
   0202دلٌل الدورات االلكترونٌة لخطة عــــــام  –المركز التدرٌبً  –دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي 
 

 

0 

 



   0202دلٌل الدورات االلكترونٌة لخطة عــــــام  –المركز التدرٌبً  –دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي 
 

 

1 

 

 

  رقم الصفحة الموضوع التسلسل

 2 اآلٌــة المرآنٌة 2

 3 كلمة رئٌس دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي  0

 4 كلمة  مدٌر عام المركز التدرٌبً  3

 5 نبذة تعرٌفٌة عن المركز التدرٌبً  4

 6 الهٌكل التنظٌمً 5

 7 الرؤٌــــــا  6

 7 الرسالــــــة 7

 8 لٌمنا   8

 9 لٌم ومنافع دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي  9

 10 طموحاتنــا  22

 11 أهدافنا 22

 12 آلٌة الترشٌح االلكترونً   20

 13 ضوابط أجور الخدمات الممدمة من المركز التدرٌبً  23

 15-14 الممدمـــــــــــة  24

 30-16 الدورات التطوٌرٌة االلكترونٌة   25

 18 -17 خالصة الدورات  - 26

 19  اإلحصائٌة - 27

 26 -20 المحور الرلابً والمالً والمحاسبً  - 28

 27 وااللتصاد اإلدارةمحور  - 29

 28 المحور المانونً  - 02

 29 المعلومات واإلحصاء  امحور تكنولوجٌ - 02

 30 ورش العمل  - 00

 32-31 استمارات الترشٌح 03

 انفٓشعذ



   0202دلٌل الدورات االلكترونٌة لخطة عــــــام  –المركز التدرٌبً  –دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي 
 

 

2 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 



   0202دلٌل الدورات االلكترونٌة لخطة عــــــام  –المركز التدرٌبً  –دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي 
 

 

3 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 كهًخ سئٛظ دٕٚاٌ انشلبثخ انًبنٛخ االرؾبد٘ 

 

 

فّٛ ًٚضم اعزضًبس فٙ  رٓزى انًُظًبد ثبنزذسٚت الٌ يبُٚفك     

انًٕاسد انجششٚخ ٔٚزًضم ْزا االعزضًبس ثضٚبدح اإلَزبعٛخ ػهٗ يغزٕٖ 

انًُظًخ ٔصٚبدح انًؼبسف ٔانًٓبساد ٔرطٕٚش انزاد ػهٗ يغزٕٖ 

 األفشاد

زذسٚت  انٔأًٚبَب يٍ لٛبدح دٕٚاٌ انشلبثخ انًبنٛخ االرؾبد٘ ثؼًهٛخ   

اإلداساد  انذٕٚاٌ ٔفٙ صمم ٔرطٕٚش يٓبساد انؼبيهٍٛ فٙ  ٔدٔسْب

انخبضؼخ نهشلبثخ ٔانمطبع انخبص ػهٗ ؽذ عٕاء فمذ اػذ انًشكض 

ٔانزٙ رضًُذ انؼذٚذ يٍ انجشايظ  0202نؼبو  زّانزذسٚجٙ خط

انزذسٚجٛخ فٙ انًغبالد انًبنٛخ ٔانًؾبعجٛخ ٔاإلداسٚخ ٔانمبََٕٛخ 

انًؼهٕيبد يٕاكجٍٛ ثزنك انزغٛشاد ٔانزطٕساد فٙ  بٔركُٕنٕعٛ

فٙ يغبل رطجٛك انًؼبٚٛش انًؾبعجٛخ  ٔ انؼهًٛخ ٔانًُٓٛخ انًغبالد

ثشكم ػبو أيهٍٛ  نزؾمٛك انزمذو ٔاالسرمبء نهفشد ٔانًإعغخ ٔانًغزًغ

 . انُغبػ ٔانًٕفمٛخ

 

 ٔهللا ٔنٙ انزٕفٛك                                                       
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 كهًخ يذٚش ػبو  انًشكض انزذسٚجٙ

 

ٚؼذ انزذسٚت خٛبساً اعزشارٛغٛب أل٘ عٓخ رزطهغ ئنٗ أػذاد يالكبد   

ثششٚخ لبدسح ػهٗ رهجٛخ ؽبعبد انؼًم ٔ يٕاكجخ انزطٕساد انغشٚؼخ 

خذيخ انٕظٛفٛخ ثأًْٛخ أصُبء انٔرًزبص ػًهٛخ انزذسٚت  ,فٙ ثٛئزّ 

كجٛشح َظشاً نًب رٕفشِ نهًٕظف يٍ يؼبسف ٔ يٓبساد عذٚذح ٚزطهجٓب 

هًشكالد انزٙ ٕٚعٓٓب ن رًكُّٛ يٍ أٚغبد انؾهٕلفضال ػٍ انؼًم 

 ؼًم .انأصُبء 

 انجُبءح  انغهٕكٛبد اإلداسٚخ ٔ انًُٓٛخٔٚغبْى انزذسٚت فٙ رؼضٚض     

ٔ  نًغزغذحٔ انزفكٛش انًُظى ٔ انمذسح ػهٗ انزألهى يغ  ظشٔف انؼًم ا

رًُٛخ يٓبساد انزٕاصم ٔ رؾفٛض انًٕظفٍٛ ٔ اعزضًبس لذسارٓى ثًب 

نغًٛغ ٔصٕالً ئنٗ انًغزٕٖ انًُشٕد يٍ انشلٙ ٔ ػهٗ ابنُفغ ثٚؼٕد 

 انزمذو.

 اٌ ٚضغ انًشكض انزذسٚجٙ نذٕٚاٌ انشلبثخ انًبنٛخ االرؾبد٘ ٔٚغش  

أيبو أَظبس انغٓبد انًغزفٛذح فٙ ظم  0202خطزّ انزذسٚجٛخ نؼبو 

رٕعٛٓبد خهٛخ  ثؼذ يشاػبحعبئؾخ كٕسَٔب ٔ انظشف انصؾٙ نهجهذ 

األصيخ يٍ ؽٛش اػزًبد أعهٕة انزذسٚت ػٍ ثؼذ ٔ انؾفبظ ػهٗ 

 .انًُشٕد سغى انزؾذٚبد   األْذافرؾمك انزجبػذ االعزًبػٙ أيهٍٛ أٌ 

 

   . ...ٔيٍ هللا انزٕفٛك
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 انزذسٚجٙ  َجزح رؼشٚفٛخ ػٍ انًشكض

( نغُخ 8رأعظ انًشكض انزذسٚجٙ فٙ دٕٚاٌ انشلبثخ انًبنٛخ االرؾبد٘ ثًٕعت انُظبو سلى )

ِّ يًٓخ رذسٚت ٔرأْٛم انؼبيهٍٛ ف0222ٛ) انغٓبد انخبضؼخ ّ فضال ػٍ انؼبيهٍٛ فٙ ( ٔأعُذد أنٛ

ٔانزخصصبد راد انؼاللخ ثبالػزًبد ػهٗ أعبنٛت نشلبثزّ فٙ انًغبالد انًزؼهمخ ثبنؼًم انشلبثٙ 

  -:  ٔيُبْظ رذسٚجٛخ ػهًٛخ ٔػًهٛخ يزطٕسح ٔٚٓذف انًشكض انٗ 

 ثُبء يٓبساد انًٕاسد انجششٚخ ٔانًٓبساد األخشٖ ٔرأْٛهٓب. 

   ُٓٛخ ػبنٛخ ئػذاد يالكبد رذسٚجٛخ راد خجشح يؼشفٛخ ٔي. 

    ٙاإلعٓبو فٙ َشش انًؼشفخ ٔانضمبفخ انًزؼهمخ فٙ انؼًم انشلبثٙ ٔانًبنٙ ٔانًؾبعج

 . انًؼهٕيبد   بٔااللزصبد٘ ٔاإلداس٘ ٔانمبََٕٙ ٔركُٕنٕعٛ

    ّأػذاد ٔرطٕٚش يُبْظ انزذسٚت ػهٗ أعظ ػهًٛخ ٔٔالؼٛخ ,نغشض رؾمٛك أْذاف

 : انًُشٕدح فبٌ انًشكض ٚزٕنٗ انًٓبو انزبنٛخ

الزشاػ انخطظ اإلعزشارٛغٛخ ٔانغُٕٚخ انالصيخ نزذسٚت ٔرأْٛم انؼبيهٍٛ ٔرطٕٚش  -2

انمذساد ػهٗ ٔفك االؽزٛبعبد انزذسٚجٛخ انًمذيخ أنّٛ يٍ انغٓبد انًغزفٛذح 

 ٔػشضٓب ػهٗ يغهظ انشلبثخ انًبنٛخ االرؾبد٘ نهًصبدلخ ػهّٛ .

 ٛخ .االعزؼبَخ ثًالكبد رذسٚجٛخ كفٕءح راد خجشح يؼشفٛخ ٔيُٓ  -0

 رُظٛى انذٔساد انزذسٚجٛخ ٔئلبيزٓب .    -3

رُظٛى ٔئلبيخ انًإرًشاد  ٔانُذٔاد ٔٔسػ انؼًم ٔانًشبسكخ ثٓب ٔفمب نًب ٚمزضّٛ   -4

 ػًم انذٕٚاٌ.   

