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  الرتشیح واملشاركة يفإجراءات
  الربامج التدریبیة



 - ٢  - 

  
  
  

  : الترشيحإجراءات  أوالً              
   يكون الترشيح للدورات عن طريق دوائر املرشحني، حيث يتم إرسال كتب  -١

  قبل ثالثة أسابيع من تاريخ انعقاد للدورة إىل  ديوان الرقابة املالية الترشيح   
 .إقرار املشاركة  الدورة ليتسىن لنا  

   قبل إعالم الديوانيف حالة اعتذار املرشح عن االلتحاق بالدورة جيب  - ٢        
 .انعقاد الدورة أسبوع من             
 من الوزارات والدوائر غري( إن الديوان يقيم الدورات لغري منتسيب الديوان  -٣

  جماناً حيث ال يتم استيفاء أي إجور للمشاركة يف هذه)  املرتبطة بوزارة            
   التحاق املرشح للدورة فسيتم حتميله إجورمحالة عد الدورات فقط يف            
  .املشاركة            

  

  : املشاركة وتنفيذ الدوراتضوابط:اثاني              
  الدورات يف متام الساعة التاسعة صباحاً ويشترطيكون الدوام الرمسي يف - ١

 . واملكان احملددين تباحلضور بالوق االلتزام              
 .يتفرغ املشارك تفرغاً تاماً خالل فترة التحاقه بالدورة - ٢
 .يعترب انقطاع املشارك عن الدورة تغيباً ويقوم الديوان بإعالم دائرة املشارك بذلك - ٣
 : فاشال يف الدورة التدريبية يف إحدى احلالتني التاليتنييعترب املشارك - ٤

 

  .من جمموع ساعات الدورة%) ١٠ (هإذا جتاوزت نسبة غيابات - أ
  .عدم استكمال متطلبات الدورة - ب



 ١

  )٢٠٠٩/ خطة التدريب لعامفهرسة( 
  الصفحة                                     الموضـــوع            

  )٥-٤                 (  ٢٠٠٩/ والمؤشرات لخطة التدريب لعام األساسية األهداف -١
  
  )١٠-٦                        ( البرامج والدورات التدريبية التي تقام داخل الديوان -٢

  الدورات التعريفية -٢/١
      الدورات التأهيلية -٢/٢       

  تأهيلية لوظيفة رقيب مالي ال الدورة -٢/٢/١
  تأهيلية لوظيفة رقيب مالي أقدم الدورة ال -٢/٢/٢
  تأهيلية لوظيفة معاون رئيس هيئة الرقابة المالية الدورة ال -٢/٢/٣          
   لوظيفة رئيس هيئة الرقابة الماليةتأهيليةالدورة ال -٢/٢/٤          

  )٢٢-١١ (                         الدورات التطويرية في الرقابة والتدقيق - ٢/٣  
   تدقيق الحسابات الناقصة- ٢/٣/١
   الرقابة القضائية  - ٢/٣/٢
  تقويم االداء   – ٢/٣/٣
  م الرقابة الداخلية  تقويم ومراجعة نظ– ٢/٣/٤
  ود  تدقيق العق– ٢/٣/٥

   تدقيق االعتمادات المستندية والتحويالت الخارجية– ٢/٣/٦     
   تدقيق الرواتب واالجور  – ٢/٣/٧  

   التدقيق والقواعد المحاسبية    أدلة - ٢/٣/٨       
  التحليل المالي والمراجعة التحليلية   – ٢/٣/٩  
  حد منه أساليب مكافحة الفساد االداري ودور اجهزة الرقابة لل-٢/٣/١٠  
   فحص وتقويم دراسات الجدوى االقتصادية -٢/٣/١١  
   ل االقتصاديلي التحأساليب-٢/٣/١٢  
   أدلة االثبات-٢/٣/١٣  
    كشف التدفق النقدي والتحليل المالي لمعلومات الكشف -٢/٣/١٤  



 ٢

  الصفحة                                                      الموضـــوع
  )٢٥-٢٣ (                    دورات تطوير اساليب العمل الداخلية في الديوان -٢/٤        

   مهارات تحليل المشكالت وصنع القرارات-٢/٤/١
    استراتيجيات وسياسات االصالح االداري-٢/٤/٢
  )القيادة االدارية( التقييم الذاتي لتطوير االداء المؤسسي للمنظمات-٢/٤/٣  
  

  )٢٦                                    (للغاتا  في مجالةالدورات التطويري -٢/٥
   مجال المحادثة باللغة االنكليزيةي دورات ف-٢/٥/١

   دورات في اللغة العربية-٢/٥/٢   
  
  )٣٢-٢٦(                           الدورات المتخصصة والتطويرية في مجال -٢/٦

  االجهزة االلكترونيةصيانة  والحاسبات      
 المبتدئـة والمتوسـطة    ((windows) دورات تدريبية في نظـام التـشغيل         -٢/٦/١

   )والمتقدمة
   دورات االنترنيت والبريد االلكتروني-٢/٦/٢
  في اعمال الرقابة والتدقيق الحاسوب  استخدام دورات– ٢/٦/٣
   الحاسبات الشخصية وصيانتها دورات في تكنولوجيا-٢/٦/٤
  لبيانات اوراكل دورات في نظم قواعد ا-٢/٦/٥
   Excell االلكترونية باستخدام نظام  دورات متقدمة في الجداول-٢/٦/٦
   word دورات متقدمة في معالجة النصوص باستخدام -٢/٦/٧
    Ms-Access 2003  دورات في برمجة قواعد البيانات باستخدام-٢/٦/٨
   دورة في اساسيات الشبكات-٢/٦/٩
  ت دورات في صيانة الطابعا-٢/٦/١٠
     دورات في صيانة الحاسبات المحمولة-٢/٦/١١
  
  



 ٣

  رقم الصفحة                            موضــــوعال
  )٣٤-٣٣                                        (برامج التدريب في مواقع العمل -٣          

   برنامج تدريب العاملين الجدد في مقرات الهيئات-٣/١   
  لبة المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية برنامج تدريب ط-٣/٢  
    العراقية برنامج التدريب الصيفي للطلبة الدارسين في المعاهد والكليات-٣/٣
  

  )٣٥                                (  اللقاءات والحلقات الدراسية وورش العمل-٤      
 

  )٣٦(                      ة فيالمشاركة في الدورات والبرامج التدريبية المقام -٥   
   خارج الديوان العراقيةالجهات التدريبية        

 
  )٣٧                        ( المشاركة في الدورات والبرامج التدريبية المقامة- ٦   

  في الجهات التدريبية خارج العراق         
  

  )٤١-٣٨                    (              الدورات المقامة لغير منتسبي الديوان/ -٧
  دورة الخصخصة – ٧/١

  دورة أسس الرقابة الداخلية – ٧/٢
  دورة نظام الرقابة الداخلية-٧/٣

  دورة تقويم األداء-٧/٤
   دورة تقويم الموجودات واإلصالح االقتصادي-٧/٥
   تعليمات تنفيذ العقود -٧/٦
  

  )هاج الدورات التدريبيةمنملحق خاص ب( -٨   
  
  
  
  



 ٤

  
  ٢٠٠٩/ والمؤشرات لخطة التدريب لعام األساسية األهداف -١

  :اعدت خطة التدريب لتحقيق االهداف التالية
ورفع مستوى  من القائمين بالعمل الرقابي     تطوير خبرات ومهارات منتسبي الديوان       .١

 . للمهام المكلفين بهاأدائهم

الحداث ومواكبة العمل على تعميق مفهوم التدريب باعتباره عملية اساسية ومستمرة  .٢
 .التغيير والتطورات الالحقة في جهاز الدولة

دعم ديوان الرقابة المالية لتطوير وتأهيل قابليات ومهارات منتسبي قـسم الرقابـة              .٣
 في دورات تخصصية فـي مجـال        مشاركتهمالداخلية في وزارات الدولة من خالل       

