
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 یةـــبـتدریـج الـبرامـــال
  



م . رقیب مالي 
وما یعادلھ

 رقیب مالي وما 
یعادلھ

 رقیب مالي اقدم  
وما یعادلھ

م . رئیس ھیئة 
وما یعادلھ

 رئیس ھیئة 
وما یعادلھ

 رئیس ھیئة 
اقدم وما یعادلھ

٣/٨-٢٠٠٩/٣/١٢ـــــــــ١٥55
٣/١٥-٢٠٠٩/٣/١٩ـــــــــ١٥55
٣/٢٢-٢٠٠٩/٣/٢٦ـــــــــ١٥55
٤/٥-٢٠٠٩/٤/٩ـــــــــ١٥55
٤/١٢-٢٠٠٩/٤/١٦ـــــــــ١٥55
٤/١٩-٢٠٠٩/٤/٢٣ـــــــــ١٥55
٤/٢٦-٢٠٠٩/٤/٣٠ـــــــــ١٥55
٣/١-٢٠٠٩/٣/٥ـــــــــــــــ٢٠
٣/٨-٢٠٠٩/٣/١٢ـــــــــــــــ٢٠
٣/١٥-٢٠٠٩/٣/١٩ـــــــــــــــ٢٠
٣/٢٢-٢٠٠٩/٣/٢٦ـــــــــــــــ٢٠
٤/٥-٢٠٠٩/٤/٩ــــــــــــ٢٠5
٤/١٢-٢٠٠٩/٤/١٦ــــــــــــ٢٠5
٤/١٩-٢٠٠٩/٤/٢٣ــــــــــــ٢٠5
٤/٢٦-٢٠٠٩/٤/٣٠ــــــــــــ٢٠5
٥/٣-٢٠٠٩/٥/٧ــــــــــــ٢٠5
٥/١٠-٢٠٠٩/٥/١٤ــــــــــــ٢٠5
٥/١٧-٢٠٠٩/٥/٢١ــــــــــــ٢٠5
٥/٢٤-٢٠٠٩/٥/٢٨ــــــــــــ٢٠5
٦/١-٢٠٠٩/٦/٧ــــــــــــ٢٠5
٦/٨-٢٠٩/٦/١٤ــــــــــــ٢٠5
٦/١٥-٢٠٠٩/٦/٢١ــــــــــــ٢٠5
٦/٢٢-٢٠٠٩/٦/٢٨ــــــــــــ٢٠5
١٠/٤-٢٠٠٩/١٠/٨ـــــــــــــــ٢٠
١٠/١١-٢٠٠٩/١٠/١٥ـــــــــــــــ٢٠
١٠/١٨-٢٠٠٩/١٠/٢٢ـــــــــــــــ٢٠
١٠/٢٥-٢٠٠٩/١٠/٢٩ـــــــــــــــ٢٠
١١/١-٢٠٠٩/١١/٥ـــــــــــــــ٢٠
١١/٨-٢٠٠٩/١١/١٢ـــــــــــــــ٢٠
١١/١٥-٢٠٠٩/١١/١٩ـــــــــــــــ٢٠
١١/٢٢-٢٠٠٩/١١/٢٦ـــــــــــــــ٢٠
١٢/٦-٢٠٠٩/١٢/١٠ـــــــــــــــ١٦
١٢/١٣-٢٠٠٩/١٢/١٧ـــــــــــــــ١٦

تدقبق الرواتب 2
واالجور

٥3 أيام

تدقیق الحسابات 
4الناقصة ٥ أيام

مدة الدورة 
الفعلي

1

موضوع الدورة
عدد المشاركین

الدورات التطویریة في الرقابة والتدقیق

رقم القاعةت الفتــرة

 20 ~1



م . رقیب مالي 
وما یعادلھ

 رقیب مالي وما 
یعادلھ

 رقیب مالي اقدم  
وما یعادلھ

م . رئیس ھیئة 
وما یعادلھ

 رئیس ھیئة 
وما یعادلھ

 رئیس ھیئة 
اقدم وما یعادلھ

مدة الدورة 
الفعلي موضوع الدورة

عدد المشاركین
رقم القاعةت الفتــرة

٣/١-٢٠٠٩/٣/٨ـــــــــ١٠٣٢
٣/١٧-٢٠٠٩/٣/٢٤ـــــــــ١٠٣٢
٣/٢٩-٢٠٠٩/٤/٥ــــــــــــ١٠٣
٤/٨-٢٠٠٩/٤/١٥ـــــــــ١٠٣٢
4/19-2009/4/26ـــــــــ10٣٢
5/3-2009/5/10ـــــــــ10٣٢
5/17-2009/5/24ـــــــــ10٣٢
5/31-2009/6/7ـــــــــ10٣٢
6/14-2009/6/21ـــــــــ10٣٢
6/28-2009/7/5ـــــــــ10٣٢
7/12-2009/7/19ـــــــــ10٢٣
7/26-2009/8/2ـــــــــ٥ـــ10
8/9-2009/8/16ـــــــــ٥ـــ10
٦/١-٢٠٠٩/٦/٧ــــــ١٥٥ــــــ
٦/٨-٢٠٠٩/٦/١٤ــــــ١٥٥ــــــ
٦/١٥-٢٠٠٩/٦/٢١ــــــ١٥٥ــــــ
٦/٢٢-٢٠٠٩/٦/٢٨ــــــ١٥٥ــــــ
٦/١-٢٠٠٩/٦/٧ـــــــــ١٥١٠ـــ
٦/٨-٢٠٠٩/٦/١٤ـــــــــ١٥١٠ـــ
٦/١٥-٢٠٠٩/٦/٢١ـــــــــ١٥١٠ـــ
٦/٢٢-٢٠٠٩/٦/٢٨ـــــــــ١٥١٠ـــ
٧/١-٢٠٠٩/٧/٨ـــــــــ١٠٥ـــ
٧/١٢-٢٠٠٩/٧/١٩ـــــــــ١٠٥ـــ
٧/٢٢-٢٠٠٩/٧/٢٩ـــــــــ١٠٥ـــ
٨/٢-٢٠٠٩/٨/٩ـــــــــ١٠٥ـــ