انًشكض انزذسٚجٙ ػهٗ ؽشذ انغٕٓد  مٔيٍ اعم انغؼٙ نزؾمٛك األْذاف انًُشٕدح فمذ ػً     

ٔرًُٛخ ٔرطٕٚش انغٕاَت انًؼشفٛخ ٔانؼهًٛخ ٔانًؼهٕيبرٛخ ٔطشق انزفكٛش نذٖ انًزذسثٍٛ ٔئؽذاس 

رغٛٛش عهٕكٙ اٚغبثٙ فٙ عبَت انًٓبساد ٔانمذساد ٔرطٕٚش األداء ٔأؽذاس انزغٛٛش فٙ االرغبِ 

و انًشكض انزذسٚجٙ ػذدا يٍ انذٔساد انؼبو ٔاألًَبط انغهٕكٛخ نهؼبيهٍٛ ٔثُبءا ػهّٛ فمذ ألب

ٔانًؾبعجٙ رًؾٕسد ؽٕل اٜنٛبد  انؾذٚضخ فٙ انزذلٛك ٔانًبنٙ انزذسٚجٛخ فٙ انًغبل انشلبثٙ 

كبنزذلٛك انًغزُذ نهًخبطش ٔرمٕٚى االداء ٔفك اعهٕة انجشايظ ٔانغٛبعبد فضال ػٍ دٔساد فٙ 

د انزبيٍٛ ٔػٍ اػذاد ٔرذلٛك ػمٕد اػذاد انجٛبَبد انًبنٛخ ٔانُظبو انًؾبعجٙ نهًصبسف ٔششكب

انًمبٔالد ٔغٛشْب يٍ انًٕاضٛغ  اضبفخ انٗ البيخ ػذد يٍ انذٔساد فٙ انًؾبٔس) االداسح 

انًؼهٕيبد ٔاالؽصبء ( كًب ػًم انًشكض ػهٗ ثُبء لذساد  بٔااللزصبد ٔانمبٌَٕ ٔركُٕنٕعٛ

( ,  TOTٚت انًذسثٍٛ ٔئيكبَبد انًالكبد انزذسٚجٛخ يٍ خالل ألبيّ انؼذٚذ يٍ دٔساد )رذس

ٔنغشض َشش انًؼشفخ انًُٓٛخ فٙ انمطبػبد كبفخ فمذ اعٓى انًشكض فٙ رمذٚى خذيبرّ انزذسٚجٛخ انٗ 

 انمطبع انخبص ٔفمب نضٕاثظ ؽذدْب يغهظ انشلبثخ انًبنٛخ  االرؾبد٘ ثًب ُٚغغى يغ يٓبو انذٕٚاٌ  

ٔاَطاللب يًب رمذو فبٌ انؾبعخ انٗ انزذسٚت انًغزًش ٚؼذ سكُب اعبعٛب يٍ اسكبٌ انزمذٚى     

ٔانزطٕٚش ٔاٌ يشكضَب انزذسٚجٙ ٚٓزى ثزمذٚى انخذيبد انزذسٚجٛخ نشفغ كفبءح انًٕاسد انجششٚخ 

 ٔرًُٛخ يٓبسارٓى ٔلذسارٓى انؼهًٛخ ٔانغهٕكٛخ انزٙ رمٕد انًُظًخ انٗ انزمذو ٔاالصدْبس.
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 انشؤٚخ 

اعزذايخ انزذسٚت نالسرمبء 

 ثشأط انًبل انجشش٘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  انشعبنخ                   

مركــز تدرٌيب ٌضهـم يف بناء قدرات رأس املال انبشري وتطىٌـــرها وتنمٍة 

ونشر املعرفة يف انعمم انرقابً املايل ، احملاصيب ، االقتصادي ، اإلداري ، 

انقانىنً و تكنىنىجٍا املعهىمات، من خالل أعداد  مناهج تدرٌبٍة و تطىٌرها 

 .  قائمة عهى أصش عهمٍة وتطبٍق أفضم صبم انتدرٌب
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 ٔانشفبفٛخ : رٕفٛش فشص رذسٚجٛخ ثطشٚمخ شفبفخ ٔثــذٌٔ  انُضاْــــخ

 رًٛٛض.

 

  :اإلثــــذاع فـــــٙ رمذٚى كم يب ْٕ عذٚذ ػهٗ ٔفك األعبنٛت انزًٛــــــض

 انؼبنًٛخ انؾذٚضخ  فٙ انزذسٚت.

 

 

  االثزكــبس ٔانًجبدسح: َغؼٗ انٗ اثزكبس ثشايغُب انزذسٚجٛخ ٔرطٕٚشْب

اعزغبثخ نًزطهجبد انغٓبد انخبضؼخ نهشلبثخ  فضال ػٍ انًجبدسح ثاػذاد 

 ثشايظ  رذسٚجٛخ يزطٕسح .

 

  االنزــــــــضاو: اؽزشاو انٕلذ ٔ اَغبص األػًبل ٔاالعزغبثخ نزُفٛز طهجبد

 انغٓبد انخبضؼخ نهشلبثخ فٙ انذٔساد انزذسٚجٛخ.

  انًُٓٛخ ٔ االؽزشاف: االنزضاو ثزمذٚى كم يبْٕ عذٚذ  فٙ رطٕٚش ثشايغُب

 انزذسٚجٛخ.

 ائٓى.انؼًـــــم انغًــــبػــٙ: يشبسكـــخ اٜخشٍٚ فٙ أفكــــبسْى ٔأس 
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 لٛى ٔيُبفغ 

 دٕٚاٌ انشلبثخ انًبنٛخ االرؾبد٘

 

 

 نهشلبثخ انًبنٛخ  أٌ انؼًم ألعم انًصهؾخ انؼبيخ ٚفشض يغإٔنٛخ ئضبفٛخ ػهٗ األعٓضح انؼهٛب

ٔانًؾبعجٛخ ٔرنك إلصجبد أًْٛزٓب انًغزًشح نهًٕاطٍُٛ ٔانجشنًبٌ ٔغٛشْى يٍ أصؾبة انًصهؾخ ٔيٍ 

شبٌ األعٓضح انشلبثٛخ أٌ رإكذ ػهٗ أًْٛزٓب يٍ خالل االعزغبثخ ثشكم يُبعت نهزؾذٚبد انزٙ ٕٚاعٓٓب 

رغش٘ فٛٓب  انًٕاطٍ ٔرٕلؼبد يخزهف أصؾبة انًصهؾخ ٔانًخبطش انُبشئخ ٔانجٛئبد انًزغٛشح انزٙ

انًبنٛخ فًٍ انًٓى أٌ رمٛى األعٓضح انؼهٛب نهشلبثخ  ،ػالٔح ػهٗ رنكٔ,  ًهٛبد انشلبثخ انًبنٛخ ٔانزذلٛكػ

ٔانًؾبعجخ ؽٕاسا ْبدفب ٔفؼبال يغ أصؾبة انًصهؾخ رجٍٛ يٍ خالنّ أٌ ػًهٓب ٚغٓم االسرمبء ثبنمطبع 

ٌٕ يصذسا يٕصٕلب بنٛخ ٔانًؾبعجخ أٌ ركانؼبو .  ٔيٍ شبٌ ْزا أٌ ٚزٛؼ نألعٓضح انؼهٛب نهشلبثخ انً

 ٔانًٕضٕػٙ ثًب ٚذػى انزغٛٛش انًفٛذ فٙ انمطبع انؼبو  نهزجصش انًغزمم

ؽٛش ٚؼزًذ يذٖ لذسح ا٘ عٓبص أػهٗ نهشلبثخ انًبنٛخ ٔانًؾبعجخ ػهٗ ئؽذاس انفبسق فٙ ؽٛبح   

 انًٕاطٍُٛ ػهٗ لذسح انغٓبص ػهٗ  :

  انٓٛئبد انؾكٕيٛخ ْٔٛئبد انمطبع انؼبو رؼضٚض انًغبءنخ ٔانشفبفٛخ ٔانُضاْخ ف ٙ 

   أظٓبس أًْٛزٓب انًغزًشح نهًٕاطٍُٛ ٔانجشنًبٌ ٔثمٛخ أصؾبة انًصهؾخ 

  أٌ ركٌٕ ًَٕرعب ٚؾزز٘ ثّ أيبو ثمٛخ انٓٛئبد ٔانًإعغبد 
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رمذٚى إًَٔرط سفٛغ انًغزٕٖ يٍ انجرشايظ ٔانرذٔساد انزذسٚجٛرخ يرٍ خرالل رطجٛرك  

فرررٙ يغررربل انزطرررٕٚش ٔانزرررذسٚت ثبخزٛررربس أفضرررم انًزخصصرررٍٛ  انخجرررشاد أفضرررم 

 .ٔيٕاكجخ أؽذس انزطٕساد انؼبنًٛخ ٔرطجٛمٓب فٙ انجٛئخ انشلبثٛخ

ًإْهٍٛ رذسٚت سأط يبل ثشش٘ كفٕء ٔئػذادُِ ػهٗ ٚذ أفضم انخجشاء انًذسثٍٛ ان 

ٔانًُبفغخ فٙ يغبالد انؼًم انشلبثٙ يٍ خالل أػرذاد ثشايغُرب انزذسٚجٛرخ ٔرُفٛرزْب 

 ٔرمًٛٛٓب ٔفمب ألفضم األعبنٛت فٙ  انزذسٚت .