 .لتدقيق الداخلي لدعم القسمالعمل التدقيقي بالشكل الذي يؤهلهم للقيام بمهام الرقابة وا
 ومحاولة اسـتيعابها ضـمن      التثقيف باالتجاهات الحديثة في مجال الرقابة والتدقيق       .٤

 .إجراءات العمل في الديوان 
معالجة النقص في المهارات والمعلومات لدى بعض العاملين في الديوان عن طريق  .٥

 زجهم في دورات مركزة ومتخصصة

 .االدارية والفنية في الديوانتطوير اساليب واجراءات العمل  .٦
تطوير المهارات في مجال استخدام الحاسوب واالجهزة االلكترونية واالسـتفادة مـن             .٧

 .ميزاتها والخدمات التي تقدمها في تنفيذ المهام المختلفة في الديوان
تطوير االمكانات اللغوية لمنتسبي الديوان وخاصة في مجاالت المحادثة والتفـاهم            .٨

 .يزيةباللغة االنكل
توفير الفرص المناسبة الطالع منتسبي الديوان على تجارب االجهزة الرقابية فـي             .٩

 .بعض الدول العربية واالجنبية وتبادل الخبرات مع منتسبيها
بهدف رفع مـستوى    ) التدريب في مواقع العمل   ( التركيز على التدريب الميداني      .١٠

لبة دبلوم مراقبـة الحـسابات   طالخبرة والكفاءة للرقباء العاملين في الديوان وكذلك      
 .لتمكينهم من اداء مهامهم بكفاءة

 األمـور  حلقات وندوات نقاشية لشرح المعايير المحاسبية الجديدة وبعـض           إقامة .١١
 .األخرىالمستجدة 

 



 ٥

   الخطةإعدادالمؤشرات المعتمدة في 
  : المؤشرات التالية في اعداد الخطةاعتمدت قد و

  الى الدوراتوزارات الدولة كذلك و الديوان كافة وأقسام احتياجات دوائر الرقابة والتدقيق .١

 .٢٠٠٩/ في تحديد موضوعات الخطة لعاماألساس اعتبرتالتدريبية والتي  والبرامج   
 .نتائج تنفيذ خطط وبرامج التدريب للسنوات السابقة .٢

 شمول الخطة لمنتسبي الديوان كافة وبمستوياتهم ومؤهالتهم من خالل اشراك اكبر عدد  .٣
 .٢٠٠٩/ممكن منهم في الدورات التدريبية المخططة لعام    

 اعطاء التدريب الميداني في مواقع العمل االهمية التي يستحقها وجعله رافـداً مـن              .٤
روافد تطوير القدرات والمهارات باالضافة الى العمل باستمارة التدريب للمـوظفين           

 من خالل تعميمها علـى      ٢٠٠٨/المعينين حديثاً والتي تم تفعيلها واعتمادها من عام         
دوائر الرقابة والتدقيق واالقسام كافة في الديوان والتي تستمر لمدة ثـالث سـنوات              

 . لغرض تقييم الموظفين المعينين حديثاً وفق الضوابط المؤشرة في هذه االستمارة
االستفادة من الكوادر المتقدمة الكفوءة في الديوان العداد وتنظـيم دورات تطويريـة     .٥

 .غير منتسبي الديوان من دوائر الدولة المختلفةلسبي الديوان ولمنت

االستعانة باساتذة الجامعات من ذوي االختصاص في المساهمة في إلقاء المحاضرات           .٦
 .ضمن الدورات التي ستقام داخل الديوان

االستفادة من الفرص التدريبية التي تقيمها المنظمات واالجهـزة الرقابيـة االجنبيـة             .٧
 .والعربية

 ومراكز التدريب والبحث الجامعات العراقيةاالستعانة بالخبرات العلمية الموجودة في    .٨
 .العلمي من خالل استضافتها اللقاء المحاضرات او عقد الندوات المقررة في الخطة

التنسيق مع مراكز التدريب الحكومية لزج منتسبي الديوان في البـرامج والـدورات           .٩
 .االتدريبية المؤمل اقامتها فيه

 وذلك لتعـويض الـنقص   ٢٠٠٩/ ضمن خطة عام التدريب خارج العراقاالهتمام ب .١٠
  .بالخبرات التي حصلت في االعوام السابقة

  االستمرار بتنفيذ البرنامج التدريبي المتفق عليه مع منظمة البرنامج االنمائي التابع            . ١١
                                      .ها للعراقوالممول من المنحة التي تم رصد) UNDP(لمنظمة االمم المتحدة 



 ٦

  البرامج والدورات التدريبية التي تقام داخل الديوان  -٢
  الدورات التعريفية -٢/١

 بآليـات وبـرامج العمـل     في الديوانالمعينين حديثاً  تعريف   إلىتهدف هذه الدورات          
طط القامة هذه الـدورات،      فقد خُ   لذا  مهامهم لتنفيذ واجبات الديوان    أداء المستخدمة في 

في الديوان  المعينين حديثاً  عددوان عدد الدورات التي ستقام في هذا المجال تعتمد على
  .٢٠٠٩خالل عام 

      الدورات التأهيلية -٢/٢
بما يؤهلهم إلشـغال عنـوان          بهدف تطوير قدرات وكفاءات موظفي الديوان و      

يحتاجها الرقيب في ادائه لواجباتـه        تي  بعض المعارف المكملة ال   وظيفي أعلى و  
 من العناوين الوظيفيـة وكمـا        دورات تأهيلية للترحيل الى عدد     إقامة قررومن الم 

  ـ:يلي
    رقيب ماليلوظيفةتأهيلية الورة الد -٢/٢/١

نـصف  وتهدف الى تطوير قدرات وكفاءات موظفي الديوان الذين امضوا                  
عن طريـق تزويـدهم   وان الوظيفي األعلى  المدة االصغرية للحصول على العن    

بالمعلومات االساسية في الرقابة والتدقيق وبعض المعارف المكملة التي يحتاجها  
  . لواجباتهأدائهالرقيب المالي في 

  مفردات الدورة      
   والتدقيق ـ الرقابة

     ـ محاسبة التكاليف
     ـ النظام المحاسبي الموحد
  ومي   ـ النظام المحاسبي الحك

  وإدارية   ـ قوانين مالية 
  )المصطلحات المحاسبية والرقابية (    ـ اللغة االنكليزية 

     ـ اقتصاد 
     ـ قواعد السلوك المهني والوظيفي

  إدارة   ـ 
 )انتوساي ـ اسوساي ـ اربوساي(ـ التعريف بالمنظمات الدولية   



 ٧

  المشاركون في الدورة
 في العمل األقل على من الذين امضوا سنةموظفاً ) ٢٥-٢٠(   يشارك في الدورة 

   والمؤهلين للترحيل الى وظيفة رقيب ماليالميداني
   أسبوع) ١٤(    :مدة الدورة  

  الفترة التي تقام بها الدورة
    تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة

  مكان انعقاد الدورة
 في المحافظات    إقامة هذه الدورة في دوائر الديوان      وباإلمكان،     تقام في الديوان  

 .في حال توفر عدد كافي

   التقييـم   
وان ال تقل في كل مـادة عـن      % ٦٥ ال تقل درجة النجاح النهائية عن        أن      
٦٠.%  

   أقدم رقيب مالي لوظيفةتأهيلية الدورة ال -٢/٢/٢
 تدريب وتأهيل موظفي الديوان من الرقباء المـاليين الـذين           إلىوتهدف               

لتمكينهم من انجـاز األعمـال    أقدم وظيفة رقيب مالي   إلىترقية  يستحقون ال 
  .الرقابية بكفاءة ودقة

  مفردات الدورة          
  ـ الرقابة والتدقيق    

     ـ مشاكل محاسبية في تطبيقات النظام المحاسبي الموحد والحكومي
     ـ محاسبة التكاليف 

     ـ ادارة الهيئة ونظام المعلومات
  وانين مالية وادارية         ـ ق

     ـ رقابة االداء 
     ـ قانون التعاقدات

      ـ المصطلحات الرقابية والمحاسبية باللغة االنكليزية
  



 ٨

  المشاركون في الدورة
يستحقون الترحيل الى وظيفـة     موظفاً من الذين    ) ٢٠-١٥(   يشارك في الدورة    