٥

٦

تدقيق 
االعتمـــادات 

المستندية 
والتحويـالت 

٤

تقويم االداء

5أيام

5أيام

6أيام 

٣
تقويم ومراجعة نظام 
الرقابة الداخلية

6أيام 

الرقابة القضائية

5

2

1

5

 20 ~2



م . رقیب مالي 
وما یعادلھ

 رقیب مالي وما 
یعادلھ

 رقیب مالي اقدم  
وما یعادلھ

م . رئیس ھیئة 
وما یعادلھ

 رئیس ھیئة 
وما یعادلھ

 رئیس ھیئة 
اقدم وما یعادلھ

مدة الدورة 
الفعلي موضوع الدورة

عدد المشاركین
رقم القاعةت الفتــرة

١/١١-٢٠٠٩/١/١٣ــــــــــــ١٧٥

١/١٨-٢٠٠٩/١/٢٠ــــــــــــ١٧٥

١/٢٥-٢٠٠٩/١/٢٧ــــــــــــ١٧٥

٢/١-٢٠٠٩/١/٣ــــــــــــ١٧٥

٢/٨-٢٠٠٩/٢/١٠ــــــــــــ١٧٥

٢/١٥-٢٠٠٩/٢/١٧ــــــــــــ١٧٥

٢/٢٢-٢٠٠٩/٢/٢٤ــــــــــــ١٧٥

٣/١-٢٠٠٩/٣/٣ـــ٨22ـــ١٢

٣/٨-٢٠٠٩/٣/١٠ـــ٨21ـــ١٢

٣/١٥-٢٠٠٩/٣/١٧ـــ١٢٥٨21

٣/٢٢-٢٠٠٩/٣/٢٤ـــ١٢٥٨11

١٥٥٨112٤/٥-٢٠٠٩/٤/٧

١٥٥٨112٤/١٢-٢٠٠٩/٤/١٤

١٥٥٨112٤/١٩-٢٠٠٩/٤/٢١

١٥٥٨112٤/٢٦-٢٠٠٩/٤/٢٨

١٥٥٨112٥/٣-٢٠٠٩/٥/٥

١٥٥٨112٥/١٠-٢٠٠٩/٥/١٢
١٥٥٨112٥/١٧-٢٠٠٩/٥/١٩

36أيام  تدقیق العقـود٧

 20 ~3



م . رقیب مالي 
وما یعادلھ

 رقیب مالي وما 
یعادلھ

 رقیب مالي اقدم  
وما یعادلھ

م . رئیس ھیئة 
وما یعادلھ

 رئیس ھیئة 
وما یعادلھ

 رئیس ھیئة 
اقدم وما یعادلھ

مدة الدورة 
الفعلي موضوع الدورة

عدد المشاركین
رقم القاعةت الفتــرة

١٥٥٧112٥/٢٤-٢٠٠٩/٥/٢٦
١٧٥٧112٦/١-٢٠٠٩/٦/٣
١٧٥٧112٦/٨-٢٠٠٩/٦/١٠

١٧٥٧112٦/١٥-٢٠٠٩/٦/١٧

١٧٥٧112٦/٢٢-٢٠٠٩/٦/٢٤

١٧٥٧112٦/٣٠-٢٠٠٩/٧/٢

١٧٥٧112٧/٧-٢٠٠٩/٧/٩

١٧٥٧112٧/١٤-٢٠٠٩/٧/١٦

١٧٥٧112٧/٢١-٢٠٠٩/٧/٢٣

١٧٥٧112٧/٢٨-٢٠٠٩/٧/٣٠

١٧٥٧112٨/٤-٢٠٠٩/٨/٦

١٧٥٧112٨/١١-٢٠٠٩/٨/١٣

١٧٥٧112٨/١٨-٢٠٠٩/٨/٢٠

١٧٥٧112٨/٢٥-٢٠٠٩/٨/٢٧

١٧٥٧112٩/١-٢٠٠٩/٩/٣

١٧٥٧112٩/٨-٢٠٠٩/٨/١٠
١٧٥٧112٩/١٥-٢٠٠٩/٩/١٧
١٧٥٧112٩/٢٢-٢٠٠٩/٩/٢٤

36ايامتدقیق العقـود٧

 20 ~4



م . رقیب مالي 
وما یعادلھ

 رقیب مالي وما 
یعادلھ

 رقیب مالي اقدم  
وما یعادلھ

م . رئیس ھیئة 
وما یعادلھ

 رئیس ھیئة 
وما یعادلھ

 رئیس ھیئة 
اقدم وما یعادلھ

مدة الدورة 
الفعلي موضوع الدورة

عدد المشاركین
رقم القاعةت الفتــرة

١٧٥٧112٩/٢٩-٢٠٠٩/١٠/١
١٧٥٧112١٠/٦-٢٠٠٩/١٠/٨
١٧٥٧112١٠/١٣-٢٠٠٩/١٠/١٥
١٧٥7112١٠/٢٠-٢٠٠٩/١٠/٢٢
١٧٥7112١٠/٢٧-٢٠٠٩/١٠/٢٩
١٧٥7112١١/٣-٢٠٠٩/١١/٥
١٧٥7112١١/١٠-٢٠٠٩/١١/١٢
١٧٥7112١١/١٧-٢٠٠٩/١١/١٩
١٧٥7112١١/٢٤-٢٠٠٩/١١/٢٦
١٦57112١٢/١-٢٠٠٩/١٢/٣
١٦٥7112١٢/٨-٢٠٠٩/١٢/١٠
١٦٥7112١٢/١٥-٢٠٠٩/١٢/١٧
١٦٧7112١٢/٢٢-٢٠٠٩/١٢/٢٤
١٦٥7112١٢/٢٩-٢٠٠٩/١٢/٣١
٦/٨-٢٠٠٩/٦/١٤ـــــــــ١٠ـــ٥
٦/١٥-٢٠٠٩/٦/٢١ـــــــــ١٠ـــ٥
٦/٢٢-٢٠٠٩/٦/٢٨ـــــــــ١٢ـــ٣
٧/١٩-٢٠٠٩/٧/٢٣ـــــــــ٥٥٥
٧/٢٦-٢٠٠٩/٧/٣٠ـــــــــ٥٥٥
٨/١٦-٢٠٠٩/٨/٢٠ــــــــــــ١٠٥
٨/٢٣-٢٠٠٩/٨/٢٧ـــــــــ١٢ــــــ

54أيام

36ايامتدقیق العقـود٧

٨
ادلة التدقيق 

والقـواعد المحاسبية

 20 ~5



م . رقیب مالي 
وما یعادلھ

 رقیب مالي وما 
یعادلھ

 رقیب مالي اقدم  
وما یعادلھ

م . رئیس ھیئة 
وما یعادلھ

 رئیس ھیئة 
وما یعادلھ

 رئیس ھیئة 
اقدم وما یعادلھ

مدة الدورة 
الفعلي موضوع الدورة

عدد المشاركین
رقم القاعةت الفتــرة

٨/٢-٣٢٢٠٠٩/٨/٤ـــ٥ــــــ

٨/٩-٣٢٢٠٠٩/٨/١١ـــ٥ــــــ

٨/١٦-٣٢٢٠٠٩/٨/١٨ـــ٥ــــــ

٨/٢٣-١٤٢٠٠٩/٨/٢٥ـــ٥ــــــ

٨/٢٧-٤٢٢٠٠٩/٨/٣١ـــ٥ــــــ

٩/٦-٢٠٠٩/٩/٨ـــ٥ــــــــــــ

٩/١٣-٢٠٠٩/٩/١٥ـــ٥ــــــــــــ

٩/٦-٤٥١٠٦٢٠٠٩/٩/١٠ــــــ

٩/١٣-٤٥١٠٦٢٠٠٩/٩/١٧ــــــ

٩/٢٠-٢٠٠٩/٩/٢٤-٤١٤ـــــــــ

٩/٢٧-٤١٤٨٢٠٠٩/١٠/١ـــــــــ

١٠/٤-٢٢٦٢٠٠٩/١٠/٧ـــــــــ

١٠/١١-٢٠٠٩/١٠/١٤ــــــ٢ـــــــــ

١٠/١٨-٢٢٦٢٠٠٩/١٠/٢١ـــــــــ

١٠/٢٥-٢٠٠٩/١٠/٢٨ـــ٢٢ـــــــــ
١٢

اساليب 
التحليـــــل 

االقتصادي

فحص وتقويم 
دراسات الجدوى 

االقتصادي

44أيام

٩
التحليل 

المـــــالي 
والمراجعة التحليلية

3أيام

١١

اساليب مكافحة 
الفساد االداري ودور 
اجهزة الرقابة للحد 

منه

5أيام

4أيام

١٠

4

3

4
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م . رقیب مالي 
وما یعادلھ

 رقیب مالي وما 
یعادلھ

 رقیب مالي اقدم  
وما یعادلھ

م . رئیس ھیئة 
وما یعادلھ

 رئیس ھیئة 
وما یعادلھ

 رئیس ھیئة 
اقدم وما یعادلھ

مدة الدورة 
الفعلي موضوع الدورة

عدد المشاركین
رقم القاعةت الفتــرة

١/١١-٢٠٠٩/١/١٣ــــــــــــ٢٧8
١/١٨-٢٠٠٩/١/٢٠ــــــــــــ٢٧8
١/٢٥-٢٠٠٩/١/٢٧ــــــــــــ٢٧8
٢/١-٢٠٠٩/٢/٣ــــــــــــ٢٧8
٢/٨-٢٠٠٩/٢/١٠ــــــــــــ٢٧8
٢/١٥-٢٠٠٩/٢/١٧ــــــــــــ٢٧8
٢/٢٢-٢٠٠٩/٢/٢٤ــــــــــــ٢٧8
٣/١-٢٠٠٩/٣/٣ــــــــــــ٢٧8
٣/٨-٢٠٠٩/٣/١٠ــــــــــــ٢٧8
٣/١٥-٢٠٠٩/٣/١٧ــــــــــــ٢٧8
٣/٢٢-٢٠٠٩/٣/٢٤ــــــــــــ٢٧8
٤/٥-٢٠٠٩/٤/٧ــــــــــــ٢٧8
٤/١٢-٢٠٠٩/٤/١٤ــــــــــــ٢٧8
٤/١٩-٢٠٠٩/٤/٢١ــــــــــــ٢٧8
٤/٢٦-٢٠٠٩/٤/٢٨ــــــــــــ٢٧8
٥/٣-٢٠٠٩/٥/٥ــــــــــــ٢٧8
٥/١٠-٢٠٠٩/٥/١٢ــــــــــــ٢٧8
٥/١٧-٢٠٠٩/٥/١٩ــــــــــــ٢٧8
٥/٢٤-٢٠٠٩/٥/٢٦ــــــــــــ٢٧8
٨/١٦-٢٠٠٩/٨/١٨ــــــــــــ٢٧8
٨/٢٣-٢٠٠٩/٨/٢٥ــــــــــــ٢٧8
٨/٣٠-٢٠٠٩/٩/١ــــــــــــ٢٧8
٩/٦-٢٠٠٩/٩/٨ــــــــــــ٢٧8
٩/١٣-٢٠٠٩/٩/١٥ــــــــــــ٢٧9
٩/٢٠-٢٠٠٩/٩/٢٢ــــــــــــ٢٧9
٩/٢٧-٢٠٠٩/٩/٢٩ــــــــــــ٢٨8
١٠/٤-٢٠٠٩/١٠/٦ــــــــــــ٢٨8
١٠/١١-٢٠٠٩/١٠/١٣ــــــــــــ٢٨8
١٠/١٨-٢٠٠٩/١٠/٢٠ــــــــــــ٢٨8
١٠/٢٥-٢٠٠٩/١٠/٢٧ــــــــــــ٢٨8

٣5 أيامأدلة االثبات13
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م . رقیب مالي 
وما یعادلھ