ٔضرررًبٌ انزؾغرررٍ انًغرررزًش رًزررربص ثبإلثرررذاع ٔاالثزكررربس  خيإعغرررٛررررٕفٛش صمبفرررخ  

 ُظًخداخم انًثذءاً يٍ انفشد  إدٚٓب انزٙ ٚ بٔانًشبسكخ اإلٚغبثٛخ فٙ األدٔاس عًٛؼ

 ئنرٗ لًرخ انٓرشو انرٕظٛفٙ ٔصرٕالًغزٕٚبد انٕظٛفٛخ انزُفٛزٚرخ نهانزٙ ُٚزًٙ ئنٛٓب 

 ُظًخ.نزهك انً ا لبئذثٕصفّ 

انًشرررررربسكخ فررررررٙ رررررررٕفٛش فررررررشص رذسٚجٛررررررخ نًررررررٕظفٙ انررررررذٕٚاٌ ٔ يررررررٕظفٙ  

انغٓرررررربد انخبضررررررؼخ نهشلبثررررررخ نزمررررررذٚى أفضررررررم انؾهررررررٕل انزطجٛمٛررررررخ نًشرررررربكم 

 ٔانًؾبعجٙ.انؼًم انشلبثٙ ٔانًبنٙ 

 

 طموحاتنا
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 اـــــــندافأه  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثُرربء ٔرًُٛررخ يٓرربساد انًررٕاسد انجشررشٚخ فررٙ انررذٕٚاٌ ٔانغٓرربد انخبضررؼخ نهشلبثررخ  

 ٔرأْٛهٓب.

 ئػذاد يالكبد رذسٚجٛخ راد خجشح يؼشفٛخ ٔيُٓٛخ ػبنٛخ. 

،انًؾبعرجٙ اإلعٓبو فٙ َشش انًؼشفخ ٔانضمبفخ راد انصهخ ثبنؼًم انشلبثٙ ،انًبنٙ  

 ،االلزصبد٘ ،اإلداس٘ ،انمبََٕٙ ٔركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد.

 .ئػذاد ٔرطٕٚش يُبْظ رذسٚجٛخ ٔفك أعظ ػهًٛخ ٔٔالؼٛخ 

 نهًشكض. انزذسٚجٛخ خذيبدانثُبء صٕسح رُْٛخ اٚغبثٛخ نكم يٍ ٚغزفٛذ يٍ  
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 آنٛخ انزششٛؼ االنكزشَٔٙ

 تقاـ الثورات كافة عبح السشرات االلكتحونية . .1
السحشحيع لمسذاركة في الثورات التثريبيػة كتتػاب رسػسي دػع ةااػحة السذػارؾ الػ  تحسل أسساء  .2

 ةيغاف الحقاكة السالية االتحاةي / السحكخ التثريبي قبل أسبغع دع دغعث انعقاة الثورة .
يتزػػسع كتػػاب التحشػػيا السذػػار أليػػ  أعػػرك اسػػظ السذػػارؾ ورقػػظ السغدايػػل الػػجي  زػػسع و ػػغة  .3

 وعشغاف البحيث االلكتحوني.( عمي  whatsappتشبيق )
( ألػ  ةيشػار عحاقػي  ػرؿ ا ػاـ الػثورة التثريبيػة 33تدثيث ا غر الػثورات التثريبيػة و اللال ػة ) .4

نقثا او كسغ ب صػط دعشػغف دػع ةااػحة السذػارؾ الػ  ةيػغاف الحقاكػة الساليػة االتحػاةي /السحكػخ 
  تلار دا لظ  دثة األ غر .التثريبي ، ويعتجر السحكخ التثريبي عع الدساح لمسذارؾ ألةاء اال

 ( % دع عثة ساعات البحنادج التثريبي .93يتغ ب حزغر السذارؾ بشدلة ال تقل عع ) .5
  تغف اال تلار حزغريا في اليغـ األ يح دع الثورة . .6
 %(  .63ةر   الشجاح الر حى في اال تلار ) .7
حالػ  رببتػ  بػجلط في حاؿ ا تياز السذارؾ الػثورة بشجػاح دستػع اف يػخوة كذػجاةة  ثاريػ  فػي  .8

( ةيشار عحاقػي نقػثا دقابػل تشضػيظ ودشحػ  الذػجاةة الجثاريػة 5333كعث اف  دثة دبم ًا دقثارك )
 ويقثـ سمب تححيح دع رسظ الحرغؿ عم  شجاةة  فرا ك  عع سحيقة استرـ الذجاةة .

حيق في كل األحغاؿ تحسل الذجاةات دع كتب السلاشحة و االنفكاؾ إل  ةااحة السذارؾ عع س . 9
البحيث الحسسي لثيغاف الحقاكة السالية االتحاةي او كاإلدتاف تدميسجا إل  دخغؿ دع قبل ةااحة 

 .السذارؾ

 

 



   0202دلٌل الدورات االلكترونٌة لخطة عــــــام  –المركز التدرٌبً  –دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي 
 

 

13 

 
 

تستوفى األجور التالٌة عن المشاركة فً الدورات التدرٌبٌة الممامة داخلل المركلز التلدرٌبً  -2

(  22الٌملل علدد المشلاركٌن علن   أنعلى  ٌأتًوفما لخطته وحسب المدد الزمنٌة وفما لما 

 مشارن :

 المشاركة  بالدٌنار العرالً أجور مدة البرنامج  ت

 كتابة رلما

 دٌنار ألفثالثون  32222 ( ٌوم  5-2البرنامج الذي مدته من   2

( 22-6 البرنامج الذي مدته من  0
 ٌوم

 دٌنار ألف أربعون 42222

( 25-22البرنامج الذي مدته من   3
 ٌوم

 دٌنار ألفخمسون  52222

( 32-26مدته من البرنامج الذي  4
 ٌوم

 دٌنار ألفستون  62222

 32اكثر من البرنامج الذي مدته  5
 ٌوم

75222 
 ألفخمسة وسبعون 

 دٌنار
 

تستوفى األجور التالٌة عن أدارة وتنفٌذ الدورات التدرٌبٌة وورش العمل الممامة بناءا على  -0
الٌزٌلللد علللدد طلبلللات خاصلللة ملللن الجهلللات الخاضلللعة للرلابلللة او المطلللا  الخلللا  عللللى ان 

 ( مشارن32المشاركٌن عن  
 

 أجور المشاركة  بالدٌنار العرالً مدة البرنامج  ت

 كتابة رلما

اسللبو  تللدرٌبً واحللد داخللل المركللز  2
 التدرٌبً 

2052222 
وخمسون  نملٌون ومائتا

 ألف دٌنار

اسبو  تدرٌبً واحد خارج المركز  0
 التدرٌبً وداخل محافظة بغداد 

2522222 
وخمسمائة الف ملٌون 

 دٌنار

اسبو  تدرٌبً واحد خارج محافظة  3
 بغداد 

2752222 
ملٌون وسبعمائة وخمسون 

 الف دٌنار
 

 ضٕاثظ أعٕس انخذيبد انًمذيخ يٍ انًشكض انزذسٚجٙ 
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 انًمـــذيـــخ    

الحقاكة السالية االتحاةي بغ غب الدعي السدتسح لتشغيح السػغارة اللذػحية و تشسيػة  انشرقا دع أ ساف  ةيغاف   
كاالعتساة عم  احثث السدتجثات في دجاؿ التثريب و التعميظ القثرات و اكتداب السجارات السعحؼية و الدمغكية 

رسػتمسار لرايدػية  ةأةاالتػثريب دػع   ػاعر 2321, فقث وضع السحكخ التػثريبي  شتػ  التثريبيػة لعػاـ السدتسح
تحدػيع  األ ػحى كػيػةعادميع في ةيغاف الحقاكػة الساليػة االتحػاةي و داسدػات الثولػة دع الاللذحي في العشرح 

 . السشذغةة أألهثاؼورفع كفاءتجظ السجشية و العمسية لتحقيق  أةااجظ
لترػحيا ددػارات العسػل و  الحا عػةعمػ  الت ج ػة  ـ 2321لعػاـ  وقث اعتسث السحكخ فػي رسػظ الخشػة التثريبيػة 

 الرػحيحةالعمسيػة  األسػدكسػا اعتسػث  2323خشة عػاـ لتجاوز السراعب و التحث ات التي وا جت  في تشفيج 
التي سححة دع قبل الثوااح الحقاكة و الججات الخاضعة  األفكارًا  في ذلط بشيفي تحثيث االحتيا ات التثريبية دت

كػالجغةة فػي  الستسمػل  شادػيػة تحقيػق هػثفو وفي  شغك اول  دع نغعجا  . ة ةيغاف الحقاكة السالية االتحاةيلحقاك
عمػ   ةورات تثريبية بشػاءاً  إقادةالخثدات التثريبية فقث تزسشة الخشة  غانب تثريبية لمقشاع الخاص او  تقث ظ
وقػث  هػجا. الذػنفدجمد الحقاكة الساليػة بجػجا  أصثرهافي ذلط ودع  رؿ تعميسات  اصة  الحاغلةججات السمب 

   -شسمة الخشة السحاور السثر ة في أةناك :
( ورشة  دقدسة عم  6( ةورة تشغيحية و)37دحغر الثورات التشغيحية و ورش العسل :ويبمغ عثةها ) -1

 وفق السحاور السثر ة أةناك : 
 السحغر الحقابي والسالي والسحاسبي: 

في دجاؿ الحقاكة والتثقيق والسحاسلة دع دشتدبي ةيغاف الحقاكة السالية  الفئة السدتجثفة:العادميع
( 27االتحاةي وكافة وزارات الثولة والثوااح بيح السحتلشة بغزارة  والقشاع الخاص ، وقث بمغ )

 ةورة تثريبية  بغاقع أسبغع تثريبي واحث. 
 %( دع أ سالي الثورات التشغيحية.73دا ندبت  ) 

 دحغر اإلةارة واالقتراة:  
الفئة السدتجثفة : العادمغف في دجاؿ اإلةارة وتشسية السغارة اللذحية لكافة السدتغيات اإلةارية 