  .رقيب مالي اقدم
  أسابيع) ٥   (:مدة الدورة
   تقام بها الدورةالفترة التي

  تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة  
  مكان انعقاد الدورة

   .تقام في الديوان   
   التقييـم 

 يشترط على كل مشارك كتابة بحث في احد موضوعات الدورة ومناقـشتها                
)  للحوار والمناقـشة      % ١٥البحث و   % ١٥االمتحانات،  % ٧٠( خالل الدورة   

ال تقــل في كـل مادة عن وان  % ) ٦٥( النهائية عن ان ال تقل درجة النجاح 
)٦٠.(%    

    الرقابة الماليةرئيس هيئةمعاون  لوظيفةتأهيلية الدورة ال -٢/٢/٣
 تدريب وتأهيل موظفي الديوان من الرقباء الماليين األقدمين         إلىوتهدف               

 لغـرض ) ةمعاون رئيس هيئ  (الذين يستحقون الترقية والترحيل إلى وظيفة       
وتأهيلهم لقيادة  زيادة قدراتهم ومعارفهم وكفاءتهم في إنجاز األعمال الرقابية         

    .فريق العمل الرقابي مستقبال
  مفردات الدورة         
  المحاسبةـ    

   والتدقيقلرقابة   ـ ا
  فن إدارة الهيئة    ـ
    االقتصاد    ـ

  التدقيق على الحاسوب ـ    
   ـ القوانين  
  



 ٩

   في الدورةالمشاركون
 يستحقون للترقية والترحيل الى    موظفاً من الذين    ) ١٥-١٠(   يشارك في الدورة    

  .معاون رئيس هيئةالى وظيفة 
  أسابيع ) ٥    ( :مدة الدورة

  الفترة التي تقام بها الدورة
    تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة

  مكان انعقاد الدورة
  .الديوانمقر تقام في    
   مــــالتقييـ  

يشترط على كل مشارك كتابة بحث في احد موضوعات الدورة او               
االمتحانات، % ٥٠(  الدورة أثناء ومناقشتها )بموافقة ادارة الدورة (خارجهاو

ان ال تقل درجة النجاح النهائيـة       ) للحوار والمناقشة   % ٢٠البحث    % ٣٠
   . % ) ٦٠( وان ال تقــل في كـل مادة عن  % ) ٦٥( عن 

  تأهيلية لوظيفة رئيس هيئة الرقابة الماليةالدورة لا -٢/٢/٤
تهدف الى تدريب وتأهيل موظفي الديوان من معاوني رئيس الهيئة لغرض     

  .زيادة قدراتهم وامكاناتهم باتجاه قيادة فريق العمل الرقابي
  مفردات الدورة         

     ـ المحاسبة المتخصصة
     ـ الرقابة والتدقيق

  لهيئةفن إدارة ا   ـ 
     ـ قانون الخدمة العامة والمالك

       ـ االقتصاد
      ـ المعايير المحاسبية والتدقيقية العراقية والدولية

      ـ التدقيق على الحاسوب
  
  



 ١٠

  المشاركون في الدورة
 إلىموظفاً من الذين يستحقون للترقية والترحيل       ) ١٥-١٠(   يشارك في الدورة    

  . وظيفة رئيس هيئة
  أسابيع ) ٥  (  :مدة الدورة

  الفترة التي تقام بها الدورة
    تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة

  مكان انعقاد الدورة
  الديوان مقر    تقام في 

  ـم ـــالتقيي  
يشترط على كل مشارك كتابة بحث في احـد موضـوعات الـدورة او                 

حانات، االمت% ٥٠( ومناقشتها أثناء الدورة     ) الدورة إدارةوبموافقة   (خارجها
 ال تقل درجة النجاح النهائية عن  أن) للحوار والمناقشة   % ٢٠البحث  % ٣٠
   . % ) ٦٠( وان ال تقــل في كـل مادة عن  % ) ٧٠( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ١١

   في الرقابة والتدقيقالدورات التطويرية - ٢/٣  
ي الديوان في المجـاالت الرقابيـة       ب بهدف االستمرار بتطوير قابليات منتس    

التطويريـة فـي    اقامـة الـدورات   ٢٠٠٩/بية فستتضمن خطة عام     والمحاس
  :المبينة ادناهالموضوعات 

      
    تدقيق الحسابات الناقصة -٢/٣/١

  هدف الدورة      
  تهدف الى تطوير قابليات منتسبي الديوان عند اعداد الحسابات الناقصة 

    الدورةمفردات
     ـ مفهوم الحسابات الناقصة 

  يب المالي تجاه الحسابات الناقصة   ـ موقف الرق
     ـ ادلة االثبات الواجب توفرها الستكمال الحسابات الناقصة
     ـ المعالجات المحاسبية للموجودات المتضررة والمفقودة

لناقـصة فـي       ـ االفصاح عن االحداث التي ادت الى اعداد الحسابات ا         
  .تقرير مراقب الحسابات
   المشاركون في الدورة

  موظفاً) ٢٥ ـ ٢٠( في الدورة  يشارك
  أيام)  ٥   (   : مدة الدورة

  الفترة التي تقام بها الدورة
  تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة

  مكان انعقاد الدورة
                               تقام في مقر الديوان

  التقييـــــم
   %٥٠جاح الصغرى يؤدي المشاركون في الدورة امتحاناً نهائياً وتعتبر درجة الن    
    الرقابة القضائية -٢/٣/٢

  هدف الدورة          



 ١٢

رقابة القضائية وخاصـة ان    لختصة في ا  م تهيئة الكوادر ال   إلىتهدف           
الديوان في طور المصادقة على قانون الديوان الجديد الذي يعطي سلطة           

  قضائية للديوان
   الدورةفرداتم        

  ام حول المحاسبة العمومية  تقديم ع-              
   تقديم حول التدقيق والبت في الحسابات-              
   تقديم حول التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية-              
   حاالت عملية وتوضيحية-              

  المشاركون في الدورة     
  م بعنوان رئيس هيئة  ممن هاًموظف) ٢٠ – ١٥(يشارك في الدورة من       

        ورقيب مالي اقدم
  ايام) ٥   (:مدة الدورة       

  الفترة التي تقام بها الدورة
   تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة      

  مكان انعقاد الدورة
                                تقام في مقر الديوان

  التقييـــــم
   %٥٠نهائياً وتعتبر درجة النجاح الصغرى يؤدي المشاركون في الدورة امتحاناً    

                                           
    تقويم االداء – ٢/٣/٣

  هدف الدورة   
 تدريب كوادر الديوان وتطوير مهاراتهم وخبرتهم في مجال تقويم إلىتهدف       

  االداء بشكل عام
   الدورةفرداتم  

  ه  مفهوم تقويم االداء واهداف-    
   تقويم االداء مؤشرات ومعايير-    
   والمناهج التي يمكن استخدامها األساليب -    



 ١٣

   مراحل تقويم االداء -    
   كيفية جمع البيانات ومصادرها -    
   عرض وتحليل البيانات أساليب -    
  . تنظيم اوراق العمل-    

     . اسلوب كتابة وعرض التقارير-    
  رة المشاركون في الدو 

ممـن هـم   موظفاً من دوائر الرقابة والتدقيق ) ١٥-١٠( في الدورة من  يشارك   
  تـدقيق  موظفاً من كل دائرة   ) ٢( رقيب مالي او رقيب مالي اقدم وبمعدل         بعنوان

   . فرعيةنشاط او دائرة
  أيام) ٦    (:مدة الدورة   

  الفترة التي تقام بها الدورة
        تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة

  التقييـــــم
   %٥٠يؤدي المشاركون في الدورة امتحاناً نهائياً وتعتبر درجة النجاح الصغرى 