 رقیب مالي وما 
یعادلھ

 رقیب مالي اقدم  
وما یعادلھ

م . رئیس ھیئة 
وما یعادلھ

 رئیس ھیئة 
وما یعادلھ

 رئیس ھیئة 
اقدم وما یعادلھ

مدة الدورة 
الفعلي موضوع الدورة

عدد المشاركین
رقم القاعةت الفتــرة

٨/١٧-١٧١5٣٢٠٠٩/٨/١٩ــــــ

٨/٢٣-١٦٣5٣٢٠٠٩/٨/٢٥ــــــ

٨/٣٠-١٦٣5٣٢٠٠٩/٩/١ــــــ

٩/٦-١٦٣5٣٢٠٠٩/٩/٨ــــــ

٩/١٣-16٣5٣٢٠٠٩/٩/١٥ــــــ

٩/٢٠-16٣٥٣٢٠٠٩/٩/٢٢ــــــ

٩/٢٧-16٣٥٣٢٠٠٩/٩/٢٩ــــــ

١٠/٥-16٣٥٣٢٠٠٩/١٠/٧ــــــ

١٠/١٢-16٣٥٣٢٠٠٩/١٠/١٤ــــــ

١٠/١٩-16٣٥٣٢٠٠٩/١٠/٢١ــــــ
١٠/٢٦-16٣٥٣٢٠٠٩/١٠/٢٨ــــــ
١١/٣-16٣٥٣٢٠٠٩/١١/٥ــــــ
١١/١٠-16٣٥٣٢٠٠٩/١١/١٢ــــــ
١١/١٧-16٣٥٣٢٠٠٩/١١/١٩ــــــ
١١/٢٤-16٣٥٢٢٠٠٩/١١/٢٦ــــــ
١٢/١-٢٠٠٩/١٢/٣ـــ17٣٣ــــــ

كشف التدفق النقدي 
والتحليل المالي 
لمعلومات الكشف

كشف التدفق النقدي 
والتحليل المالي 
لمعلومات الكشف

١٤

١٥

2

2

3أيام

3ايام
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مدیر تنسیق 
وما یعادلھ

رئیس ھیئة  
وما یعادلھ

م. رئیس ھیئة 
وما یعادلھ

رئیس مالحظین 
مالحظ وما یعادلھوما یعادلھ

١٦٤2009/1/8-1/4
١٥٤2009/1/15-1/11
١٥٤2009/1/22-1/18
١٥٤2009/1/29-1/25
١٥٤2009/2/5-2/1
-٨٣2009/2/12-2/8

٥٢2009/11/5-11/1
٥٢2009/11/19-11/15
٥٢2009/12/12-12/8
٥٢2009/12/24-12/20

٢

٣
التقييم الذاتي لتطوير االداء 

المؤسسي
ایام (5)

٢
استراتيجيات وسياسات االصالح 

االداري
٤ایام (5)

٤

رقم القاعة

دورات تطویر اسالیب العمل الداخلیة في الدیوان

التاریخ

١
مهارات تحليل المشكالت وصنع 

القرارات
ایام (٥)

عدد المشاركین

مدة موضوع الدورةت
الدورة
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 الدورات المتخصصة والتطويرية في مجال الحاسبات

 
٢٠-١٠  

 
 

 ت موضوع الدورة الفترة عدد الدورات عدد المرشحين
١٩/٤/٢٠٠٩-١/٤ ١ ٢٠  
٢٤/٥/٢٠٠٩-٣/٥ ١ ٢٠  

٢١/٦/٢٠٠٩-١/٦ ١ ٢٠  

٢٠/٧/٢٠٠٩-١/٧ ١ ٢٠  

١٩/٨/٢٠٠٩-١/٨ ١ ٢٠  

٢٠/٩/٢٠٠٩-٢/٩ ١ ٢٠  

١٩/١٠/٢٠٠٩-١/١٠ ١ ٢٠  

١٩/١١/٢٠٠٩-١/١١ ١ ٢٠  

١٩/١٢/٢٠٠٩-١/١٢ ١ ٢٠  

)متقدمة(دورات تدريبية في نظام التشغيل   ١ 

٢٧/٤/٢٠٠٩-٢١/٤ ١ ٢٠  

٣١/٥/٢٠٠٩-٢٥/٥ ١ ٢٠  

٢٨/٦/٢٠٠٩-٢٢/٦ ١ ٢٠  

 ٢ دورات االنترنيت والبريد االلكتروني

٢٤/٩/٢٠٠٩-٢١/٧ ١ ١٥  

٢٤/١٢/٢٠٠٩-٢١/١٠ ١ ١٥  

 ٣ دورة استخدام الحاسوب في أعمال الرقابة والتدقيق

٣٠/٩/٢٠٠٩-٢٠/٩ ١ ١٠  ٤ دورة تكنولوجيا الحاسبات الشخصية وصيانتها 

٣١/٨/٢٠٠٩-٢٣/٨ ١ ٢٠  ٥ دورة متقدمة في الجداول االلكترونية باستخدام اكسل  



 
٢٠٠٩/ خالل عامإلقامتهالم يتم تحديد فترة  ٢٠٠٩ خالل عام إلقامتهاوالمخطط  أدناه الدورات المبينة إن نبين أنونود   (*)  

  -: وذلك بسبب عدم توفر قاعات تدريبية متخصصة بالحاسوب كافية الستيعاب هذه الدورات        
نظم قواعد البيانات اوراكل. ١        
  Wordدورات متقدمة في معالجة النصوص باستخدام .٢      

MS-Access 2003 ستخدامبرمجة قواعد البيانات با. ٣  
  الشبكاتأساسيات دورة. ٤
صيانة الطابعات. ٥  
صيانة الحاسبات المحمولة. ٦  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢٠-١١  



٢٢/١ـ١٨/١ـــ1ـــ١٤44
٢٩/١ـ٢٥/١ـــ١٤4411
٥/٢ـ١/٢ـــ١٤4411
١٢/٢ـ٨/٢ـــ١٤4411
١٩/٢ـ١٥/٢ـــ١٤4411
٢٦/٢ـ٢٢/٢ـــ١٤4411
٥/٣ـ١٤44111١/٣
١٢/٣ـ١٤44111٨/٣
١٩/٣ـ١٤44111١٥/٣
٢٦/٣ـ١٤44111٢٢/٣
٢/٤ـ١٤44111٢٩/٣
٩/٤ـ١٤44111٥/٤
١٦/٤ـ١٤44111١٢/٤
٢٣/٤ـ١٤44111١٩/٤
٣٠/٤ـ١٤44111٢٦/٤
٧/٥ـ١٤44111٣/٥
١٤/٥ـ١٤44111١٠/٥
٢١/٥ـ١٤44111١٧/٥
٢٨/٥ـ١٤44111٢٤/٥
٤/٦ـ١٤44111٣١/٥
١١/٦ـ١٤44111٧/٦
١٨/٦ـ١٤44111١٤/٦
٢٥/٦ـ١٤44111٢١/٦
٢/٧ـ١٤44111٢٨/٦
٩/٧ـ١٤44111٥/٧
١٦/٧ـ١٤44111١٢/٧
٢٣/٧ـ١٤44111١٩/٧
٣٠/٧ـ١٤44111٢٦/٧
٦/٨ـ١٤44121٢/٨
١٣/٨ـ١٤44131٩/٨
٢٠/٨ـ١٤44131١٦/٨

 رئیس ھیئة  
وما یعادلھ

 رئیس ھیئة اقدم 
وما یعادلھ

عدد المشاركین

1 الحاسوب المستوى 
االولي

٥ أيام

الــدورات التطـویریـة فـي الحاسوب

موضوع الدورةت
مدة 

الدورة 
الفعـلي

رقم التاریخ
القاعة  رقیب مالي وما م. رقیب مالي

یعادلھ
 رقیب مالي اقدم  

وما یعادلھ
م . رئیس ھیئة 

وما یعادلھ
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 رئیس ھیئة  
وما یعادلھ

 رئیس ھیئة اقدم 
وما یعادلھ

موضوع الدورةت
مدة 

الدورة 
الفعـلي

رقم التاریخ
القاعة  رقیب مالي وما م. رقیب مالي

یعادلھ
 رقیب مالي اقدم  

وما یعادلھ
م . رئیس ھیئة 

وما یعادلھ

٢٧/٨ـ١٤٤٤١31٢٣/٨
٣/٩ـ١٤٤٤١31٣٠/٨
١٠/٩ـ١٤٤٤١31٦/٩
١٧/٩ـ١٠٤٤١31١٣/٩
24/9ـ14٤٤١31٢٠/٩
1/10ـ14٤٤١3١٢٧/٩
8/10ـ14٤٤١3١٤/١٠
15/10ـ14٤٤١3١١١/١٠
22/10ـ14٤٤١3١١٨/١٠
29/10ـ14٤٤١3١٢٥/١٠
5/11ـ14٤٤١3١١/١١
12/11ـ14٤٤١3١٨/١١
26/11ـ14٤٤١3١١٥/١١
٢٦/١١ـ١٤٤٤١31٢٢/١١
٣/١٢ـ١٤٤٤١31٢٩/١١
١٠/١٢ـ١٤٤٤١31٦/١٢
١٧/١٢ـ١٤٤٤١31١٣/١٢
٢٤/١٢ـ١٤٤٤131٢٠/١٢
٣١/١٢ـ١٤٤٤131٢٧/١٢