الستمفيع بثراسة الجثوى  وكجلط العادميع في دجاؿ التخشيط والستاكعة  والسجشثسيع والسحاسبيع دع
تدبي ةيغاف الحقاكة السالية االتحاةي وكافة االقتراة ة ودسع لجظ العرقة كسغاضيع الثوراٍت دع دش

وزارات الثولة والثوااح بيح السحتلشة بغزارة والقشاع الخاص ، وقث بمغ إ سالي عثة الثورات في هجا 
 %( دع أ سالي الثورات التشغيحية  .8( ةورة وقث شتمة ندلة )3السحغر ) 
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 السحغر القانغني:  

الفئة السدتجثفة : العادميع في دجاؿ العقغة والسشاقرات والثوااح القانغنية دع دشتدبي ةيغاف الحقاكة 
 أ ساليالسالية االتحاةي وكافة وزارات الثولة والثوااح بيح السحتلشة بغزارة والقشاع الخاص ، وقث بمغ 

 %( دع أ سالي الثورات التشغيحية . 11( ةورة شتمة ندل  )4عثة الثورات لججا السحغر )

 دحغر تكشغلغ يا السعمغدات واإلحراء:  
الفئة السدتجثفة :  العادمغف والستمفغف في دجاؿ بحدجة قغاعث البيانات دسع لثيجظ دعحفة بحدجية  في 

والتثقيق االلكتحوني ودسع لجظ عرقة  كسغاضيع الثورات دع دشتدبي ةيغاف الحقاكة   اإلحراءدجاؿ 
الثورات لججا السحغر  أ ساليالسالية االتحاةي وكافة وزارات الثولة والثوااح بيح السحتلشة بغزارة ، ودمغ 

 الثورات التشغيحية. إ سالي%( دع 8( ةورة ، شتمة ندلة )3)
 ورش العسل : -

جثفة : العادميع في دجاؿ الحقاكة والتثقيق والسحاسلة دع دشتدبي ةيغاف الحقاكة السالية الفئة السدت
 أعثاة( ورش في دجاؿ دعاييح السحاسلة الثولية ودتشملات 6االتحاةي ، وقث تزسشة الخشة أقادة )

القغااظ السالية وفقا لتمط السعاييح نضحا لتبشي الثيغاف تثقيق البيانات السالية لمدشة السالية السشتجية في 
 فقًا لسعاييح السحاسلة الثولية  و  31/12/2323
 

 ةورات وورش عسل تشفج بشاًء عم  سمب الججة السدتفيثةدحغر الثورات الخاصة : 

السحثةة كسغ ب الفقحة في السجاالت  بشاًء عم  سمب الججة السدتفيثة   قثـ السحكخ التثريبي ةورات وورش عسل
( لدشة  8( دع الشضاـ الثا مي لمسحكخ التثريبي لثيغاف الحقاكة السالية االتحاةي رقظ ) 1)ثالما ( دع الساةة )

والقانغنية وتكشغلغ يا السعمغدات  ووفق  واإلةاريةوالستسممة في الجغانب السالية والسحاسبية واالقتراة ة 2317
 أنفا تعميسات السذار أليجا
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 شٚخ  االنكزشَٔٛخٚانذٔساد انزطٕ
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 -ملحوظة  

 ( ساعة تدريبية بمعدل ساعتين باليوم من الساعة التاسعة الى الساعة الحادي عشر صباحا. 10عدد الساعات للدورة الواحدة ) -1

 دينار ( . ألفدينار ) خمسة وثالثون  ألف( 35000الدورة الواحدة ) أجور -2

  

 
 ت

 
 اسم الدورة

 
 تارٌخ الدورة

 08/2/0202  -04/2 المالٌة الموائم عرض IAS(2  رلم معٌار 2

 22/0/0202 – 7/0 كورنا جائحة أزمة ظل فً الداخلٌة الرلابة إجراءات تفعٌل 0

 3/0202/ 22– 3/ 7 اإلٌجار عمود IFRS( 26  رلم معٌار 3

 جائحة أزمة ظل فً الدٌوان لرلابة الخاضعة لجهاتلبل ا من المالٌة البٌانات دادأع متطلبات 4
 كورونا

24 /3 – 28/3/0202 

 05/3/0202 –02/3 والمحاسبً المالً اإلبالغ المالٌة التمارٌر أعداد معاٌٌر 5

 2/4/0202 – 08/3 كورونا جائحة ظل فً واالحتٌال الغش اكتشاف فً الحسابات مرالب دور 6

 8/4/0202 – 4/4 واألخطاء,  المحاسبٌة التمدٌرات فً التغٌرات,  المحاسبٌة السٌاسات IAS( 8  رلم معٌار 7

 25/4/0202 – 22/4 الحكومٌة المساعدات عن اإلفصاح و الحكومٌة المنح محاسبة IAS(  02  رلم معٌار 8

 27/6/0202 – 23/6 األجنبٌة العمالت صرف أسعار فً التغٌٌرات أثار IAS(  02  رلم معٌار 9

 04/6/0202 – 02/6 المحتملة واألصول المحتملة وااللتزامات المخصصات( 37  رلم معٌار 22

 2/7/0202 – 07/6 المستندٌة  ات االعتماد   22

  8/7/0202  -4/7 النمدي التدفك كشف( 7  رلم معٌار 20

 25/7/0202 – 22/7 المالٌة األدواتIFRS (9  رلم معٌار 23

 أزمة ظل فً بعد عن التدلٌك عملٌة نجاح وشروط للرلابة العلٌا األجهزة داء ا لٌاس أطار 24
 كورونا جائحة

28/7 – 00/7/0202 

 09/7/0202 – 05/7 والمعدات واآلالت لعماراتا IAS(  26  رلم معٌار 25

 06/8/0202– 00/8 ساتٌةسالمؤ النزاهة لٌاس مؤشرات تطبٌك دلٌل 26

 IAS 09/8-  0/9/0202( 42  رلم معٌار 27

  0/9/0202  -09/8 النمدي التدفك كشف( 7  رلم معٌار 28

  9/9/0202 – 5/9 كورونا ازمة ظل فً بعد عن التدلٌك عن المترتبة واآلثار األمد وطوٌلة األمد لصٌرة التداعٌات 29

  26/9/0202 – 20/9 الالحمة اإلحداث عن الحسابات مرالب مسؤولٌة( 2  رلم التدلٌك دلٌل 02

 0202/ 03/9 – 29/9 التمرٌر فترة بعد اإلحداث  IAS  (22   رلم الدولً المحاسبة معٌار 02

  32/9/0202 – 06/9 النمدي التدفك كشف( 7  رلم معٌار 00

 0202/ 08/22  - 04/22 المخاطر أدارة و الحوكمة تإجراءا تفعٌل فً الداخلً التدلٌك دور 03

  22/22/0202 – 7/22 الموحد المحاسبً النظام ظل فً للشركات الختامٌة الحسابات إعداد 04

 0202/ 28/22 – 24/22 المرتفع التضخم ذات االلتصادٌات فً المالً التمرٌر IAS ( 09  رلم معٌار 05

  28/22/0202 – 24/22 المرحلٌة المالٌة التمارٌر  IAS ( 34  رلم معٌار 06

 26/20/0202 – 20/20 األصول لٌمة فً االنخفاض  IAS ( 36  رلم معٌار 07

 07 المجمو  

 دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي

 0202دلٌل الدورات االلكترونً لخطة عـــام  –المركز التدرٌبً 

 المحور الرلابً والمالً والمحاسبً



   0202دلٌل الدورات االلكترونٌة لخطة عــــــام  –المركز التدرٌبً  –دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي 
 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

    

       ملحوظة   -

 بالٌوم من الساعة التاسعة الى الساعة الحادي عشر صباحا.  تٌنبمعدل ساع ة تدرٌبٌة( ساع22للدورة الواحدة   عدد الساعات -2

 دٌنار ( .  ألفدٌنار   خمسة وثالثون  ألف( 35222الدورة الواحدة   أجور -0

 

 
 ت

 
 اسم الدورة

 
 تارٌخ الدورة

 8/4/0202-4/4 المرار واتخاذ األزمات أدارة 2

 25/22/0202-7/22 التغٌٌر أدارة 0

 20/22/0202-7/22 المستمبل وأداره االستراتٌجً التخطٌط 3

 3 المجمو  

 
 ت

 
 اسم الدورة

 
 تارٌخ الدورة

 22/3/0202-7/3 تدلٌمها وإجراءات الحكومٌة العمود تنفٌذ تعلٌمات 2

 7/5/0202 -0/5 العامة الوظٌفة تشرٌعات 0

 9/9/0202 -5/9 الدولة أموال وإٌجار بٌع لانون 3

 0202/ 03/9 – 29/9 التعالدات فً المٌاسٌة الوثائك 4

 4 المجمو  

 
 ت

 
 اسم الدورة

 
 تارٌخ الدورة

 Microsoft Excel) 7/0- 22/0/0202  اإلكسل االلكترونٌة الجداول معالج 2

 22/6/0202 -6/6 المعلومات تكنولوجٌا حوكمة 0

 22/22/0202 -7/22 المستدامة لتنمٌةا مؤشرات 3

 3 المجمو  

 
 ت

 
 ورشة اسم ال

 
 تارٌخ الدورة

2 

 المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة واإلبالغ المالً

08/0 -4/3/0202 

22/4-  25/4/0202 

23/6-  27/6/0202 

27/22-  00/22/0202 

0 
 معاٌٌر االنتوساي وفك أطار المهنٌة الحدٌثة

02/0-  05/0 /0202 

28 /7 – 00 /7 /0202 

 6 المجمو  

 اإلدارة وااللتصاد  محور 

 المحور المانونً 

 محور تكنولوجٌا المعلومات واإلحصاء 

 ورش العمل  
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 النسبة % عدد الدورات المحور

