف رفع الوعي اجلمعي بأهمية الوقف ل�فراد واجملتمعات. 

إعداد متخصصني مؤهلني يف علوم وجوانب الوقف اخملتلفة.

تقدمي كفاءات مهنية مؤهلة )دارة مؤسسات وقفية حديثة.

االستجابة ملتطلبات التميز املؤسسي املعاصر على النطاق احمللي وا)قليمي والدويل.

توسيع دائرة العطاء الوقفي والعمل اخلريي ليشمل جميع فئات اجملتمع.





الوقف يف املنهج 
الفقهي ا)سالمي 

الوقف يف التشريعات 
القانونية املعاصرة 

̂اتيجي  التخطيط االس
للمؤسسات الوقفية

حوكمة الوقف وإدارة 
عملياته

معايري اجلودة احلديثة 
للمؤسسات الوقفية 

االصول احملاسبية 
للوقف 

ادارة اخملاطر وعمليات 
االستثمارات الوقفية

طرق االستثمار الوقفي 
احلديثة

̂اتيجية التسويق  اس
والعالقات العامة للوقف 

دراسات يف التجارب 
الوقفية الغربية



الشهادة تصدر عن اجلامعة 
االردنية ويصادق عليها من 
وزارة التعليم العايل والبحث 

العلمي يف اململكة ا.ردنية 
الهاشمية 

150 ساعة

سنة دراسية كاملة عن طريق 
التعليم ا)لك^وين  

10 مواد تدريبية + بحث تخرج + 
زيارات ميدانية

-التعليم االلك^وين عن بعد بكفاءة ويف جماالت وقفية 

شمولية.

-االستفادة من جتارب اخلرباء يف االوقاف. 

-النقاشات احلية و املنتديات  التفاعلية

- أول دبلوم تدريبي ل©دارة الوقفية على مستوى العامل

($4,000) 
للمتدرب، تشمل  املواد 

التدريبية والعلمية.
ويتم تقدمي خصم للمجموعات 

والتسجيل املبكر.



بناء كادر بشري قادر 
على فهم الوقف 
كتنمية حقيقية 

للمجتمع

إعداد متخصصني 
مؤهلني يف علوم 

وجوانب الوقف 
اخملتلفة 

تقدمي كفاءات 
مهنية مؤهلة Sدارة 

مؤسسات وقفية 
حديثة

اSسهام يف رفع 
الوعي اجملتمعي 

بأهمية الوقف للفرد 
واجملتمع
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