51أيام
الحاسوب المستوى 

االولي
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٨/١/٢٠٠٩ـ٤/١ـــ1ـــ١٤44
١٥/١ـ١١/١ـــ1ـــ١٤44
٢٢/١ـ١٨/١ـــ1ـــ١٤44
٢٩/١ـ٢٥/١ـــ١٤4411
٥/٢ـ١/٢ـــ١٤4411
١٢/٢ـ٨/٢ـــ١٤4411
١٩/٢ـ١٥/٢ـــ١٤4411
٢٦/٢ـ٢٢/٢ـــ١٤4411
٥/٣ـ١٤44111١/٣
١٢/٣ـ١٤44111٨/٣
١٩/٣ـ١٤44111١٥/٣
٢٦/٣ـ١٤44111٢٢/٣
٢/٤ـ١٤44111٢٩/٣
٩/٤ـ١٤44111٥/٤
١٦/٤ـ١٤44111١٢/٤
٢٣/٤ـ١٤44111١٩/٤
٣٠/٤ـ١٤44111٢٦/٤
٧/٥ـ١٤44111٣/٥
١٤/٥ـ١٤44111١٠/٥
٢١/٥ـ١٤44111١٧/٥
٢٨/٥ـ١٤44111٢٤/٥
٤/٦ـ١٤44111٣١/٥
١١/٦ـ١٤44111٧/٦
١٨/٦ـ١٤44111١٤/٦
٢٥/٦ـ١٤44111٢١/٦
٢/٧ـ١٤44111٢٨/٦
٩/٧ـ١٤44111٥/٧
١٦/٧ـ١٤44111١٢/٧
٢٣/٧ـ١٤44111١٩/٧
٣٠/٧ـ١٤44111٢٦/٧
٦/٨ـ١٤44121٢/٨

دورات االنترنیت 
والبرید االلكتروني

دورات االنتریت والبرید االلكتروني

م . رقیب مالي 
وما یعادلھ

 رقیب مالي وما 
یعادلھ

 رئیس ھیئة  
وما یعادلھ

 رئیس ھیئة 
اقدم وما یعادلھ

عدد المشاركین
موضوع الدورة  رقیب مالي اقدم  ت

وما یعادلھ
م . رئیس ھیئة 

وما یعادلھ

1 ٥ أيام

رقم التاریخ
القاعة

مدة 
الدورة 
الفعـلي
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م . رقیب مالي 
وما یعادلھ

 رقیب مالي وما 
یعادلھ

 رئیس ھیئة  
وما یعادلھ

 رئیس ھیئة 
اقدم وما یعادلھ

موضوع الدورة  رقیب مالي اقدم  ت
وما یعادلھ

م . رئیس ھیئة 
وما یعادلھ

رقم التاریخ
القاعة

مدة 
الدورة 
الفعـلي

١٣/٨ـ١٤44131٩/٨
٢٠/٨ـ١٤44131١٦/٨
٢٧/٨ـ١٤٤٤١31٢٣/٨
٣/٩ـ١٤٤٤١31٣٠/٨
١٠/٩ـ١٤٤٤١31٦/٩
١٧/٩ـ١٠٤٤١31١٣/٩
24/9ـ14٤٤١31٢٠/٩
1/10ـ14٤٤١3١٢٧/٩
8/10ـ14٤٤١3١٤/١٠
15/10ـ14٤٤١3١١١/١٠
22/10ـ14٤٤١3١١٨/١٠
29/10ـ14٤٤١3١٢٥/١٠
5/11ـ14٤٤١3١١/١١
12/11ـ14٤٤١3١٨/١١
26/11ـ14٤٤١3١١٥/١١
٢٦/١١ـ١٤٤٤١31٢٢/١١
٣/١٢ـ١٤٤٤١31٢٩/١١
١٠/١٢ـ١٤٤٤١31٦/١٢
١٧/١٢ـ١٤٤٤١31١٣/١٢
٢٤/١٢ـ١٤٤٤131٢٠/١٢
٣١/١٢ـ١٤٤٤131٢٧/١٢

دورات االنترنیت 
1والبرید االلكتروني
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عدد المرشحینعدد الدوراتمدة الدورةالفترةموضوع الدورة ت
125من ٤/١٥ ولغایة ٢٠٠٩/٤/٢٠ 
125من ٥/٢٠ ولغایة ٢٠٠٩/٥/٢٥ 
125من ٧/٢٠ ولغایة ٢٠٠٩/٧/٢٥ 
125من ٥/٢٦ ولغایة ٢٠٠٩/٥/٣٠ 
125من ٦/٧ ولغایة ٢٠٠٩/٦/١١ 

125من ٦/١٥ ولغایة ٢٠٠٩/٦/١٩ 
125من ٨/٢٥ ولغایة ٢٠٠٩/٨/٢٩ 
125من ٩/١٥ ولغایة ٢٠٠٩/٩/١٩ 
125من ٧/٢٦ ولغایة ٢٠٠٩/٧/٣٠ 
125من ٩/٢٠ ولغایة ٢٠٠٩/٩/٢٤ 
125من ١٠/١ ولغایة ٢٠٠٩/١٠/٥ 
125من ٤/٢٦ ولغایة ٢٠٠٩/٤/٣٠ 
125من ٦/٢٥ ولغایة ٢٠٠٩/٦/٢٩ 

125من ١١/٢٥ ولغایة ٢٠٠٩/١١/٢٩ 
125من ١٢/١٥ ولغایة ٢٠٠٩/١٢/١٩ 
125من ١٠/١٢ ولغایة ٢٠٠٩/١٠/١٤
125من ١٠/١٩ ولغایة ٢٠٠٩/١٠/٢١

                                    الـدورات المقامـــة لغیـــر منتســـبي الدیـــوان

نظام الرقابة الداخلیة3

الخصخصة1

اسس الرقابة الداخلیة2

تعلیمات تنفیذ العقود 6

تقویم االداء4

5أیامتقویم الموجودات واالصالح االقتصادي5

5أیام

6أیام

5أیام

5أیام

5أیام
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عدد الدورات 
المقترحة

عدد المشاركين

232تقويم االداء المؤسساتي والبطاقات المتوازنة1
245المعايير المحاسبية2
251التدقيق المستند للمخاطر3
246التدقيق االداري4
249دراسة نظم الرقابة الداخلية وكتابة التقارير الرقابية5
6IFRS و IAS 222معايير المحاسبة الدولية
228بطاقات االداء المتوازن في ادارة الموارد البشرية7
242التطورات الحديثة في التدقيق وفق المعايير الدولية8
246التحليل االقتصادي واالحصائي وتقييم المشاريع9

10
مجموعة الجهود المشتركة 
للتطوير واالستشارات

246التحليل المالي واالحصائي واالقتصادي

مؤسسة الهوية للدراسات واألبحاث11
التعامل مع النظم المحاسبية والمحوسبة وإجراءات الرقابة 

عليها
248

12CISCO 15الشبكات
13IBM115

موضوع البرنامج اسم المكتب او الشركة المنفذة للبرنامج 
التدریبي

مكتب إجادة الدولية

شركة النظم الصناعية واالدارية 
المتخصصة

شركة اصول للتدريب واالستشارات

المقترح خالل عام /٢٠٠٩

الخطــــة المقترحـــة للدورات التدریبیة خارج العراق لعـــام/٢٠٠٩

ت
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239تقويم االداء المتخصص14
15ABC 250التكاليف على اساس االنشطة
252تقييم االداء المؤسسي وتحليل البيانات مالياً وإحصائيا16ً
244قراءة القوائم المالية وتحليلها مالياً وإحصائيا17ً
252السكرتارية االكترونية18
252محاسبة التكاليف وإجراء الضبط الداخلي لمراكز الكلف19
246السكرتارية التنفيذية وادارة المكاتب الكترونيا20ً
251اسس الرقابة المالية21
245اعداد وكتابة التقارير المالية22
245اسس رقابة االداء23
246السكرتارية وادارة المكتب وفق الطرق الحديثة24

46997 المجــموع الكلـي

مكتب آرابيال لالستشارات والتدريب

مملكة المعرفة

مكتب الرواد لالدارة االلكترونية

 20 -18.