 73 07 المحور الرلابً والمالً والمحاسبً 2

0 
 محور اإلدارة وااللتصاد

 
3 8 

3 
 المحور المانونً

 
4 22 

4 
 محور تكنولوجٌا المعلومات واإلحصاء

 
3 8 

 222 37 المجمو  

5 
 ورش العمل

 
6  

 إحصائٌــــة
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                                   المحور الرلابً والمالً والمحاسبً                                                                                                           

 بة المالٌة االتحادي والعاملون  فً وزارات الدولة والدوائر غٌر المرتبطة بوزارة كافة .لفئة المستهدفة: العاملون فً مجال الرلابة والتدلٌك والمحاسبة من منتسبً دٌوان الرلا

 التارٌخ  المفردات  الهدف من الدورة  اسم الدورة  ت

2 
عحض  IAS(1دعيار رقظ )

 القغااظ السالية 

عحض  أساستستيع السذاركيع دع التعحؼ عم  هجا السعيار كاعتلارك 
القغااظ ذات ال حض العاـ لزساف قابمية دقارنتجا دع القغااظ السالية لمسشذنة 

 في الفتحات الداكقة ودع القغااظ السالية لمسشذات اال حى 
 

 تحثيث نشاؽ السعيار 

 0202/22/08 لغاٌة 0202/22/04
التعحيفات الغارةة كالسعيار                                                                    أهظ
  السقرغة كالقغااظ السالية والسجسغعة الكادمة دع القغااظ السالية                                    ·
 اإلفراحت العادة  و دتشملات الدسا                                                 

0 

الحقاكة  إ حاءاتتفعيل 
 ااحة  أزدةالثا مية في صل 
 كغرنا

الحقاكة السالية  وأنغاعدفجغـ الحقاكة الثا مية ودحاحل تشغرها   سيتستع السذاركغف في نجا ة الثورة دع التعحؼ عم  :
 ودقغداتجا

 0202/20/22 لغاٌة 0202/20/27

السخاسح و تخويث  كإةارةالسفجغـ الحثيت لمحقاكة الثا مية وعرقت     
تقييظ وتفعيل الحقاكة الثا مية وا حاااتجا في  أسارالسذاركيع كالسعارؼ حغؿ 

صل  ااحة كغرونا 

 وإ حاءاتجاودتغنات الحقاكة الثا مية  وأهثاؼ أسار                                                  
  الخشح وكيؽية التعادل دع السخاسح أةارةدفجغـ 


  التعادل دع السخاسح أساليب 

 
  الحقاكة الثا مية في صل  ااحة كغرونا إ حاءات 

3 
عقغة  IFRS( 16دعيار رقظ )

  اإل جار

 كاإلثلاتتستيع السذاركيع دع التعحؼ عم  السعيار والسلاةئ الستعمقة 
 قثـ  أفوضساف  اإل جارعع عقغة  واإلفراحوالؿياس والعحض 

والسا حوف دعمغدات دراسة كشحيقة تعبح كرثؽ عع تمط  السدتن حوف 
 السعادرت .

 
                                                                         التعحؼ عم  نشاؽ السعيار
   اإل جارتحثيث عقث                                                                             
  اإل جاردثة عقث                                                                               
  اإلفراحودتشملات   حالسدتن 
 
 

 لغاٌة 0202/23/27

 
 

 

 

0202/23/22 

 

 

 

4 

البيانات  أعثاةدتشملات 
السالية  دع قبل الججات 
الخاضعة لحقاكة الثيغاف  في 

  ااحة كغرونا أزدةصل 

البيانات السالية وفق الستشملات  أعثاةتشغيح دجارات السذاركيع في     
السعتسثة دع قبل الججات الخاضعة لششاؽ عسل ةيغاف الحقاكة السالية 
االتحاةي كافة ولمغحثات السشلقة )لمشضاـ السحاسبي السغحث والحتغدي / 

الردحكخية (  في صل  ااحة كغرونا 

  دقثدة نضحية في البيانات السالية ودتشملات عحضجا و لسحة عع
      بيانات السالية  في البيئة العحاؾية                                                                                           ال
     التعحيف كجااحة كغرونا وتحث اتجا 

 0202/23/28 لغاٌة 0202/23/24

  البيانات السالية وفق الستشملات السعتسثة دع قبل الججات  أعثاة
الخاضعة لششاؽ عسل ةيغاف الحقاكة السالية االتحاةي  )الشضاـ 
 السحاسبي السغحث والحتغدي /الردحكخي ( في صل الجااحة



   0202دلٌل الدورات االلكترونٌة لخطة عــــــام  –المركز التدرٌبً  –دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي 
 

 

21 

 التارٌخ  المفردات  الهدف من الدورة  اسم الدورة  ت

5 
التقاريح السالية  أعثاةدعاييح 
(والسحاسبي )السالي اإلكرغ  

 اإلكرغالسذاركيع كزحورة دغاكلة التحث ات الحاصمة في دعاييح  تعحيف
الثولية السالي والسحاسلة  

  التعحيف كالمجاف والسشضسات الثولية التي ترثر دعاييح السحاسلة
 الثولية  واإلكرغ

 0202/23/05 لغاٌة 0202/23/02
  ألعثاةوتشغر السعاييح الثولية  نذنةدقثدة تعحيؽية عع  أعشاء 

 السالي( اإلكرغالتقاريح السالية )دعاييح السحاسلة  ودعاييح 

6 

ةور دحاقب الحداكات في 
اكتذاؼ ال ذ واالحتياؿ في 

 صل  ااحة كغرونا 

تغضيا دفجغـ ال ذ واالحتياؿ واساليل  والسداوليات الجشااية والسجشية   
والسجتسعية الستحتلة عم  السثقق في حاؿ ا فاق  في الكذ  عع حاالت 

 ال ذ واالحتياؿ وفقًا لمسعاييح الثولية بججا الخرغص.

  دغاسع ارتكابجا                          - األساليب -دفجغـ ال ذ)االحتياؿ(  الخراار                           
تياؿ وفق دعيار التثقيق                                          دداولية السثقق في اعتلار االح
· ةور دحاقب الحداكات في اكتذاؼ ال ذ )االحتياؿ (   في صل

  ااحة كغرونا

 0202/24/22 لغاٌة 0202/23/08

7 

 IAS( 8دعيار رقظ )
الدياسات السحاسبية , 
الت يحات في التقثيحات 

 واأل شاءالسحاسبية , 
 
 
 
 
 
 

تستيع السذاركيع دع التعحؼ عم  ضغاكط ا تيار وت ييح الدياسات 
عع الت يحات في الدياسات السحاسبية  والت يحات في  واإلفراحالسحاسبية 

  األ شاءالتقثيحات السحاسبية وترحيا 
 
 
 

  التعحؼ عم  نشاؽ السعيار 

 0202/24/28 لغاٌة 0202/24/24

                                                                              الدياسات السحاسبية
                                                                 الت يحات في التقثيحات السحاسبية
اإلفراحو دتشملات  التعحؼ عم  اال شاء 
 
 
 
 

8 

 IAS(  23دعيار رقظ )
دحاسلة السشا الحتغدية 

عع السداعثات  واإلفراح
 الحتغدية 

تستيع السذاركيع دع التعحؼ عم  هجا السعيار وكيؽية  السحاسلة عع 
  األ حى  اإلشتاؿعع  واإلفراحعشجا  واإلفراحالسشا الحتغدية 

 التعحيفات الخاصة كالسعيار                                                                    أهظ 
                                                                                   السشا الحتغدية 
   السشا الستعمقة كالث ل 

 0202/24/25 لغاٌة 0202/24/22

 كاألصغؿالسشا الستعمقة  
  اإلفراحالسداعثات الحتغدية ودتشملات  
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 التارٌخ  المفردات  الهدف من الدورة  اسم الدورة  ت

9 

 أثار IAS(  21دعيار رقظ )
صحؼ  أسعارالت ييحات في 
  األ شبيةالعسرت 

تستيع السذاركيع دع التعحؼ عم  السعيار وتغضيا كيؽية تزسيع 
في القغااظ السالية وكيؽية تح سة  أ شبيةوعسميات  أ شبيةالسعادرت كعسمة 
 عسمة العحض إل القغااظ السالية 

                                                                                  نشاؽ السعيار           
 كالعسمة الغصيؽية عع السعادرت كعسمة ا شبية  الت يح 

 الت يح في  العسمة الغسشية   0202/26/27 لغاٌة 0202/26/23
   اإلفراحعسمية العحض و دتشملات  إل التح سة  

22 

 ( السخررات37دعيار رقظ )
 واألصغؿوااللتخادات السحتسمة 
 السحتسمة

 
 سيتستع السذاركغف في نجا ة الثورة دع التعحؼ عم  :

( و فجظ كيؽية تشبيق  و تحثيث  IAS-37دعيار السحاسلة الثولية )
-IASدتشملات العحض واإلفراح وفق دتشملات دعيار السحاسلة الثولية)

37) 

                                                                      تحثيث نشاؽ هجا السعيار
  تعحيف السعيار وتحثيث العرقة بيع السخررات وااللتخادات

  السحتسمة
  وإدتانيةالسخررات وااللتخادات السحتسمة  إثلاتتحثيث شحوط  

 السحتسمة        األصغؿ إثلات
 وحاالت عسمية وأدممةوفق هجا السعيار  اإلفراحدتشملات 

 0202/26/04 لغاٌة 0202/26/02

 

 االعتساةات السدتشث ة   22
تعحيف السذاركيع كاالعتساةات السدتشث ة وأهسيتجا وإسحاؼ االعتساةات   

السدتشث ة وأنغاعجا  و اكداب السذاركيع دجارة تمبية القيغة السحاسبية 
 الخاصة كاالعتساةات السدتشث ة

  ألسدتشثيتعحيف  أنغاع و أسحاؼ االعتساة. 