  مكان الدورة
   في فروع الديوان باالتفاق معها وحسب الحاجةإقامتهاويجوز ، في مقر الديوان

 
   تقويم ومراجعة نظام الرقابة الداخلية – ٢/٣/٤
  هدف الدورة                             

تطوير مهارات وخبرات موظفي الديوان في مجال فحص وتقـويم نظـم                   
  الرقابة الداخلية

  موضوعات الدورة  
  مفهوم وتعريف نظام الرقابة الداخلية: اوالً       

  المبادئ واالسس التي يقوم عليها النظام:       ثانياً 
  عناصر النظام:       ثالثاًَ 

  ق من فحص وتقويم النظاماهداف المدق:       رابعاً 
  اساليب ووسائل الفحص والتقويم:       خامساً 



 ١٤

  اعداد قوائم االستقصاء:       سادساً 
  هاداختبارت االلتزام وكيفية اعدا:       سابعاً 
  الربط بين نتائج التقويم واالختبارات االساسية للتدقيق :       ثامناً 
   حاالت عملية:       تاسعاً 

   ن في الدورةالمشاركو
 ممن هـم بعنـوان    موظفاً من دوائر الرقابة والتدقيق      ) ١٥( يشارك في الدورة      

  او رقيب مالي اقدم ، رقيب مالي رقيب مالي معاون 
  ايام) ٦(:   مدة الدورة  

  الفترة التي تقام بها الدورة
  تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة

  مكان الدورة
  ها في فروع الديوان باالتفاق معها وحسب الحاجةويجوز اقامت،    في مقر الديوان

  التقييـــــــم
   %٥٠يؤدي المشاركون في الدورة امتحاناً نهائياً وتعتبر درجة النجاح الصغرى 

  
  تدقيق العقود  – ٢/٣/٥

  هدف الدورة      
ائر المنفـذة           تطوير معارف ومهارات موظفي الديوان العاملين في الـدو        

  وتبادل الخبرات فيما بينهم بهدف ترشيد العمل الميداني، لتنميةلمشاريع خطط ا
  موضوعات الدورة     

  خصائص التدقيق في هذا المجال والقوانين والتعليمات الخاصة:         اوالً 
  اعداد برنامج خاص للتدقيق عن العقود والمشاريع:         ثانياً 
  ليب الفحص والتقويمكيفية تنفيذ البرنامج واسا:         ثالثاً 

  استخالص المؤشرات الفنية واالقتصادية والمالية:         رابعاً 
  دراسة حاالت عملية:         خامساً 

   



 ١٥

  المشاركون في الدورة    
موظفاً من دوائـر الرقابـة والتـدقيق        ) ٣٢ - ٢٢(من  يشارك في الدورة          

 رقيب مـالي    قيب مالي ،  ، ر رقيب مالي   .موالدوائر الفرعية ممن هم بعنوان      
رئـيس هيئـة    (بعنوان  ممن هم    الدورة    حضور ويكونرئيس هيئة     .م،  اقدم  

  .مناقشاً او معقباً للدورة) ورئيس هيئة اقدم
  أيام) ٣(:    مدة الدورة    

  الفترة التي تقام بها الدورة
  تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة

  مكان الدورة     
  متها في فروع الديوان باالتفاق معها وحسب الحاجةويجوز اقا، في مقر الديوان

  التقييـــــم    
   %٥٠يؤدي المشاركون في الدورة امتحاناً نهائياً وتعتبر درجة النجاح الصغرى     

  تدقيق االعتمادات المستندية والتحويالت الخارجية – ٢/٣/٦   
   هدف الدورة 

   المستندية    فتح االعتمادات مجالتهدف الى اكساب مهارات في
    الدورةفرداتم     

     ـ تعريف االعتماد المستندي 
     ـ انواع االعتماد المستندي

     ـ  مسؤوليات اطراف االعتماد المستندي
  يز االعتماد المستندي ه   ـ اعداد وتج

     ـ مشاكل االعتمادات واساليب تالفيها
  المشاركون في الدورة 

ممن هم بعنوان رقيب مالي موظفاً   ) ٢٥ـ  ٢٠(  يشارك في الدورة مابين 
      ورقيب مالي اقدم

  أيام) ٥    (:مدة الدورة    
  



 ١٦

  الفترة التي تقام بها الدورة
  تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة

  مكان الدورة
 ويجوز إقامتها في فروع الديوان باالتفاق معها وحسب الحاجة، في مقر الديوان

  التقييـــــــــم
   %٥٠المشاركون في الدورة امتحاناً نهائياً وتعتبر درجة النجاح الصغرى يؤدي     
      
    تدقيق الرواتب واالجور – ٢/٣/٧
  هدف الدورة        

تهدف الى اكساب المشاركين معارف ومعلومات عـن نظـام الرواتـب                   
  واالجور والتعليمات النافذة   

   ت  الدورةفردام  
  فيعات ، العالوات ، االجازات ، العقوبات    ـ التعيينات ، التر

    ـ اعداد قوائم الرواتب الشهرية للمنتسبين استنادا الى القوانين والتعليمات 
  .النافذة 

  المشاركون في الدورة     
موظفاً ممن هم بعنوان معاون رقيب  ) ٢٥ ـ  ٢٠(     يشارك في الدورة مابين 

  .ورقيب مالي
  ايام ) ٥     (:مدة الدورة      

  الفترة التي تقام بها الدورة
  تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة

  مكان الدورة
  ويجوز إقامتها في فروع الديوان باالتفاق معها وحسب الحاجة، في مقر الديوان
  التقييـــــم

   %٥٠يؤدي المشاركون في الدورة امتحاناً نهائياً وتعتبر درجة النجاح الصغرى   
  



 ١٧

       التدقيق والقواعد المحاسبيةادلة -٢/٣/٨     
  هدف الدورة               

     تهدف الى اكساب المشاركين معارف ومعلومات عن القواعد الحاسبية         
   واية تعديالت تطرأ عليهانالصادرة عن االتحاد الدولي للمحاسبي

    الدورةفرداتم       
     ـ مقدمة في القواعد المحاسبية

     ـ امور تمهيدية
    ـ  المسؤوليات 

     ـ ادلة االثبات 
     ـ البيانات الدولية لمهنة التدقيق

  المشاركون في الدورة   
موظفاً من دوائر الرقابة والتـدقيق       ) ١٥ـ  ١٠(  يشارك في الدورة مابين     

 .والدوائر الفرعية ممن هم بعنوان معاون رئيس هيئة ورئيس هيئة

  ايام ) ٥  ( : مدة الدورة    
  التي تقام بها الدورةالفترة 

  تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة
  مكان الدورة

ويجوز إقامتها في فروع الديوان باالتفاق معهـا وحـسب          ، في مقر الديوان  
  الحاجة

  التقييــــم
   %٥٠يؤدي المشاركون في الدورة امتحاناً نهائياً وتعتبر درجة النجاح الصغرى 

              
     والمراجعة التحليليةالتحليل المالي – ٢/٣/٩

  هدف الدورة        
             تطوير معارف موظفي الديوان في استخدام اساليب ووسائل التحليل         

  المالي في اعمال الرقابة وتقويم االداء
  موضوعات الدورة        



 ١٨

  مفهوم واهداف التحليل المالي:              اوالً 
  ائل التحليل المالياساليب ووس:              ثانياً 
  النسب المالية ودالالتها:              ثالثاً 

  برنامج المراجعة التحليلية:              رابعاً 
  االتجاهات الحديثة في التحليل المالي:              خامساً 
  دراسة حاالت عملية:              سادساً 

  لمشاركون في الدورةا       
موظفاً من دوائر الرقابة والتدقيق مـن       ) ١٠ - ٨ (يشارك في الدورة     

  .، معاون رئيس هيئة ورئيس هيئةفئة رقيب مالي اقدم 
  ايام ) ٣    ( :مدة الدورة        

  الفترة التي تقام بها الدورة
  تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة

   مكان الدورة      
لديوان باالتفاق معها وحسب  ويجوز اقامتها في فروع ا،           في مقر الديوان 