عدد الدورات 
المنفذة

عدد المشاركين 
الفعليين

عدد الدورات 
المقترحة

عدد المشاركين

__11

1614

__1**

__1*
__1*
__1*

__1*

__1*
(*)

(**)

1

اسم المنظمةت

الخطــــة المقترحـــة للقاءات العلمیة والتدریبیة (المنظمات الدولیة ) خارج العراق لعـــام/٢٠٠٩
المقترح خالل عام /٢٠٠٩

الموضوع
المنفذ خالل عام /٢٠٠٨

اسس وتقنيات تدقيق االداء (٢٠٠٩)

برنامج الزماالت الدولي للمدققين

مكتب محاسبة الحكومة 
(GAO)االمريكي

  سیتم عقد اللقاء في العراق بناءًا على رغبة المجموعة العربیة باستضافة احد اللقاءات 

2

  سیتم تحدید عدد المشاركین من  قبل المجموعة العربیة لجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة

لقاء علمي حول موضوع "دور االجهزة العليا للرقابة في الكشف والحد 
من المخالفات المالية"

المجموعة العربية لالجهزة 
العليا للرقابة المالية 

والمحاسبة

لقاء تدريبي حول موضوع " الرقابة على البيانات المالية باستخدام 
الحاسب اآللي"

لقاء تدريبي حول موضوع " الرقابة على اجهزة االدارة المحلية"

لقاء تدريبي حول موضوع " تقويم اداء القطاع النفطي"

لقاء تدريبي حول موضوع " تقييم جودة العغمل الرقابي"

لقاء تدريبي حول موضوع " اهمية التحول من موازنة البنود الى موازنة 
البرامج ودور االجهزة العليا للرقابة في ذلك"
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عدد المشاركينعدد الدورات المقترحة

12_

22_

32_

42_

52_

62_

74_

84_

94_

24_

مالحظــة/

الخطــــة المقترحـــة للدورات التدریبیة (UNDP ) خارج العراق لعـــام/٢٠٠٩

ت
المقترح خالل عام /٢٠٠٩

دورة تصميم االوراكل (اساسية)

موضوع البرنامج

(UNDP) نرفق طيا الخطة الستراتيجية المقترحة بالتنسيق مع

دورة حسابات وتدقيق المعونات الخارجية
المجــموع الكلـي

دورة تدريب على النظم والمعلومات

دورة تصميم االوراكل (متقدمة)

دورة تدريب مفوضية النزاهة العامة

دورة إدارة الشبكات وأمنها

دورة نظام إدارة االوراكل
دورة تدريب على االوراكل

دورة التدريب على التدقيق الداخلي في دوائر المفتش العام
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 ١

  خطة العمل والموازنة   ١٠
  

  .٢٠١٠  حتى٢٠٠٨دءا من السنة المالیة ب  مدتھكاملعلى  جدول اآلتي خطة عمل المشروعیبین ال
  
  النشاط المقرر انجازه خالل الفصل المؤشر=  •

  
  

  الوقت المحدد لتنفیذ النشاط
  

  
  )یركيبالدوالر األم(الموازنة 

  

  
  التسلسل

  
  النشاط

  
   المقترحةالخبرات

  
  مكان التنفیذ

  الربع  السنة
  األول

  الربع
  الثاني

الربع 
  الثالث

الربع 
  الرابع

مجموعة التنمیة في 
 ITF-األمم المتحدة

دیوان الرقابة 
  المالیة

  الفاعلیة التشغیلیة والتنظیمیة
٢٠٠٩  ●  ●      
٢٠١٠    ●      

  
١١١  

  
  مراجعة الھیكل التنظیمي

  
مختصون من القطاع 

  الخاص

  العراق-      بغداد
  او
          ٢٠١١  األردن-عمان

  
١١٠٫٠٠٠  

  

٢٠٠٩  ●  ●      
٢٠١٠    ●      

  
١٢١  

  
مراجعة القوانین وتعدیل الھیكل 

  التنظیمي

محامون وخبراء 
عراقیون من داخل 
  وخارج الدیوان

  
  العراق-بغداد

٢٠١١          

    
١٫٢٠٧  

٢٠٠٩  ●  ●      
٢٠١٠    ●      

  
١٣١  

  
  تحلیل التوصیف الوظیفي

  
  موظفو الدیوان

  
  اق العر-بغداد

  
  

٢٠١١          

    
١٫٢٠٧  

٢٠٠٩  ●  ●      
٢٠١٠    ●      

  
١٤١  

  
  تحلیل الرواتب والحوافز

  
  موظفو الدیوان

  
  العراق-بغداد

  
  

٢٠١١          

    
٠  

  



 ٢

  
  الوقت المحدد لتنفیذ النشاط

  

  
  )بالدوالر األمیركي(الموازنة 

  

  
  التسلسل

  
  النشاط

  
   المقترحةالخبرات

  
  مكان التنفیذ

  الربع  السنة
  األول

  الربع
  الثاني

الربع 
  الثالث

الربع 
  الرابع

مجموعة التنمیة في 
 ITF-األمم المتحدة

دیوان الرقابة 
  المالیة

٢٠٠٩  ●  ●      
٢٠١٠    ●      

  
١٤٢  

  

  
  دراسة بیئة العمل

  

  
  موظفو الدیوان

  
  العراق-بغداد

٢٠١١          

    
٠  

٢٠٠٩  ●  ●      
٢٠١٠    ●      

  
١٤٣  

  
   توظیف الكوادرتحلیل

  
  موظفو الدیوان

  
  العراق-بغداد

٢٠١١          

    
٠  

٢٠٠٩  ●  ●      
٢٠١٠    ●      

  
١٥١  

  
شراء أجھزة وبرامجیات 
  تكنولوجیا المعلومات

  
  موظفو الدیوان

  
  العراق-بغداد

٢٠١١          

    
٦٠٣  

 ٢٠٠٩  ●  ●      
٢٠١٠    ●      

  
١٥٢  

  

  
  تتحلیل نظام تكنولوجیا المعلوما

  
مختصون من القطاع 

  الخاص

  
  العراق-بغداد

  او 
          ٢٠١١  األردن-عمان

    
  

 ٢٠٠٩  ●  ●      
٢٠١٠    ●      

  
١٥٣  

  
  تدریب على نظم المعلومات

  
  موظفو الدیوان

  
  العراق-بغداد

٢٠١١          

    
٨٠٥  

 ٢٠٠٩  ●  ●      
٢٠١٠    ●      

  
١٥٤  

  
  )أساسیة(دورة تصمیم اوراكل 

  
 من القطاع مختصون

  الخاص

  العراق-بغداد
  او 
          ٢٠١١  األردن-عمان

    

 ٢٠٠٩  ●  ●      
٢٠١٠    ●      

  
١٥٥  

  
  )متقدمة(دورة تصمیم اوراكل 

  
مختصون من القطاع 

  الخاص

  العراق-بغداد
  او 
          ٢٠١١  األردن-عمان

    



 ٣

  
  الوقت المحدد لتنفیذ النشاط

  

  
  )بالدوالر األمیركي(الموازنة 

  

  
  التسلسل

  

  
  النشاط

  
  لمقترحة االخبرات

  
  مكان التنفیذ

  الربع  السنة
  األول

  الربع
  الثاني

الربع 
  الثالث

الربع 
  الرابع

مجموعة التنمیة في 
 ITF-األمم المتحدة

دیوان الرقابة 
  المالیة

 ٢٠٠٩  ●  ●      
٢٠١٠    ●      

  
١٥٦  

  
  دورة نظام إدارة اوراكل

  
مختصون من القطاع 

  الخاص

  العراق-بغداد
  او 
          ٢٠١١  األردن-عمان

    

 ٢٠٠٩  ●  ●      
٢٠١٠    ●      

  
١٥٧  

  
  تدریب على اوراكل

  

  
  موظفو الدیوان

  
  العراق-بغداد

٢٠١١          

    
٢٫٤١٤  

 ٢٠٠٩  ●  ●      
٢٠١٠    ●      

  
١٥٨  

  
  تقییم االحتیاجات البرامجیة

  
  دیوان الرقابة المالیة

  
  العراق-بغداد

٢٠١١          

    
٠  

 ٢٠٠٩  ●  ●      
٢٠١٠    ●      

  
١٥٩  

  
  دورة إدارة الشبكات وأمنھا

  
مختصون من القطاع 

  الخاص

  العراق-بغداد
  او 
          ٢٠١١  األردن-عمان

    

  إجراءات الرقابة على الجودة وخطة العمل وإدارة ملفات التدقیق 
٢٠٠٩  ●  ●      
٢٠١٠          

  
٢١١  

  
لرقابة على جودة سیر مراجعة ا

  العمل

  
مختصون من القطاع 

  الخاص
  

  العراق-بغداد
  او 
          ٢٠١١  األردن-عمان

    
٢٠٫٠٠٠  

٢٠٠٩  ●  ●      
٢٠١٠          

  
٢١٢  
  

  
  مراقبة الرقابة على الجودة

  
  موظفو الدیوان

  
  العراق-بغداد

٢٠١١          

    
٤٠٫٢٢٥  

٢٠٠٩  ●  ●      
٢٠١٠          

  
٢١٣  

  
زیارات المیدانیة وفقا لمعاییر ال

الرقابة على الجودة في القطاع 
  الخاص

  
مختصون من القطاع 

  الخاص

  
  العراق-بغداد

  او 
  األردن-عمان

٢٠١١          

  
٣٠٫٠٠٠  

  



 ٤

  
  الوقت المحدد لتنفیذ النشاط

  

  
  )بالدوالر األمیركي(ازنة المو

  

  
  التسلسل

  