                             .تعميسات االعتساةات السدتشث ة 

                                                           .إ حاءات تعثيل فتا االعتساة السدتشثي

  الفقحات الخاصة كاالعتساةات السدتشث ة الغارةة  بتعميسات تشفيج

 العقغة الحتغدية.                  

فتا االعتساة السدتشثي                                ليةآ                               

     بمق االعتساةات السدتشث ة 

 
 
 
 
 
 
 

 0202/27/22 لغاٌة 0202/26/07
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 التارٌخ  المفردات الهدف من الدورة اسم الدورة ت

20 
( كذ  التثفق 7دعيار رقظ )

 الشقثي

كذ  التثفق الشقثي  أعثاةكيؽية  انزؼشف ػهٗ عٛزًكٍ انًشبسكٌٕ يٍ
كالشحيقتيع السلاشحة و بيح السلاشحة و التعحؼ عم  دراةر واستخثادات 

اعتساةا عم  التشبيقات الثولية الغارةة  في هجا السعيار. األدغاؿ

 ( كذ  التثفق الشقثي                                     7الجثؼ دع دعيار السحاسلة الثولي )
   تحثيث نشاؽ السعيار 

 0202/27/28 لغاٌة 0202/27/24
   تحثيث وشحح اهظ السرشمحات الغارةة في السعيار كسا  حقق هثؼ

 الثورة
   عحض قااسة التثفقات الشقث ة كالشحيقة السلاشحة والشحيقة بيح

 السلاشحة كسا ورةت في السعيار

   تحثيث كعز االدممة والحاالت العسمية وفقا لسا ورة في السعيار 

23 
 األةوات IFRS(9رقظ )دعيار 

 السالية 

دع التعحؼ عم  السعيار ووضع دلاةئ لمتقحيح السالي  عالسذاركيتستيع 
السالية وااللتخادات السالية الجي سيعحض دعمغدات دراسة  األصغؿعع 

 ودفيثة لسدتخثدي القغااظ السالية 

                                          التعحؼ عم  نشاؽ السعيار                               
 األولي اإلثلات                                                                                    
 السالية                                                                      األصغؿ إثلات إل اء
  السالية                                                                        األصغؿيف شتر
                                                                       ترشيف االلتخادات السالية 

 0202/27/25 لغاٌة 0202/27/22

24 

العميا  األ جخة أةاءؾياس  أسار
لمحقاكة وشحوط نجاح عسمية 
 أزدةالتثقيق عع كعث  في صل 

  ااحة كغرونا 

دجارات  وإكدابجظالججات العميا لمحقاكة  أةاءؾياس  كإسارتعحيف السذاركيع 
  ااحة كغرونا  أزدةالتخشيط لعسمية التثقيق وفق السغارة الستغفحة في صل 

    يسجا.تقي وأةواتالعميا لمحقاكة  األ جخةدفجغـ 

 0202/27/00 لغاٌة 0202/27/28

  التثقيق في صل  ااحة كغرونا. أهثاؼ 
  .التخشيط لعسمية التثقيق وفق السغارة الستغفحة 

  عع الشتااج في الغقة السشاسب. اإلكرغ 

25 
 IAS(  16دعيار رقظ )
 والسعثات واآلالتالعقارات 

 
 

تستيع السذاركيع دع التعحؼ عم  السعيار واهظ السعالجات السحاسبية 
والسعثات كحيت  دتشيع ددتخثدغ القغااظ السالية تسييخ  واآلالتلمعقارات 

 السعمغدات عع الت يحات في دمل هجا االستمسار
 
 
 

   التكمفة                              ؾياس و اإلثلاتالتعحؼ عم  نشاؽ السعيار و الؿياس عشث 
  اإلثلاتالؿياس كعث                                                                            
                                               االستجرؾ والسبمغ القابل لرستجرؾ وفتحات االستجرؾ
  اإلفراحو  دتشملات  اإلثلات إل اء.  

 0202/27/09 لغاٌة 0202/27/05
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 التارٌخ المفردات الهدف من الدورة اسم الدورة ت

26 
ةليل تشبيق داشحات ؾياس 

 الشخاهة الساسداتية
الثليل في الججات  التثريب حغؿ تشبيق أساسيات كنهظتعحيف السذاركيع 

 الحتغدية وكيؽية تحميل دخاسح الشخاهة

 وعسميات  كننذشةلمشخاهة والسخاسح الستعمقة  األساسيةالسفاـيظ 
 الججات الحتغدية                  

  تشبيق الثليل                                                              ية آللالسلاةئ العادة
  تحميل نتااج االستسارات المرث السمحقة كالثليل  ةكيؽي 

 0202/28/06 لغاٌة 0202/28/00

   تقحيح التقييظ  وأعثاةتقييظ نتااج التحميل 

 IAS( 43دعيار رقظ ) 27
تستيع السذاركيع دع التعحؼ عم  السعيار وتحثيث السعالجات السحاسبية 

 لمعقار االستمساري ودتشملات اإلفراح ذات العرقة 

                                                                        التعحؼ عم  نشاؽ السعيار
                                      ترشيف العقار عم  ان  عقار استمساري وعقار  ذ م  السالط
                                         اإلثلات والؿياس عشث اإلثلات                         
     التحغيرت و دتشملات اإلفراح 

 0202/29/20 لغاٌة 0202/28/09

28 
( كذ  التثفق 7يار رقظ )دع

 الشقثي

سػػػػػػػػيتستع السذػػػػػػػػاركغف فػػػػػػػػي نجا ػػػػػػػػة الػػػػػػػػثورة دػػػػػػػػع التعػػػػػػػػحؼ عمػػػػػػػػ :                     
كيؽيػػة اعػػثاة كذػػ  التػػثفق الشقػػثي كػػالشحيقتيع السلاشػػحة و بيػػح السلاشػػحة و 
وكيؽيػػة التعػػحؼ عمػػ  درػػاةر واسػػتخثادات السػػاةة عمػػ  التشبيقػػات الثوليػػة 

 الغارةة  في هجا السعيار.

  نبجة تعحيؽية عع السعاييح الثولية ألعثاة التقاريح السالية )دعاييح
 السحاسلة ودعاييح أعثاة التقحيح(

 0202/29/20 لغاٌة 0202/28/09

 ( كذ  التثفق الشقثي و 7الجثؼ دع دعيار السحاسلة الثولي )
 تحثيث نشاؽ السعيار

                                                        تحثيث وشحح أهظ السرشمحات الغارةة في السعيار كسا  حقق هثؼ   الثورة 
   عحض قااسة التثفقات الشقث ة كالشحيقة السلاشحة والشحيقة بيح السلاشحة كسا

 ورةت في السعيار

 وفقا لسا ورة في السعيارتحثيث كعز األدممة والحاالت العسمية 

29 

التثاعيات قريحة االدث 
وسغيمة االدث واالثار الستحتلة 
عع  التثقيق عع كعث في صل 

 ازدة كغرونا 

إكداب السذاركيع دجارات التنكث دع صحة السعمغدات واإل حاءات الستخجة 
 دع قبل الججات الخاضعة لمحقاكة .

     .   دقثدة عع وداء كغرونا 

 0202/29/29 لغاٌة 0202/29/25

                .  أثار  ااحة كغرونا عم  قشاعات األعساؿ 
                      . التثاعيات االقتراة ة وكيؽية الحث دشجا 

   . تقحيح دثقق الحداكات واألثح السحاسبي في صل الجااحة 

02 

( 1ةليل التثقيق رقظ )
دداولية دحاقب الحداكات 

 اإلحثاث الرحقةعع 

تعحيف و إكداب السذاركيع دجارات التعادل دع اإلحثاث  الرحقة  
السذاركيع كاإل حاءات الغا ب إتلاعجا لعثـ تعحض دحاقب الحداكات او 

  .السداوؿ عع إصثار البيانات لمسداامة القانغنية 

                                                                         دقثدة عع ةليل التثقيق
   أهظ التعحيفات الغارةة في الثليل 

 0202/29/26 لغاٌة 0202/29/20

               اإل حاءات التي  قـغ بجا دحاقب الحداكات 

                               األحثاث الرحقة 
       الغقااع الستتذفة كعث صثور البيانات السالية 
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رٌخالتا المفردات الهدف من الدورة اسم الدورة ت  

02 

دعيار السحاسلة الثولي رقظ 
(13) (IAS األحثاث كعث )

 فتحة التقحيح 

      الجثؼ دع السعيار  وتحثيث نشاق 

 0202/29/03 لغاٌة 0202/29/29

 
كٌفٌة تطبٌمه  وإدرانتمكٌن المشاركٌن من التعرف على المعٌار و فهم 

 وفك متطلباته .  واإلفصاحوتحدٌد متطلبات العرض 

        التعحؼ عم  أهظ السرشمحات السدتخثدة في السعيار 
             تحثيث شحوط اإلثلات والؿياس في السعيار 

      دتشملات اإلفراح وفق هجا السعيار 

  

    اإلحثاث كعث تاريخ السيخانية العادة ودداولية السثقق عشجا  في                
 صل  ااحة كغرونا       

00 

( كذ  التثفق 7دعيار رقظ )
 الشقثي

   
 