  الحاجة
  التقييـــــم

ـ يؤدي المشاركون في الدورة امتحاناً نهائيـاً وتعتبـر درجـة النج       اح ـــــ
  . %٥٠الصغرى 

 
  أساليب مكافحة الفساد االداري ودور اجهزة الرقابة للحد منه -٢/٣/١٠
  هدف الدورة         

ت الالزمـة لتـشخيص     اكساب المشاركين الخبرات والمعارف والمهارا       
  حاالت الغش والفساد وكيفية الحد والوقاية منه 

    الدورةفرداتم    
     ـ مفهوم الغش والفساد 

     ـ دور وتاثير نظم الرقابة الداخلية على اعمال المراقب الخارجي
  ن في الكشف عن حاالت الغش والفساد    ـ دور الرقباء الماليي



 ١٩

 المشاركون في الدورة    
  رقيب مالي، .ممن هم  مموظفاً  ) ٢٥ ـ ٢٠( رك في الدورة مابين  يشا 

        رقيب مالي ، رقيب مالي اقدم، ومعاون رئيس هيئة و رئيس هيئة

  ايام ) ٥  ( :مدة الدورة 
  الفترة التي تقام بها الدورة

  تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة
   مكان الدورة      

ويجوز اقامتها في فروع الديوان باالتفاق معها وحسب  ،           في مقر الديوان 
  الحاجة
  التقييــــم

اً نهائياً وتعتبـر درجـة النجـاح    ــــون في الدورة امتحان  ــيؤدي المشارك 
  . %٥٠الصغرى 

   فحص وتقويم دراسات الجدوى االقتصادية -٢/٣/١١     
   هدف الدورة   

 عن مكونات دراسـات الجـدوى       ةد المشاكرين بمعلومات اساسي              تزوي
  االقتصادية والفنية واساليب فحصها وتقويمها

   الدورةفرداتم    
  الغرض من اعداد دراسات الجدوى االقتصادية والفنية:             اوالً 
  مفهوم الجدوى االقتصادية والفنية:             ثانياً 
  تويات دراسة الجدوى االقتصادية والفنيةمح:             ثالثاً 

  المعايير المستخدمة في تقويم المشاريع:   رابعاً          
  برنامج فحص وتقويم دراسات الجدوى االقتصادية والفنية:   خامساً         

  دراسة حالة عملية:  سادساً          
   المشاركون في الدورة 

موظفاً من دوائر الرقابة والتدقيق ممن هم ) ١٠ - ٨(يشارك في الدورة           
   .رئيس هيئةبعنوان 



 ٢٠

  ايام ) ٤ (  :مدة الدورة   
  الفترة التي تقام بها الدورة

  تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة
  مكان الدورة         

ويجوز اقامتها في فروع الديوان باالتفـاق معهـا         ،             في مقر الديوان  
  .وحسب الحاجة

   اساليب التحليل االقتصادي-٢/٣/١٢   
  هدف الدورة       

             تزويد المشاركين بمعلومات اساسية عن كيفيـة اسـتخدام اسـاليب          
  التحليل االقتصادي في الرقابة المالية وتقويم االداء

  موضوعات الدورة        
يـل  تتضمن شرح النظريات واالسس التي يبنى عليهـا مـنهج التحل                     

االقتصادي وكيفية استخدامها في الرقابة المالي وتقويم االداء مع دراسـة           
  حالة عملية

  المشاركون في الدورة      
موظفاً من دوائر الرقابة والتدقيق مـن       ) ١٠ - ٨(من         يشارك في الدورة    

  عنوان  رئيس هيئة
  ايام ) ٤  ( :مدة الدورة        

  الفترة التي تقام بها الدورة
  تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة

  مكان الدورة     
ويجوز اقامتها في فروع الديوان باالتفاق معهـا وحـسب          ، في مقر الديوان      

  الحاجة
 
 
 
  



 ٢١

   اإلثبات أدلة-٢/٣/١٢
  هدف الدورة       

دور المدقق في الحصول على ادلة    تزويد المشاركين بمعلومات اساسية عن     
مناسبة البداء الرأي النهائي وإعداد تقرير فني عن القوائم المالية االثبات الكافية وال
  .التي قام بتدقيقها

  موضوعات الدورة        
 مفهوم وظيفة أدلة االثبات في التدقيق .١

 العوامل المؤثرة على كمية ادلة االثبات في التدقيق .٢
 اسس وقواعد المفاضلة بين ادلة االثبات .٣

 انواع وتقسيمات ادلة االثبات .٤
 االساليب الفنية المستخدمة للحصول على ادلة االثبات .٥

معيار التدقيق الدوري الخاصة بادلة االثبات واالعتبارات االعتيادية لبنود  .٦
 .محددة

  حاالت عملية لكل واحدة  .٧
  المشاركون في الدورة      

هم ن مموظفاً من دوائر الرقابة والتدقيق م) ٣٦-٣٥(من       يشارك في الدورة 
  رقيب مالي ورقيب مالي. مبعنوان
  ايام ) ٣  ( : مدة الدورة       

  الفترة التي تقام بها الدورة
  تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة

   مكان الدورة    
ويجوز اقامتها في فروع الديوان باالتفاق معها وحسب        ،    في مقر الديوان       

 الحاجة
 
 
 
  



 ٢٢

  معلومات الكشفكشف التدفق النقدي والتحليل المالي ل-٢/٣/١٣
  هدف الدورة       
  تزويد المشاركين عن بيان دور الكشف في توفير المعلومات لمستخدمي          

  البيانات المالية حول التدفقات النقدية والتغيرات في النقد ومكافئاته مقسماً       
   .حسب انشطة      
  موضوعات الدورة       
 :االطار النظري للمفاهيم التالية .١

 النقد •
 مكافآت النقد •

 االنشطة التشغيلية  •
 االنشطة االستثمارية  •

 االنشطة التمويلية  •
  طرق اعداد الكشف  •
  اعداد حالة عملية للتطبيق وبالطريقتين المباشرة وغير المباشرة  .٢

  المشاركون في الدورة     
هم ن مموظفاً من دوائر الرقابة والتدقيق م) ٢٦-٢٣(من       يشارك في الدورة 

  رئيس هيئة ، رئيس هيئة و رئيس هيئة اقدم. رقيب مالي اقدم ، مبعنوان 
  ايام ) ٣  ( : مدة الدورة       

  الفترة التي تقام بها الدورة
  تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة

   مكان الدورة    
  الحاجةفروع الديوان باالتفاق معها وحسب ويجوز اقامتها في ،   في مقر الديوان 

  
  
  
  



 ٢٣

  دورات تطوير اساليب العمل الداخلية في الديوان -٢/٤
  مهارات تحليل المشكالت وصنع القرارات -٢/٤/١

  هدف الدورة   
تهدف الى اكساب المشاركين معارف ومهارات متخصصة تساعدهم على حل     

المشكالت التي تواجهها االدارة وتعزيز مفهوم القرارات الجماعية في تقييم ونقد 
   . الممكنة مختلف البدائل

   الدورة فرداتم
  مفهوم القرار -
  مراحل اتخاذ القرار -

  انواع القرارات -
   استخدام الحاسبة في اتخاذ القرار -

  المشاركون في الدورة
موظفاً ممن هم بعنوان مدير تنسيق ) ١٢-١٠(    يشارك في الدورة ما بين 

  .ورئيس مالحظين ومالحظورئيس هيئة 
   أيام)٥(    :مدة الدورة

  لفترة التي تقام بها الدورةا
  تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة

   مكان الدورة    
ويجوز اقامتها في فروع الديوان باالتفاق معها وحـسب  ،    في مقر الديوان      

  الحاجة
  مالتقييــــــ

   %٥٠يؤدي المشاركون في الدورة امتحاناً نهائياً وتعتبر درجة النجاح الصغرى 
  
  
  
  