  
  النشاط

  
   المقترحةالخبرات

  
  مكان التنفیذ

  الربع  السنة
  األول

  الربع
  الثاني

الربع 
  الثالث

الربع 
  الرابع

مجموعة التنمیة في 
 ITF-األمم المتحدة

دیوان الرقابة 
  المالیة

٢٠٠٩  ●  ●      
٢٠١٠          

  
٢١٤  

  
الرقابة على الجودة ودلیل المعاییر 

  المھنیة

  
  موظفو الدیوان

  
  العراق-بغداد

٢٠١١          

    
١،٠٢٧  

   المسائلة والشفافیة في العالقات بین الشركاء
٢٠٠٩  ●  ●  ●  ●  
٢٠١٠          

  
٣١١  

  
األدلة المرجعیة البرلمانیة وأدلة 

  دیوان الرقابة المالیة 
  

  
مختصون من القطاع 
  الخاص العراقي

  
  العراق-بغداد

٢٠١١          

    
١٫٢٠٧  

٢٠٠٩  ●  ●  ●  ●  
٢٠١٠          

  
٣١٢  

  
ین دیوان مھام اللجنة المشتركة ب

  الرقابة المالیة والبرلمان

  
  موظفو الدیوان

  
  العراق-بغداد

٢٠١١          

    
٧٢٫٤٠٥  

٢٠٠٩  ●  ●  ●  ●  
٢٠١٠          

  
٣١٣  

  
الزیارات المیدانیة لمنظمة 

االرابوساي بناءا على الشفافیة 
  والمسائلة

  
جھاز الرقابة األعلى 

  اإلقلیمي

  
  العراق-بغداد

  او 
  األردن-عمان

٢٠١١          

  
١٠٠٫٠٠٠  

  

٢٠٠٩  ●  ●  ●  ●  
٢٠١٠          

  
٣٢١  
  

  
  الزیارات المیدانیة للتنسیق الرقابي

  
الجھاز الرقابي 
االعلى االقلیمي 

ومفوضیة النزاھة 
  الوطنیة

  
  العراق-بغداد

  او 
  األردن-عمان

٢٠١١          

  
١٠٠٫٠٠٠  

  

٢٠٠٩  ●  ●  ●  ●  
٢٠١٠          

  
٣٢٢  

  
قیق الداخلى في التدرب على التد

  دوائر المفتش العام
  

  
مختصون من القطاع 
  الخاص العراقي

  
  العراق-بغداد

٢٠١١          

  
  

٢٫٠١١  



 ٥

  
  الوقت المحدد لتنفیذ النشاط

  

  
  )بالدوالر األمیركي(الموازنة 

  

  
  التسلسل

  

  
  النشاط

  
   المقترحةالخبرات

  
  مكان التنفیذ

  الربع  السنة
  األول

  الربع
  الثاني

الربع 
  الثالث

الربع 
  الرابع

مجموعة التنمیة في 
 ITF-األمم المتحدة

دیوان الرقابة 
  المالیة

٢٠٠٩  ●  ●  ●  ●  
٢٠١٠          

  
٣٢٣  

  
  تدریب مفوضیة النزاھة العامة

  
مختصون من القطاع 
  الخاص العراقي

  
  العراق-بغداد

٢٠١١          

  ٦٠٣  

  لمتخصصكفاءة التدقیق ا
٢٠٠٩  ●  ●  ●  ●  
٢٠١٠  ●        

  
٣٥١  

  
  دلیل تدقیق المعونات الخارجیة

  
  موظفو الدیوان

  
  العراق-بغداد

٢٠١١          

    
٢٠١  

٢٠٠٩  ●  ●  ●  ●  
٢٠١٠  ●        

  
٣٥٢  

  
دورة حسابات وتدقیق المعونات 

  الخارجیة

  
مختصون من القطاع 

  الخاص

  العراق-     بغداد
  او 
          ٢٠١١  األردن-عمان

  
٢٢٥٫٠٠٠  

  

٢٠٠٩  ●  ●  ●  ●  
٢٠١٠  ●        

  
٣٥٣  

  
دلیل الخبراء الخارجیین لتدقیق 

  المعونات الخارجیة

  
مختصون من القطاع 
  الخاص العراقي

  
  العراق-بغداد

٢٠١١          

    
٨٠٫٤٥١  

  
٢٠٠٩          
٢٠١٠  ●        

  
٣٦١  

  
المحامون المختصون في 

  المشتریات

  
  محامون عراقیون

  
  العراق-بغداد

٢٠١١          

    
٢٠١  

٢٠٠٩          
٢٠١٠  ●        

  
٣٦٢  

  
  دورة تدقیق العقود والمناقصات

  
  

  
مختصون من القطاع 

  الخاص

      
  العراق-بغداد

  او 
  األردن-عمان

٢٠١١          

  
٢٢٥٠٠٠  

  

٢٠٠٩          
٢٠١٠  ●        

  
٣٦٣  

  
  التدرب على تدقیق المشتریات

  
  

  
  موظفو الدیوان

  
  العراق-بغداد

٢٠١١          

    
١٫٢٠٧  



 ٦

  
  الوقت المحدد لتنفیذ النشاط

  

  
  )بالدوالر األمیركي(الموازنة 

  
  التسلسل

  

  
  النشاط

  
   المقترحةالخبرات

  
  مكان التنفیذ

  الربع  السنة
  األول

  الربع
  الثاني

الربع 
  الثالث

الربع 
  الرابع

مجموعة التنمیة في 
 ITF-األمم المتحدة

دیوان الرقابة 
  المالیة

٢٠٠٩          
٢٠١٠  ●        

  
٣٦٤  

  
  دورة تدقیق العقود للمحامین

  
مختصون من القطاع 

  الخاص

  العراق-     بغداد
  او 
          ٢٠١١  األردن-عمان

  
٢٧٥٫٠٠٠  

  

٢٠٠٩          
٢٠١٠  ●        

  
٣٦٥  

  
  دلیل المشتریات

  
  موظفو الدیوان

  
  العراق-بغداد

٢٠١١          

    
٠  

٢٠٠٩          
٢٠١٠  ●        

  
٣٦٦  

  
  دلیل إجراءات تنفیذ العقود

  
  موظفو الدیوان

  
  العراق-بغداد

٢٠١١          

    
٠  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٧

  
الخبرات   النشاط   الرقم  ) بالدوالر االمریكي(الموازنة   مدة التنفیذ

  المقترحة
  مكان التنفیذ 

  الدیوان  UNDG-ITF  ٤فصل  ٣فصل  ٢فصل  ١فصل  السنة
٢٠٠٩          
٢٠١٠  •  •      

دلیل تدقیق القیمة مقبل   ٣٧١
  المال 

  بغداد، العراق   موظفو الدیوان

٢٠١١          

  ١،٢٠٧   

٢٠٠٩          
٢٠١٠  •  •      

ترجمة منشورات   ٣٧٢
معاییر تدقیق القیمة 

  مقابل المال 

مترجمون و 
خبراء من القطاع 

  الخاص

  بغداد، العراق 
أو عمان، 

          ٢٠١١  االردن 

٥٠،٠٠٠     

٢٠٠٩          
٢٠١٠  •  •      

دورة تدقیق القیمة   373
  مقابل المال 

خبراء من القطاع 
  الخاص

  بغداد، العراق 
أو عمان، 
          ٢٠١١  االردن

٢٧٥،٠٠٠     

٢٠٠٩          
٢٠١٠  •  •      

تدریب على تدقیق   ٣٧٤
  القیمة مقابل المال 

  بغداد، العراق   موظفو الدیوان
  

٢٠١١          

  ٢،٠١١   

٢٠٠٩          
٢٠١٠  •  •      

خبراء القطاعات   خبراء تدقیق االداء   ٣٧٥
  العراقیون

  بغداد، العراق 
  

٢٠١١          

  ٢١٠   

٢٠٠٩          
٢٠١٠  •  •      

محامون متخصصون   ٣٧٦
  في تدقیق االداء 

محامون 
  عراقیون

  بغداد، العراق 
  

٢٠١١          

  ٧٦،٤٢٨   

٢٠٠٩          
٢٠١٠  •  •      

دورة التدقیق الجنائي   ٣٧٧
  للمحامین 

خبراء من القطاع 
  الخاص

  بغداد، العراق 
أو عمان، 
          ٢٠١١  االردن

٣٠٠،٠٠٠     



 ٨

٢٠٠٩          
٢٠١٠  •  •      

تدریب على التحري   ٣٧٨
  الجنائي 

خبراء عراقیون 
من القطاع 
  الخاص

  بغداد، العراق 
  

٢٠١١          

  ٢٠١  

٢٠٠٩          
٢٠١٠  •  •      

خبراء من القطاع   دورة تدقیق جنائي   ٣٧٩
  الخاص

  بغداد، العراق 
أو عمان، 
          ٢٠١١  االردن

٢٥٠،٠٠٠     

٢٠٠٩          
٢٠١٠  •  •      

تدریب على التدقیق   ٣٨٠
  الجنائي 

موظفو دیوان 
  الرقابة

  بغداد، العراق 

٢٠١١          

  ٢١٠   

  )حوسبة إجراءات التدقیق و ممارساتھ(تحویل إجراءات التدقیق و ممارساتھ الى تطبیقات حاسوبیة 
٢٠٠٩          
٢٠١٠        •  