   نبجة تعحيؽية عع السعاييح الثولية ألعثاة التقاريح السالية )دعاييح
 السحاسلة ودعاييح اعثاة التقحيح(

 0202/29/32 لغاٌة 0202/29/06

 سيتستع السذاركغف في نجا ة الثورة دع التعحؼ عم :
كيؽية أعثاة كذ  التثفق الشقثي كالشحيقتيع السلاشحة و بيح السلاشحة  

عم  دراةر واستخثادات الساةة عم  التشبيقات الثولية  وكيؽية التعحؼ
    الغارةة  في هجا السعيار.                                                      

  ( كذ  التثفق الشقثي                                          7الجثؼ دع دعيار السحاسلة الثولي )
  تحثيث نشاؽ السعيار 

 

   تحثيث وشحح اهظ السرشمحات الغارةة في السعيار كسا  حقق هثؼ
 الثورة

     والشحيقة بيح عحض قااسة التثفقات الشقث ة كالشحيقة السلاشحة
 السلاشحة كسا ورةت في السعيار

    تحثيث كعز األدممة والحاالت العسمية وفقا لسا ورة في السعيار 

03 

ةور التثقيق الثا مي في 
  تفعيل إ حاءات الحغكسة
 وإةارة السخاسح

ةور التثقيق الثا مي في تفعيل ظ إكداب السذاركيع السعارؼ الرزدة لفج
                                         السخاسح الحغكسة و أةارة إ حاءات

  التثقيق الثا مي والحقاكة الثا مية والتثقيق  واهسية دث ل لسفجغـ
                                 الخار ي                             

0202/22/08 لغاٌة 0202/22/04 اةارة السخاسح 

السالية التثقيق السحاسبي وضلط السخالفات واالحتياؿ وإةارة لتحؿيقات 

04 

الحداكات الختادية  أعثاة
لمذحكات في صل الشضاـ 
 السحاسبي السغحث

تعحيف السذاركيع كشحيقة إعثاة القغااظ السالية  وفقا لمشضاـ السحاسبي  
 السغحث و دجارات أعثاة الحداكات الختادية  

  السيخانية العادة 
                  0202/22/22 لغاٌة 0202/22/27 كذ  العسميات الجارية  واالنتاج والستا حة واإلرداح والخدااح 

    اإلرداح  والكذغفات التحميميةكذ  تغزيع 

05 

(  IAS( )29دعيار رقظ )
التقحيح السالي في 

ذات التزخظ  ات االقتراة
 السحتفع 

تستيع السذاركيع دع التعحؼ عم  السعيار وتغضيا كيؽية تشبيق هجا 
السعيار عم  القغااظ السالية كسا في ذلط القغااظ السالية السغحثة الي دشذاة 

. 

 نشاؽ السعيار وإعاةة عحض القغااظ السالية                                            التعحؼ عم
                                                                            القغااظ كالتكمفة التاريخية
 القغااظ كالتكمفة الجارية  .القغااظ السالية السغحثة  ودتشملات اإلفراح 

 0202/22/28 لغاٌة 0202/22/24
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06 

(  IAS( )34دعيار رقظ )
 التقاريح السالية السححمية 

تستيع السذاركيع دع التعحؼ عم  السعيار لتحثيث الحث االةن  لسحتغى 
القغااظ السالية التقحيح السالي االولي وتحثيث دلاةى االثلات والؿياس في 

 الكادمة او السخترحة لفتحة اولية .

                                       التعحؼ عم  نشاؽ السعيار و اهظ التعحيفات الغارةة في السعيار
                                                                    دحتغى التقحيح السالي األولي
 القغااظ السالية الدشغية  اإلفراح في 

 0202/22/28 لغاٌة 0202/22/24

     اإلثلات والؿياس و استخثاـ التقثيحات       

07 
( IAS( )36دعيار رقظ )

 االنخفاض في ؾيسة االصغؿ 
تستيع السذاركيع دع التعحؼ عم  السعيار لتحثيث اإل حاءات التي تشلقجا 
 السشذاة لتزسع اف أصغلجا ددجمة كسا اليخيث عع دبم جا السستع استحةاةك 

  التعحؼ عم  نشاؽ السعيار 

 0202/20/26 لغاٌة 0202/20/20

  الجي قث تكغف ـلشة ؾيست تحثيث األصل 
 ؾياس السبمغ السستع استحةاةك 
 ثلات وؾياس  دارة الجبغطا 
 عتد  دارة الجبغط و دتشملات اإلفراح 
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 محور االدارة وااللتصاد    

وتنمٌة الموارد البشرٌة وكافة المستوٌات اإلدارٌة والتخطٌط والمتابعة  والمهندسون والمحاسبون من المكلفٌن بدراسة الجدوى  اإلدارةالفئة المستهدفة : العاملون فً مجال      
 رة كافة .المرتبطة بوزا االلتصادٌة ممن لهم العاللة بمواضٌع الدوراٍت من منتسبً دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي و العاملون فً وزارات الدولة والدوائر غٌر

 التاريخ السفحةات  الجثؼ دع الثورة  اسظ الثورة  ت

تستيع السذاركيع دع التعحؼ عم  دفجغـ إةارة  أةارة األزدات واتخاذ  القحار 1
 في اتخاذ القحار  وأثحهادغا جتجا  وأساليب األزدات

   دفجغـ االزدة 
 راار االزدة  
  انغاع االزدات 
 ترشيف االزدات 
  دشاهج اةارة االزدات واساليب دغا جتجا 
 دفجغـ اتخاذ القحار 
  دحاحل اتخاذ القحار 
  السراعب التي تحغؿ ةوف اتخاذ القحار 

 8/4/2321 ل ا ة 4/4/2321

 الت ييح أةارة      2
السذاركيع دجارات وسمغكيات الت ييح في  إكداب
والعغادل التي تداعث في  األهثاؼ أهظوتحثيث  إةارتجظ

 نجاح  واالثار الستحتل  عمي  . 

                           دفجغـ الت ييح واةارة الت ييح 
               اهثاؼ واهسية اةارة الت ييح 
                                 اسلاب ودبحرات الت ييح 
                         دحاحل عسمية الت ييح  
     االثار الستحتلة عم  عثـ الت ييح 

 15/11/2321 ل ا ة 7/11/2321

 أةارةالتخشيط االستحاتيجي و  3
 السدتقبل

السذاركيع السجارة في التخشيط االستحاتيجي  إكداب
ورسظ صغرة واضحة لمسدتقبل لتحثيث الخشغات الفعالة 

و وال ا ات السح غة كاقل  جث وكمفة دستشة  لألهثاؼ
التعحيف كالسجارات األساسية والتشغيح اإلستحاتيجي 

الرزدة في عسمية التخشيط وتشغيح الساسدي وتخويث 
السذاركيع كالسجارات اإلةارية وأهسية اإلةارة 

 اإلستحاتيجية.
 

  دفجغـ التخشيط االستحاتيجي 
  االهثاؼ(  -الحسالة  -دشججية التخشيط االستحاتيجي  )الحؤية 
  السدتقبل( أةارة)  اإلستحاتيجية اإلةارةدفجغـ 
 التحميل الحداعيSWOT ANALYSIS 
   أنغاع االستحاتيجيات حدب التحميل الحداعيSOWT 
   أهسية التحميل االستحاتيجيSOWT  في الساسدة 
 

 12/13/2321 ل ا ة 7/13/2321
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 السحغر القانغني   
 بغزارة كافة  .العقغة والسشاقرات والثوااح القانغنية دع دشتدبي ةيغاف الحقاكة السالية االتحاةي والعادمغف في وزارات الثولة والثوااح بيح دحتلشة الفئة السدتجثفة : العادمغف في دجاؿ     

 التاريخ السفحةات الجثؼ دع الثورة اسظ الثورة ت

1 
تعميسات تشفيج العقغة الحتغدية 

 تثؾيقجا  وإ حاءات

القغانيع والتعميسات التي تحتظ تشفيج  أهظتستيع السذاركيع دع الغقغؼ عم   
التعاقث كسحاحمجا  اتإ حاءالسذاركيع كالسعمغدات الرزدة عع العقغة وتخويث 

كداب السذاركيع السجارات الرزدة لتثقيق العقغة سحؽ دعالجة ا السختمفة 
                         •  الفداة

  

 ( لدشة  2تعميسات تشفيج العقغة الحتغدية رقظ )
 الزغاكط الراةرة عع وزارة التخشيط   2314

  بحنادج تثقيق العقغة 
  التغ يجات الراةرة دع وزارة التخشيط والججات

 ذات العرقة                                 
 .أنغاع ودضاهح الفداة في العقغة والسشاقرات 

 11/3/2321 ل ا ة 7/3/2321

تعحيف السذاركيع كحقغؽ ووا لات السغص  وادتيازات  في صل القغانيع الشافجة   تذحيعات الغصيفة العادة   2
 واهظ األحتاـ القانغنية التي تحتظ عسل السغص .