 ٢٤

   يجيات وسياسات االصالح االدارياسترات -٢/٤/٢
  هدف الدورة         

 تهدف الى التعريف بدورة حياة المشاريع واهميتها والوسائل المستخدمة في       
   .تقييمها وتفسير وتحليل نتائجها 

  مواضيع الدورة 
  دورة حياة المشروع االستثماري -
  اساليب ووسائل التقييم -

  معايير التقييم -
  حاالت عملية -

  المشاركون في الدورة    
موظفاً ممن هم بعنوان رئيس هيئة ) ٢٥-٢٠(   يشارك في الدورة ما بين 

  .ومعاون رئيس هيئة ورقيب مالي اقدم
  أيام) ٥(     :مدة الدورة

  الفترة التي تقام بها الدورة
  تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة

   مكان الدورة    
ز اقامتها في فروع الديوان باالتفاق معهـا        ويجو،             في مقر الديوان    

  وحسب الحاجة
  مالتقييــــــ

   %٥٠يؤدي المشاركون في الدورة امتحاناً نهائياً وتعتبر درجة النجاح الصغرى 
  

  )القيادة االدارية( التقييم الذاتي لتطوير االداء المؤسسي للمنظمات  -٢/٤/٣
  هدف الدورة       

ار القيادة االدارية والمعايير الثانوية المكونة له ضمن     تهدف الى التعريف بمعي       
التوجه الجديد للتطور المؤسسي باستخدام اداة التقييم الذاتي وتطوير قدرة القبادات           



 ٢٥

االدارية لحشد الموارد والمساهمة بشكل فعال في تحقيق االهداف الوطنية التـي            
   .تركز على المواطن وتحقيق النتائج 

  
   مواضيع الدورة  

الرؤيا والرسالة ، االستراتيجية ، الـربط       ( عملية التخطيط الستراتيجي     -
 )باالهداف الوطنية 

القيم ، تمكين الموظفون ، المراقبة (  الثقافة المؤسسية الداعمة  وتتضمن  -
 )المستهدفة ، التعاون مع الشركاءوالتقييم ، تحقيق المخرجات 

 
  المشاركون في الدورة

موظفاً ممن هم بعنوان رئيس هيئة      ) ٢٥-٢٠(ما بين       يشارك في الدورة    
    .ومعاون رئيس هيئة ورقيب مالي اقدم

  أيام)  ٥     ( :مدة الدورة
  الفترة التي تقام بها الدورة

  تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة
  مكان الدورة

  ويجوز اقامتها في فروع الديوان باالتفاق معها وحسب الحاجة،  في مقر الديوان 
  التقييــــم    

          %٥٠   يؤدي المشاركون في الدورة امتحاناً نهائياً وتعتبر درجة النجاح الصغرى 
  
  
  
  
  
  
  

  



 ٢٦

  الدورات التطويرية في مجال اللغات -٢/٥
   دورات في مجال المحادثة باللغة االنكليزية-٢/٥/١

   دورات في اللغة العربية-٢/٥/٢   
 األسـاتذة خالل هذا العام وعلى ضوء االتفاق مع        ه الدورات      سيتم تفعيل هذ         

 األفضليةالمختصين في الجامعات لتحديد عدد الدورات ولكافة منتسبي الديوان مع 
 الرقابية فيما يخص دورة اللغـة     وصياغة التقارير  بإعدادللموظفين الذين يقومون    

   . العربية
  الدورات المتخصصة والتطويرية في مجال الحاسبات -٢/٦
  ) المبتدئة ، المتوسطة ، المتقدمة ( دورات تدريبية في نظام التشغيل  ـ ٢/٦/١

   هدف الدورة    
   تهدف الى تعريف المشاركين بالحاسوب 

   الدورة فرداتم
 معالجة النصوص  -

  الجداول الحسابية  -
 االنترنيت والبريد االلكتروني  -
 مضاد الفايروسات  -

  المشاركون في الدورة    
     موظفاً) ٢٠-١٥(ك في الدورة ما بين          يشار

 
  أيام)  ٥ (    :مدة الدورة

  الفترة التي تقام بها الدورة
  تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة

  مكان الدورة
  . في مقر الديوان

  مالتقييــــــ    
   %٦٠  يؤدي المشاركون في الدورة امتحاناً نهائياً وتعتبر درجة النجاح الصغرى 

          



 ٢٧

     ـ دورات االنترنيت والبريد االلكتروني٢/٦/٢
  هدف الدورة       

   تعريف المشاركين باالنترنيت إلىتهدف           
   الدورة فرداتم
 انواع خدمات االنترنيت المتوفرة   -

 توضيح سياق العمل بالبريد االلكتروني  -
  انواع صناديق البريد المتاحة -

 يد كيفية الدخول والخروج من صندوق البر -
  مقدمة عن انواع المحادثة العامة -

  تطبيق عملي على انواع االرسال -
  المشاركون في الدورة

 موظفاً) ٢٠-١٥( بين يشارك في الدورة ما    
  أيام) ٥(    :مدة الدورة

  الفترة التي تقام بها الدورة
  تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة

  مكان الدورة
  . في مقر الديوان

  مالتقييـــــ      
   %٦٠  يؤدي المشاركون في الدورة امتحاناً نهائياً وتعتبر درجة النجاح الصغرى    

  
   ـ دورة استخدام الحاسوب في اعمال الرقابة والتدقيق٢/٦/٣    

  هدف الدورة          
تهدف الى رفع مستوى المشاركين في مجال استخدام الحاسوب في اعمـال                       

  الرقابة والتدقيق
   الدورةفرداتم

  ـ مقدمة تعريفية ـ كيف يعمل الحاسوب



 ٢٨

  ـ مقدمة ـ لوحة المفاتيح MS DOS ـ نظام التشغيل 
   Windows XPـ نظام التشغيل 

  ـ شبكة االنترنيت ـ انواع الشبكات ـ كيفية االتصال باالنترنيت
   Word وانشاء جداول داخل الـ -Wordالطباعة باستخدام ـ 
  )الخ...نشاء جدول بيانات وادخال البيانات وتحديد الخالياا (-)Excel(شرح نظام الـ ـ 

   )IDEA(التدقيق باستخدام الحاسوب  ـ 
  تمارين عمليةـ 

  المشاركون في الدورة
رقيب مالي، رقيب مالي ( ممن هم بعنوان موظفاً) ١٥ ـ  ١٠( ما بين يشارك في الدورة

  )رئيس هيئة و رئيس هيئة.اقدم، م
  بيعأسا)  ٨   ( :ةمدة الدور

  الفترة التي تقام بها الدورة
  تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة

  مكان الدورة
  . في مقر الديوان 

  مالتقييــــــــ
   %٦٠  يؤدي المشاركون في الدورة امتحاناً نهائياً وتعتبر درجة النجاح الصغرى 

  
   ـ تكنولوجيا الحاسبات الشخصية وصيانتها ٢/٦/٤

  هدف الدورة 
وصيانة  الشخصية   وعملية بالتقنيات الخاصة بالحاسبات   ة علمية   اكتساب معرف     

  اجهزة الحاسبات
  المشاركون في الدورة

  موظفاً) ١٠-٥(  يشارك في الدورة ما بين       

   يوم )١٥    ( :مدة الدورة
  الفترة التي تقام بها الدورة



 ٢٩

  تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة
  مكان الدورة

  . في مقر الديوان
  يـــــمالتقي

    %٦٠    يؤدي المشاركون في الدورة امتحاناً نهائياً وتعتبر درجة النجاح الصغرى 
  
   نظم قواعد البيانات اوراكلـ ٢/٦/٥

  هدف الدورة
اكتساب معرفة وتطوير العاملين في تصميم وتحليـل وادارة قواعـد البيانـات            

   g10Oracle باستخدام 
  المشاركون في الدورة

فـي مجـال تطبيـق      موظفاً من العاملين    ) ١٠ـ٥(ما بين   يشارك في الدورة    
  .برامجيات الحاسوب