دورة تدقیق تكنولوجیا   ٤١١
  المعلومات 

خبراء القطاع 
  الخاص

  بغداد، العراق 
أو عمان، 
      •  •  ٢٠١١  االردن

٢٥٠،٠٠٠     

٢٠٠٩          
٢٠١٠        •  

برامجیات تدقیق   ٤١٢
تكنولوجیا المعلومات 
  و التدریب على ذلك 

مؤسسة قطاع 
  خاص

  بغداد، العراق 
أو عمان، 
  االردن

٢٠١١  •  •      

١٥٠،٠٠٠     

٢٠٠٩          
٢٠١٠        •  

زیارة میدانیة وفق   ٤١٣
برنامج تدقیق 

  تكنولوجیا المعلومات 

ة یمؤسسة رقاب
  علیا إقلیمیة

   بغداد، العراق
أو عمان، 
  االردن

٢٠١١  •  •      

١٠٠،٠٠٠     

٢٠٠٩          
٢٠١٠        •  

تدریب على تدقیق   ٤١٤
  تكنولوجیا المعلومات 

  بغداد ، العراق   موظفو الدیوان

٢٠١١  •  •      

  ٦٤٣٦   



 ٩

  تعزیز المسآءلة و معاییر و ممارسات التدقیق
٢٠٠٩          
٢٠١٠      •  •  

لة تقییم وثاقة ص  ٥١١
  التقاریر السنویة 

  بغداد العراق   موظفو الدیوان

٢٠١١  •  •      

  ٠  

٢٠٠٩          
٢٠١٠      •  •  

النقاشات العامة   ٥١٢
  للتقاریر السنویة 

موظفو الدیوان و 
الوزارات 
  االخرى

  بغداد العراق 

٢٠١١  •  •      

  ٠  

٢٠٠٩          
٢٠١٠      •  •  

تعریف صالحیات   ٥١٣
   الدیوان

خبراء من القطاع 
  الخاص العراقي

  بغداد العراق 

٢٠١١  •  •      

  ٠  

  
  

                  

  )إدخالھا الى الحاسوب(حوسبة سجالت و اتصاالت الدیوان 
٢٠٠٩          
٢٠١٠        •  

مراجعة النظام   ٦١١
االلكتروني إلدارة 

  EDMSالوثائق 

خبراء قطاع 
  خاص

  بغداد، العراق 
أو عمان، 
 • •      ٢٠١١  االردن

٨٠،٠٠٠     

٢٠٠٩          
٢٠١٠        •  

التدریب على نظام   ٦١٢
 الوثائق مأل

   ةااللیكترونی

خبراء قطاع 
  خاص

  بغداد، العراق 
أو عمان، 
 • •      ٢٠١١  االردن

٢٢٥،٠٠٠     

٢٠٠٩          
٢٠١٠        •  

تدریب على إدارة و   ٦١٣
 EDMSمراقبة 

خبراء قطاع 
  خاص

  ، العراق بغداد
أو عمان، 
 • •      ٢٠١١  االردن

٢٢٥،٠٠٠    

   ٢،٤١٤            ٢٠٠٩  بغداد العراق   موظفو الدیوان استخدامتدریب على   ٦١٤



 ١٠

الحواسیب في   •        ٢٠١٠
 • •      ٢٠١١  المؤسسات 

  المعاییر الدولیة و االعتراف بھا
٢٠٠٩      
٢٠١٠     • 

واعد مجموعة عمل الق  ٧١١
  المحاسبیة 

  بغداد العراق   موظفو الدیوان

٢٠١١  •    

  ٥٦٣٢   

٢٠٠٩      
٢٠١٠     • 

مجموعة عمل أدلة   ٧١٢
  التدقیق 

  بغداد العراق   موظفو الدیوان

٢٠١١  •    

  ٥٦٣٢   

٢٠٠٩      
٢٠١٠     • 

زیارات میدانیة وفق   ٧١٣
  معاییر التدقیق الدولیة 

الرقابة أجھزة 
العلیا و 

  المنظمات الدولیة

  بغداد، العراق 
أو عمان، 
    •  ٢٠١١  األردن

٢٢٥،٠٠٠     

٢٠٠٩      
٢٠١٠     • 

مشاركة المنظمات   ٧١٤
  اللجنة  الدولیة و

موظفو الدیوان و 
  المنظمات الدولیة

  بغداد، العراق 
أو عمان، 
    •  ٢٠١١  األردن

٤٠،٠٠٠     

٢٠٠٩      
٢٠١٠   •   

 اجتماعات  ٧٢١
االنتوساي /بوسايااالر

   اإلستراتیجیة

موظفو الدیوان و 
 المنظمات الدولیة

  بغداد، العراق 
أو عمان، 
   •   ٢٠١١  األردن

٢٥٠٠٠    

٢٠٠٩      
٢٠١٠      

تدقیق النظیر   ٧٢٢
/ لألنتوساي 

  بوساي ااالر

موظفو الدیوان و 
 المنظمات الدولیة

  غداد، العراق ب
أو عمان، 
 • •    ٢٠١١  األردن

٢٥٠٠٠    

شراء معدات   ٧٢٣      ٢٠٠٩
  تكنولوجیا المعلومات 

UNDP-Iraq  بغداد، العراق  
  •    ٢٠١٠أو عمان، 

٢٠٠٠٠     



 ١١

      ٢٠١١  االردن
٢٠٠٩      
٢٠١٠    •  

خبراء من القطاع   مؤتمر تدقیق بحثي   ٧٢٤
 الخاص

  اد، العراق بغد
أو عمان، 
      ٢٠١١  االردن

١٥٠٠٠٠    

٢٠٠٩  • • • • 
٢٠١٠  • • • • 

التطویر المستمر   ٧٢٥
  للموقع االلیكتروني 

  بغداد العراق  موظفو الدیوان

٢٠١١  • • • • 

  ٤،٠٢٣   

٢٠٠٩  • • • • 
٢٠١٠  • • • • 

ترجمة وثائق   ٧٢٦
  بوساي ااالر

   العراق بغداد موظفو الدیوان

٢٠١١  • • • • 

  ١٦٠٩   

  تطبیق و تقییم المشروع
٢٠٠٩  • • • • 
٢٠١٠  • • • • 

  عمان االردن  UNDP-Iraq  إدارة المشروع   ٨١١

٢٠١١  • • • • 

٥٢٤،٠٠٠     

٢٠٠٩  • • • • 
٢٠١٠  • • • • 

  عمان االردن  UNDP-Iraq  ترجمة الوثائق   ٨١٢

٢٠١١  • • • • 

١٥٠،٠٠٠     

٢٠٠٩  • • • • 
٢٠١٠  • • • • 

  عمان االردن  UNDP-Iraq  دعم البرنامج   ٨١٣

٢٠١١  • • • • 

٦٠٠٠٠     

٢٠٠٩  • • • • 
٢٠١٠  • • • • 

  عمان االردن  UNDP-Iraq  دعم إدارة الوكالة   ٨١٤

٢٠١١  • • • • 

٤٦٧،٩٢٩     



 ١٢

٢٠٠٩  • • • • 
٢٠١٠  • • • • 

  بغداد، العراق  UNDP-Iraq  أمن المشروع   ٨٢١
أو عمان، 
 • • • •  ٢٠١١  االردن

١٠٠،٨٤٧     

٢٠٠٩      
٢٠١٠    •  

مدققون   تقویم المشروع   ٨٣١
خارجیون من 
  القطاع الخاص

  بغداد، العراق 
أو عمان، 
 •     ٢٠١١  االردن

١١٠٫٠٠٠     

٢٠٠٩      
٢٠١٠    •  

تحضیر للمرحلة   ٨٣١
  الثالثة 

خبراء من القطاع 
الخاص و 
  موظفو الدیوان

  بغداد، العراق 
أو عمان، 
 •     ٢٠١١  االردن

٣٥٠٠٠     

   ٩٣،٥٨٥   ٣٢٥،٠٠٤ التضخم
   ٤٠٥،٥٣٤   ٥،٦٧٤،٧٨٠ المجموع
  ٦،٠٨٠،٣١٤ المجموع الكلي للمشروع بالدوالر االمریكي

  
  
 



  

  
  
  

 حق منھاج الدورات التدریبیةمل



 ١

                             
  كـراس بمنهاج الدورات التدريبيـة

  
  البرامج والدورات التدريبية التي تقام داخل الديوان

  ةـدورات التأهيليـال
   وظيفة رقيب ماليإلىهيلية للترحيل أالدورة الت

  مفردات الدورة
  الرقابة والتدقيق  -

  وأهميتها العمل أوراقكيفية تنظيم  •
  كاليف محاسبة الت-
   النظام المحاسبي الموحد-
  وإدارية قوانين مالية -
   اللغة االنكليزية -

  المصطلحات المحاسبية والرقابية  •
   النظام المحاسبي الحكومي-
   اقتصاد-
   قواعد السلوك المهني والوظيفي وقانون الديوان-

   النفسياإلعدادتنمية المهارات النفسية والفكرية لغرض  •
 اآلخرينصول على المعلومات من خالل النقاش مع  الحوار والحأساليب •

 إدارة -
   النفسي والبروتوكول واالتكيت اإلعداد •

  
  
  
  
  



 ٢

  
   أقدمب مالي ي وظيفة رقإلىهيلية للترحيل أالدورة الت

  مفردات الدورة
    الرقابة والتدقيق -

  مفهوم ومبادئ الرقابة المالية وفق مفهوم ليما •
 معايير التدقيق الدولية  التدقيق العراقية ونبذة عن أدلة •
  التدقيقأهدافتصميم برنامج التدقيق وفق  •
 توثيق المعلومات وكتابة التقرير •