 القانغنية الغارةة في قانغف             األسح أهظ
                  الخثدة السثنية                  

          قانغف انزلاط دغصفي الثولة والقشاع العاـ
 الحواتب وقغاعث الدمغؾ الغصيفي 

 7/5/2321 ل ا ة 2/5/2321

 .تستيع السذاركيع دع التعحؼ عم   قانغف  بيع وا جار ادغاؿ الثولة  الثولة  أدغاؿ وإ جارقانغف بيع  3

   نشاؽ سحياف القانغف 
  الية تذتل لجشة تقثيح االدغاؿ بيح السشقغلة

 )العقارات (
  دجاـ لجشة تقثيح العقار 
  اهظ اال حاءات السحثةة لبيع وا جار العقارات فزر

عع االحتاـ القانغنية الخاصة بتقثيح وديع االدغاؿ 
 السشقغلة 

 9/9/2321 ل ا ة 5/9/2321

بجثؼ االرتقاء كسدتغى  وأهسيتجاالتعحؼ عم  الغثااق الؿياسية وانغاعجا  الغثااق الؿياسية في التعاقثات 4
 التعاقثات الحتغدية 

                                التعاقثات الحتغدية
            دفجغـ الغثااق الؿياسية و جة اصثارها
                                         انغاع العقغة
  دقثدي العشاءات                     إل تعميسات
             شحوط التعاقث 

 23/9/2321 ل ا ة 19/9/2321
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  تكشغلغ يا السعمغدات واإلحراء دحغر 

والتثقيق االلكتحوني ودسع لجظ العرقة  كسغاضيع   اإلحراءالفئة السدتجثفة :  العادمغف والستمفغف في دجاؿ بحدجة قغاعث البيانات دسع لثيجظ دعحفة بحدجية  وفي دجاؿ    
 الثورات دع دشتدبي ةيغاف الحقاكة السالية االتحاةي والعادميع في  وزارات الثولة والثوااح بيح دحتلشة بغزارة كافة .

 التاريخ السفحةات  الجثؼ دع الثورة  اسظ الثورة  ت 

دعالج الجثاوؿ االلكتحونية  1
 (Microsoft Excel)اإلكدل

التعحؼ عم  كيؽية إنذاء  ثاوؿ الكتحونية كرغرة سجمة و دلدشة 
السذاركيع السجارات في كيؽية إ حاء العسميات الحدابية عم   وإكداب

و دعالجة الجثاوؿ االلكتحونية ، وإضافة السخششات  إنذاءالجثاوؿ و  
 والحسغـ البيانية.

 

 . كيؽية تذ يل البحنادج 
  .التعحؼ عم  اقداـ البحنادج 
 . تشديقات الشلع 
                  . التعحؼ عم  الريغ الحدابية والسششؿية
 .التعحؼ عم  الثواؿ 

 11/2/2321 ل ا ة 7/2/2321

 حغكسة تكشغلغ يا السعمغدات 2
السذاركيع السعحفة كالية عسل الحغكسة االلكتحونية  ودعحفة  إكداب 

 الحايدية  لمحغكسة وكيؽية تشفيجها  األهثاؼ

  دفجغـ تكشمغ يا السعمغدات 
     دقثدة عع البحادج االلكتحونية 
 تثقيق تكشمغ يا السعمغدات 
   السعاييح واالسح 
 ادع السعمغدات وتقييظ السخاسح 
   حاالت عسمية 
 

 13/6/2321 ل ا ة 6/6/2321

 السدتثادة  التشسيةداشحات  3
التشسية  أهثاؼالسذاركيع السجارات الخاصة لمتعحؼ عم   إكداب 

السدتثادة كاستخثاـ الساشحات االحرااية لمغصغؿ ال  ال ا ات كحمغؿ 
  2333عاـ 

  التشسية السدتثادة أهثاؼ  
   دتثادة السداشحات التشسية 
 التي تداهظ كانجاح دغاضيع التشسية السدتثادة  العغادل 
 
 
 

 11/11/2321 ل ا ة 7/11/2321
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 ٔسػ انؼًم    

 التاريخ عثة الغرش السفحةات الفئة السدتجثفة الجثؼ دع الغرشة اسظ الغرشة ت

السعاييح السحاسبية  1
 الثولية واالكرغ السالي 

ػ تعحيف السذاركيع كسعاييح 
السحاسلة الثولية ودعاييح االكرغ 

 السالي 
ػ تخويػػػث السذػػاركيع كالسعحفة 
والفجظ حػػػػػػػغؿ اهسية تشبيق 
دعاييح السحػػػػػػاسلة الثوليػػػة 
واالكرغ السالي وكيؽية اعػػػثاة 
القغااظ السالية وفقا لستشمبػػات 

دعاييح السحاسلة الثولية  واالكرغ 
 السالي

دغصفي ةيغاف الحقاكة السالية 
االتحاةي  والغزارات والججات 
 بيح السحتلشة بغزارة كافة 

 ة عع دعاييح السحاسلة الثولية واالكرغ دقثد
 السالي.

  لية واالكرغ السالي تعحيف دعاييح السحاسلة الثو 
  أهثاؼ دعاييح السحاسلة الثولية واالكرغ

 السالي.
 . تشغر دعاييح السحاسلة الثولية واالكرغ السالي.

 . دجمد دعاييح السحاسلة الثولية .
 والحقابية في العحاؽ.. دجمد السعاييح السحاسبية 

. أعثاة القغااظ السالية وفقا لستشملات دعاييح 
 السحاسلة الثولية.

. دت  يتظ تشبيق دعاييح السحاسلة الثولية في  
العحاؽ والسعاييح التي تظ تبشيجا دع قبل دجمد 

 دعاييح السحاسبية والحقابية في العحاؽ.

4 

 4/33/2321 ل ا ة 28/2/2321

 15/4/2321 ل ا ة 11/4/2321  

 17/6/2321 ل ا ة 13/6/2321  

 22/13/2321 ل ا ة 17/13/2321  

2 
دعاييح االنتغساي وفق 
اسار االصثارات السجشية 

 الحثيمة

تعحيف السذاركيع كنهظ السعاييح  
الثولية  لمحقاكة والتثقيق الراةر 

 عع دشضسة االنتغساي.
تخويث السذاركيع كالسعحفة  حغؿ 
 أهسية تشبيق دعاييح االنتغساي .

دغصفي ةيغاف الحقاكة السالية 
 االتحاةي  

 التعحيف كسشضسة االنتغساي 
 االسار العاـ لسعاييح االنتغساي -
رقاكة األةاء وفقا لسعاييح االنتغسػػػػػػاي) دعيار  -

 ( 3999إل   3333، السعاييح دع  333
رقاكة االلتخاـ وفقا لسعاييح االنتغساي)دعيار  -

 ( 4999إل   4333، السعاييح دع  433

2 

 25/2/2321 ل ا ة 21/2/2321

 22/7/2321 ل ا ة 18/7/2321  
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 بٌانات شخصٌة 
 اسم الموظف الثالثً:

 المٌالد: تارٌخ الجنس: المحافظة:

 المؤهل العلمً:  التخص :

 الجامعة والكلٌة التً تخرج منها : سنة التخرج:

 بٌانات وظٌفٌة
 الدائرة التً ٌعمل فٌها الموظف: الوظٌفة الممارسة فعلٌا:

 المسم الذي ٌعمل فٌه: العنوان الوظٌفً:

 تارٌخ التعٌٌن: تارٌخ اخر ترلٌة:
 الدرجة الوظٌفٌة: تارٌخ شغل المرتبة الحالٌة:

 االحتٌاج التدرٌبً
 اسم البرنامج:

 تارٌخ بدء وانتهاء الدورة:

 مكان التنفٌذ:

نو   اسم وتولٌع جهة الترشٌح  الدائرة التً ٌعمل بها الموظف(
 الدورة

 تأهٌلٌة  

 تطوٌرٌة  

 تأٌٌد الدائرة اإلدارٌة والمالٌة تأٌٌد دائرة الشؤون الفنٌة والدراسات

رئٌس  التولٌع التارٌخ رئٌس الدائرة  التولٌع :  التارٌخ:
 الدائرة

      

 استمارة ترشٌح لموظفً دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي لالشتران بالدورات الممامة بالمركز التدرٌبً 
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 بٌانات شخصٌة 

 
 
 

 االسم الثالثً:

 
 
 
 

 تارٌخ المٌالد: الجنس: المحافظة:

 العنوان الوظٌفً:

 المؤهل العلمً:  التخص :

 الجامعة والكلٌة التً تخرج منها ان وجدت: سنة التخرج:

 بٌانات وظٌفٌة

 نو  العمل: فعلٌا: العمل الممارس

 تارٌخ البدء بالعمل: 

 االحتٌاج التدرٌبً

 اسم البرنامج: 
2. 
0 . 
3 . 
4 . 
5 . 

 تارٌخ بدء وانتهاء الدورة:

 مكان التنفٌذ:

 أؤٌد صحة ودلة المعلومات الواردة فً اعاله واتعهد بتحمل وتسدٌد اجور المشاركة فً البرنامج التدرٌبً اعاله: تعهــــد: 
 

 

 

 

 االسم: الوظٌفة: ولٌع:

  المركز التدرٌبً عام  مدٌر 

 مدخل البٌانات

 االسم: الوظٌفة: التولٌع:
 

 

 

 لالشتران بالدورات الممامة بالمركز التدرٌبً فً دٌوان الرلابة المالٌة االتحادياستمارة ترشٌح موظفً المطا  الخا  

 

 استمارة ترشٌح موظفً المطا  الخا  لالشتران بالدورات الممامة بالمركز التدرٌبً فً دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي

 

 مخصصة فمط الدارة المركز التدرٌبً
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 ديوان الرقابة المالية االتحادي

 المركز التدريبي

 

العنوان : العراق /بغداد / شار  

تماطع  – 92بناٌة رلم  –حٌفا 

 الشهداء  

info@fbsa.gov.iq 
www.fbsa.qov.iq 
Training.center@Fbsa.gov.iq 
 TEL: 27922935626 

 

المركز التدريبي لـ ديوان الرقابة المالية 

 االتحادي  

 

mailto:info@fbsa.gov.iq
http://www.fbsa.qov.iq/
mailto:Training.center@Fbsa.gov.iq
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