   يوم)٢٠( :  مدة الدورة         
  الفترة التي تقام بها الدورة

   تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة    
  مكان الدورة

  . في مقر الديوان
  مالتقييـــــ

   %٦٠ درجة النجاح الصغرى يؤدي المشاركون في الدورة امتحاناً نهائياً وتعتبر        
  
   دورة متقدمة في الجداول االلكترونية باستخدام اكسلـ  ٢/٦/٦

  هدف الدورة
  اكساب المشارك المهارات المتقدمة في معالجة الجداول        

  المشاركون في الدورة
  موظفاً) ٢٠ – ١٥(يشارك في الدورة ما بين 



 ٣٠

   يوم)٨(   :مدة الدورة      
  م بها الدورةالفترة التي تقا

   تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة    
  مكان الدورة
   . في مقر الديوان

  مالتقييـــــ
   %٦٠         يؤدي المشاركون في الدورة امتحاناً نهائياً وتعتبر درجة النجاح الصغرى 

  
  Wordدورة متقدمة في معالجة النصوص باستخدام ـ ٧/ ٢/٦

  هدف الدورة     
  ك المهارات المتقدمة في معالجة النصوصاكساب المشار     

  المشاركون في الدورة
  .موظفاً) ٢٠ – ١٥(يشارك في الدورة من 

   يوم)٥ (    :مدة الدورة
  الفترة التي تقام بها الدورة

  تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة  
  مكان الدورة

   . في مقر الديوان        
  مالتقييـــــــ

   %٦٠ة امتحاناً نهائياً وتعتبر درجة النجاح الصغرى   يؤدي المشاركون في الدور
  
  Access -MS 2003برمجة قواعد البيانات باستخدام  ـ ٢/٦/٨

  هدف الدورة       
  معرفة علمية وعملية في تصميم قواعد البيانات وانشاء االنظمةاكساب       

  المشاركون في الدورة



 ٣١

لعاملين في مجال برمجة قواعـد      موظفاً من ا  ) ١٠ – ٥(يشارك في الدورة ما بين      
  .البيانات

   يوم)١٧(    :مدة الدورة
  الفترة التي تقام بها الدورة

  تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة
  

  مالتقييــــــ
   %٦٠  يؤدي المشاركون في الدورة امتحاناً نهائياً وتعتبر درجة النجاح الصغرى 

  
    الشبكاتأساسياتدورة  ـ  ٢/٦/٩

  هدف الدورة    
  بالمفاهيم والمصطلحات والتقنيات المتداولة في الشبكات المحليةاكساب معرفة     

  المشاركون في الدورة
الكترونيك، اتصاالت،  ( موظفاً من اختصاصات     )١٥ – ١٠(يشارك في الدورة من     

  )علوم حاسبات
   يوم)١٥(    :مدة الدورة    

  الفترة التي تقام بها الدورة
  المقترحةتحدد ضمن خطة التدريب 

  مكان الدورة
  .في مقر الديوان

  التقييـــــم
   %٦٠يؤدي المشاركون في الدورة امتحاناً نهائياً وتعتبر درجة النجاح الصغرى   
   صيانة الطابعاتـ   ٢/٦/١٠

  هدف الدورة    
  علمية وعملية في صيانة الطابعات واجهزة االستنساخ اكساب معرفة     

  المشاركون في الدورة



 ٣٢

  موظفاً من العاملين في مجال صيانة االجهزة) ١٥ – ١٠( في الدورة من يشارك
   يوم)١٠(    :مدة الدورة

  الفترة التي تقام بها الدورة
  تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة

  التقييــــم
   %٦٠  يؤدي المشاركون في الدورة امتحاناً نهائياً وتعتبر درجة النجاح الصغرى 

  ت المحمولةصيانة الحاسباـ  ٢/٦/١١
  هدف الدورة

بالتقنيات الخاصة بالحاسوب الشخـصي وصـيانة        معرفة علمية وعملية     إكساب  
   اجهزة الحاسبات

  المشاركون في الدورة
  موظفاً من العاملين في صيانة االجهزة) ١٥ – ١٠(يشارك في الدورة من

  أيام )٥(    :مدة الدورة
  الفترة التي تقام بها الدورة

  تدريب المقترحةتحدد ضمن خطة ال
  

  مكان الدورة
  في مقر الديوان

  مالتقييــــــ
   %٦٠يؤدي المشاركون في الدورة امتحاناً نهائياً وتعتبر درجة النجاح الصغرى   
  
  
  
  
  
  



 ٣٣

   برامج التدريب في مواقع العمل-٣
   برنامج تدريب العاملين الجدد في مقرات الهيئات-٣/١   

ل باستمارة التدريب العملي للموظفين المعينـين     العم إعادة ٢٠٠٦/  تم ومنذ عام       
حديثاً حيث تم تعميم هذه االستمارة على كافة دوائر واقسام الديوان كافة للعمـل              
بموجبها حيث ستم على اساسها تقييم الموظفين المعينين حديثاً من خالل االلتـزام   

سنوات ) ٣(لى  بفقرات البرامج التدريبية المدرجة في هذه االستمارة والتي تمتد ا         
والتي يتم بموجبها تدريب الموظف المعين حديثاً من قبل رئيس الهيئة وباشـراف        

  .المدير العام والتي ترسل نسخة منها الى قسم التدريب لغرض توثيقها
  

  برنامج تدريب طلبة المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية -٣/٢   
توى الخبرة والكفاءة للرقباء العاملين في نظرا الهمية التدريب الميداني في رفع مس

الديوان وكذلك لطالب المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية وتمكينهم من اداء 
مهامهم بكفاءة ولتحقيق االهداف المطلوبة من تدريب طلبة المعهد العالي للدراسات           

ادة المحاسبة القانونية   الية وتأهيلهم لنيل شه   والمالية في ديوان الرقابة الم    المحاسبية    
ولكي تكون عملية التدريب منظمة ومنسقة في مختلف مراحلهافقد اعتمد برنـامج            

  :تدريبي وبالتنسيق مع إدارة المعهد المذكور وقد راعى البرنامج االمور التالية
تدريب طلبة المرحلة االولى يكون في شركات صغيرة الحجـم والمـرحلتين             -

متوسطة الحجم اما المرحلة الرابع ففي شركات كبيرة الثانية والثالثةفي شركات 
 .الحجم

تحقيق لقاءات شهرية مع طلبة المعهد اثناء فترة التدريب في الديوان وبحضور  -
السيد رئيس الديوان المحترم تتم من خاللها مناقشة الطلبة المتـدربين كافـة             

 .نقاط فيها االمور التي تواجههم اثناء فترة التدريب العملي ولتشخيص اهم ال

 تشكيل فرق تفتيشية لمواقع التدريب الميداني في الهيئات    ٢٠٠٧/بدأ ومنذ عام     -
قوف على مدى تطبيق البرنامج التدريبي المعتمـد لكـل مرحلـة            والرقابية لل 

وتحديد مواطن الضعف والخلل في اساليب التدريب المعتمدة من قبل المشرفين 
 .على التدريب العملي



 ٣٤

 قي لطلبة المعهد في نهاية الفترة التدريبيةإجراء اختبار تطبي -

يتولى قسم التدريب إعداد نظام متابعة التدريب لطلبة المعهد لكافة المراحـل             -
 .وتحقيق إدامة المعلومات بالنسبة للتقييم

 
   العراقيةبرنامج التدريب الصيفي للطلبة الدارسين في المعاهد والكليات -٣/٣

بة في الكليات والمعاهد العراقية في الجانـب العملـي   بهدف زيادة خبرات الطل           
والتطبيقي يتولى الديوان تدريبهم وضمن االمكانـات المتاحـة واالختـصاصات           

   .المطلوبة لكل دائرة او قسم في الديوان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٥

 اللقاءات والحلقات الدراسية وورش العمل  -٤
لموظفي الديوان الموفدين خـارج      عقد لقاءات خاصة     ٢٠٠٩/   ستتضمن خطة عام    

القطر لتقديم خالصة موجزة عن الفرص التدريبية التي شاركوا فيها لتعميم الفائدة منهـا           
وتبادل اآلراء حول إمكانية االستفادة منها في تطوير العمل في هذا الديوان ، ويحـضر               

رجة رئيس هيئة   اللقاء الذي ينظم لهذا الغرض عادة الكادر المتقدم في الديوان من هم بد            
او ما يعادلها فما فوق وأية مستويات اخرى تقتضي الضرورة مشاركتها ، كما ستتضمن          
إقامة ندوات وحلقات دراسية وورش عمل بمواضيع مختلفة وحسب ما يقدره السيد رئيس 
الديوان والهدف من ذلك هو زيادة خبرات المنتسبين من خالل المناقشات التي تدور فيها             

  من اآلراء واالفكار التي تطرح خاللهاواالستفادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  



 ٣٦

  خارج الديوانالعراقية المشاركة في الدورات والبرامج التدريبية المقامة في الجهات التدريبية -٥
 

منتسبين في كافة االختصاصات وذلك ال وامكانيات  يحرص الديوان على تطوير وقدرات          
 بعد ان   ٢٠٠٩/ات المتاحة لدى المراكز والمعاهد خالل عام      من خالل االستفادة من االمكان    

يتم عرض ما يرد الى الديوان من برامج ودورات على لجنة االيفـادات وذلـك تنفيـذاً                 
لتوجيهات السيد رئيس الديوان المحترم الختيار البرامج والـدورات وفقـاً لالحتياجـات             

ستوياتهم لتحقيق االستفادة الكاملة من   التدريبية لدوائر الديوان مع تحديد عدد المشاركين وم       
  .٢٠٠٩/هذه البرامج ومن هذه المراكز التي من المؤمل ان تقدم خطط برامجها لعام 

  
  مركز التدريب المالي والمحاسبي -

 المركز الوطني لالستشارات والتطوير االداري -
 مركز التعليم المستمر -

 مدرسة القدس للحاسبات االلكترونية -
 ستشارات في الجامعة المستنصريةالمكتب العربي لال -

 جامعة النهرين  -
 كلية االدارة واالقتصاد -

 )باالضافة الى المراكزالمتخصصة االخرى ( -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  



 ٣٧

   المشاركة في الدورات والبرامج التدريبية المقامة في الجهات التدريبية خارج العراق-٦   
  

عربية والدوليـة وبعـض     بهدف توحيد وتطوير عالقات الديوان مع المنظمات ال         
االجهزة الرقابية العربية واالجنبية وإتاحة الفرص لمنتسبينا للتدريب والتطوير وتبادل          
الخبرات مع نظرائهم ، فإن الخطة ستتضمن المشاركة في جميع الفرص التي توفرها  
الجهات المشار اليها اعاله والتي ترد الى الديوان بموجب مفاتحات تتم على مـدار              

باالضافة الى قيام القسم على العمل على توفير مستلزمات المشاركة في الفرص السنة 
  .االخرى الممكن ان تتوفر خالل السنة 

ونشير هنا الى ان كافة الفرص المتاحة من خالل هذه االجهزة والمنظمات الدولية             
ما والجهات التدريبية تعرض اوالً على لجنة االيفادات لغرض اختيار المناسب منها وب

   . كفاءة موظفي الديوانيحقق االستفادة الكاملة من هذه الفرص في تطوير ورفع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٨

   الدورات المقامة لغير منتسبي الديوان/-٧
ر  لعمل الديوان هو تقديم المشورة والعون الفني لـدوائ         األساسية األهداف من   إن      

 والتـي سـيتم     ٢٠٠٨خطته لعام    في   عتمدها الديوان الدولة ومن ضمن الوسائل التي ا     
المبينة التطويرية   لتحقيق هذا الهدف هو إقامة الدورات        ٢٠٠٩اعتمادها في خطة عام     

ذلك  و ٢٠٠٩/لمنتسبي دوائر الدولة ضمن خطته لعام        اتكفاءال و اتقابليال لتطوير   أدناه
 إلـى ر   االقتراح بان يصا   أو،   ائربناءاً على الطلبات التي ترد من قبل الوزارات والدو        

إلقاء المحاضرات فـي هـذه الـدورات    ،علما إن    الدورات   إلقامة  هذه الجهات  ةمفاتح
  . كوادر الديوان ذوي الكفاءة في مجال االختصاصقبل عدد من  من سيكون

  
  دورة الخصخصة – ٧/١ 

     الهيكلية ومراحل وإجراءات عملية بإعادة تعريف المشاركين  إلى      تهدف 
  .ة تنفيذ الخصخص     

  مفردات الدورة 
  النظري للخصخصة واإلطار اإلنتاجية  -

   التشريعية اإلصالحات -
  واآلثار االجتماعية للخصخصة وأساليبطرق   -

  تقييم المشروعات -
  على القطاعات  واإلشرافدور أجهزة الرقابة وهيئات التنظيم   -

  التنظيم المؤسسي والقانوني -
  أيام )٦(    /مدة الدورة 

  تقام بها الدورةالفترة التي 
  تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة

  ون في الدورة المشارك
رات والدوائر غير امشارك من الوز) ٢٥-٢٠(بين   يشارك في الدورة ما 

  .المرتبطة بوزارة
  



 ٣٩

  ة الداخليلرقابةأسس ادورة  – ٧/٢
   والهدف األساسي هو تعريف المدقق الداخلي بالحـد مـن ظـاهرة الفـساد                  

  ياإلدار
  مفرادات الدورة 

  مفهوم وعناصر نظام الرقابة الداخلية -
 الضوابط الرقابية الداخلية -

  مفهوم وأسباب وآثار الفساد اإلداري -
   المشاركون في الدورة
 اقسام الرقابة الداخليـة  مشارك من) ٢٥-٢٠( بين     يشارك في الدورة ما   

 . الوزرات والدوائر غير المرتبطة بوزارةفي
  أيام) ٥(    : مدة الدورة 

  الفترة التي تقام بها الدورة
  تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة

  
 دورة نظام الرقابة الداخلية -٧/٣

  باهداف ومقومات الرقابة الداخلية   والهدف األساسي هو تعريف المدقق الداخلي 
  مفرادات الدورة 

 أنواع ومكونات الرقابة الداخلية  -

 الي  والماإلداريمفهوم وآثار الفساد  -
  أسبابه واألساليب الوقائية من الفساد وعالجه -

 الرقابة المحاسبية واإلدارية ومسؤولياتها إزاء حاالت الفساد اإلداري -
 تقويم نظام الرقابة الداخلية  -

  المشاركون في الدورة
مشارك من الوزرات والدوائر غيـر  ) ٢٥-٢٠(يشارك في الدورة ما بين    

  .المرتبطة بوزارة
   أيام)٥(   :مدة الدورة



 ٤٠

  الفترة التي تقام بها الدورة
  تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة

  
 ويم األداءدورة تق -٧/٤

 العمل ومعرفة مـواطن  أداءالمشارك بتقويم والهدف األساسي هو تعريف   
  الخلل وكيفية معالجتها

  مفرادات الدورة 
 ، مفهوم المؤشرات ، مفهوم المعايير األداءتقويم  مفهوم  -
 يم األداءمراحل تقو  -

 مناهج تقويم األداء -
  برنامج وتقرير تقويم األداء -

  المشاركون في الدورة
مشارك من الوزرات والدوائر غيـر  ) ٢٥-٢٠(يشارك في الدورة ما بين    

  .المرتبطة بوزارة
    أيام)٥(    :مدة الدورة 

  الفترة التي تقام بها الدورة
  تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة

  
  الموجودات واإلصالح االقتصاديدورة تقويم -٧/٥

والهدف األساسي هو تعريف المشارك بتقويم أداء العمل ومعرفة مواطن           
  الخلل وكيفية معالجتها

  
  مفرادات الدورة 

  مفهوم تقويم األداء ، مفهوم المعايير ، مفهوم المؤشرات -

  مراحل تقويم األداء -
 مناهج تقويم األداء -
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