    قانون التعاقدات-
   مشاكل محاسبية في تطبيقات -

  النظام المحاسبي الموحد •
  النظام المحاسبي الحكومي •

   المصطلحات الرقابية والمحاسبية باللغة االنكليزية-
  م المعلومات  الهيئة ونظإدارة -

   النفسي والبروتوكولاإلعداد •
   محاسبة التكاليف-
  وإدارية قوانين مالية -
  األداء رقابة -
  

   وظيفة معاون رئيس هيئةإلىهيلية للترحيل أالدورة الت
  مفردات الدورة 
  الرقابة والتدقيق  -

   التحليليةاإلجراءات •
  اإلحصائيةاستخدام العينات  •
  التدقيقأدلة •
 تدفق النقدي في التحليل المالي وتقييم نشاط الشركة ف الشاستخدام ك •



 ٣

 توثيق وكتابة التقرير •
 وفق دليل المجموعة العربية مصطلحات رقابية باللغة االنكليزية •
     ) في تقويم المخزون ( حاالت عملية  •

   التدقيق على الحاسوب -
   الهيئةإدارةفن و -

   فريق العملإدارة •
   العاملين إدارة •
  الوقتإدارة •
  النفسي والبرتوكول واالتكيتإلعدادا •

   المحاسبة-
  اإلنشائيةمحاسبة المقاوالت  •
  محاسبة النشاط المصرفي •
 القواعد المحاسبية •
 مشاكل محاسبية •
 مفهوم تغير المخزون ومعالجاته المحاسبية •

 االقتصاد -
  دراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشاريع •

   القوانين-
   الماليةاإلدارةقانون  •
  لموازنة السنويقانون ا •
 قانون الشركات •
 
  
  
  
  
  



 ٤

   وظيفة رئيس هيئةإلىهيلية للترحيل أالدورة الت
  مفردات الدورة

  المحاسبة المتخصصة في ظل المعايير الدولية -
  معيار قياس نتيجة النشاط لعقود النشاء مع تطبيقات ) ١(القاعدة المحاسبية رقم   •
  ٠محاسبية   
 ييم الموارد الطبيعية مع تطبيقاتاستكشاف وتق) ٦(المعيار المحاسبي الدولي رقم  •

   ٠محاسبية للقطاع النفطي 
 حاالت عملية عن اندماج وانشطار الشركات  •
  ٠ ) الحزينتقويم ( حاالت عملية عن  •

   الهيئةإدارةفن و -
   ٠ فريق العمل والمقدرة التفاوضية لرئيس العمل وإدارة اإلستراتيجية اإلدارة •

   الرقابة والتدقيق -
  التدقيق المستندي للمخاطر •
  تدقيق الغش والفساد •
 التدقيق البيئي •
 ضبط جودة العمل الرقابي •
 مصطلحات محاسبية ورقابية باللغة االنكليزية  •
 التدقيق المتقاطع والتركيز على موضوع توثيق المعلومات  •
 كتابة التقارير •
  ) الحزينتقويم ( حاالت عملية عن  •

  االتكيت النفسي والبروتوكول واإلعداد -
   قانون الخدمة العامة والمالك-
   االقتصاد-

  التحليل االقتصادي للبيانات المالية وسياسات الدولة  •
   التدقيق على الحاسوب-
   والتدقيقية العراقية والدولية المحاسبية نبذة تعريفية عن المعايير -



 ٥

  
  قـة والتدقيـي الرقابـة فـالدورات التطويري

   ) تدقيق الحسابات الناقصة (
   مفردات الدورة

   مفهوم الحسابات الناقصة -   
  موقف الرقيب المالي تجاه الحسابات الناقصة -   
   الواجب توفرها الستكمال الحسابات الناقصةاإلثبات أدلة -   
   المعالجات المحاسبية للموجودات المتضررة والمفقودة-   
  الناقصة في تقريرت  الحساباإعداد إلى أدت التي اإلحداث عن اإلفصاح -   

   مراقب الحسابات      
   ) ةـة القضائيـالرقاب (

  مفردات الدورة       
   تقديم عام حول المحاسبة العمومية -       

   تقديم حول التدقيق والبت في الحسابات-       
   تقديم حول التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية-       

  وتوضيحية حاالت عملية -       
    ) األداءم ـتقوي  (

  مفردات الدورة       
   وأهدافه األداء مفهوم تقويم -    
  األداء مؤشرات ومعايير تقويم -    
   األساليب والمناهج التي يمكن استخدامها -    
   األداء مراحل تقويم -    
   كيفية جمع البيانات ومصادرها -    
  ت  أساليب عرض وتحليل البيانا-    
  . العملأوراق تنظيم -    
   . كتابة وعرض التقاريرأسلوب -    



 ٦

   
  ) تقويم ومراجعة نظام الرقابة الداخلية (

   الدورةمفردات        
   مفهوم وتعريف نظام الرقابة الداخلية-      
   التي يقوم عليها النظامواألسس المبادئ -      
   عناصر النظام-      
   من فحص وتقويم النظام المدققأهداف -      
   ووسائل الفحص والتقويمأساليب -      
   قوائم االستقصاءإعداد -      
  إعدادها االلتزام وكيفية تاختبارا -      
   للتدقيق األساسية الربط بين نتائج التقويم واالختبارات -      
    حاالت عملية-      

  )ود ـق العقـتدقي(
   الدورةمفردات     

   خصائص التدقيق في هذا المجال والقوانين والتعليمات الخاصة-        
   برنامج خاص للتدقيق عن العقود والمشاريعإعداد -        
   الفحص والتقويموأساليب كيفية تنفيذ البرنامج  -        
   استخالص المؤشرات الفنية واالقتصادية والمالية-        
   دراسة حاالت عملية -        

  )تدقيق االعتمادات المستندية والتحويالت الخارجية (
   مفردات الدورة     

   ألمستندي تعريف االعتماد -   
  ألمستندي االعتماد أنواع -   
  ألمستندي االعتماد أطراف  مسؤوليات -   
   ألمستندي وتجهيز االعتماد إعداد -   
   تالفيهاوأساليب مشاكل االعتمادات -   



 ٧

  
    )واألجورب تدقيق الروات (

   مفردات  الدورة  
   ، العقوبات اإلجازات التعيينات ، الترفيعات ، العالوات ، -   
  . القوانين والتعليمات  النافذة إلى قوائم الرواتب الشهرية للمنتسبين استنادا إعداد -   

             ) التدقيق والقواعد المحاسبيةأدلة (     
   مفردات الدورة       

   مقدمة في القواعد المحاسبية-   
   تمهيديةأمور -   
    المسؤوليات-   
   اإلثبات أدلة -   
   البيانات الدولية لمهنة التدقيق-   

    )التحليل المالي والمراجعة التحليلية (
   الدورةمفردات        

   التحليل الماليوأهداف مفهوم -             
  ليل المالي ووسائل التحأساليب -             
   النسب المالية ودالالتها-             
   برنامج المراجعة التحليلية-             
   االتجاهات الحديثة في التحليل المالي-             
  دراسة حاالت عملية-             

  )ه الرقابة للحد منأجهزة ودور اإلداريأساليب مكافحة الفساد  (
   مفردات الدورة    

   مفهوم الغش والفساد -   
   المراقب الخارجيأعمال نظم الرقابة الداخلية على وتأثير دور -   
   دور الرقباء الماليين في الكشف عن حاالت الغش والفساد -   

   



 ٨

  
  ) فحص وتقويم دراسات الجدوى االقتصادية (  

  مفردات الدورة    
  ادية والفنية دراسات الجدوى االقتصإعداد الغرض من -            
   مفهوم الجدوى االقتصادية والفنية-            
   محتويات دراسة الجدوى االقتصادية والفنية-            

   المعايير المستخدمة في تقويم المشاريع-            
   برنامج فحص وتقويم دراسات الجدوى االقتصادية والفنية-            

  لية دراسة حالة عم-            
    

   ) التحليل االقتصاديأساليب(   
   الدورة  مفردات      

 التي يبنى عليها منهج التحليـل االقتـصادي         واألسستتضمن شرح النظريات               
   مع دراسة حالة عمليةاألداءوكيفية استخدامها في الرقابة المالي وتقويم 

       
  )اتـة اإلثبـأدل  (

   الدورة  مفردات      
  في التدقيقاإلثباتمفهوم وظيفة أدلة  -    

  في التدقيقاإلثبات أدلةالعوامل المؤثرة على كمية  -    

 اإلثبات أدلة وقواعد المفاضلة بين  أسس-    

 اإلثبات أدلة وتقسيمات  أنواع-    

 اإلثبات أدلة الفنية المستخدمة للحصول على  األساليب-    

   واالعتبارات االعتيادية لبنود اإلثبات بأدلةاصة معيار التدقيق الدوري الخ -    
 .محددة       

  حاالت عملية لكل واحدة  -    
  



 ٩

  
  )كشف التدفق النقدي والتحليل المالي لمعلومات الكشف(

   الدورة مفردات      
 : النظري للمفاهيم التاليةاإلطار .١

 النقد •

 مكافآت النقد •

  التشغيلية األنشطة •

  االستثمارية األنشطة •

  التمويلية األنشطة •

   الكشف إعدادطرق  •
   حالة عملية للتطبيق وبالطريقتين المباشرة وغير المباشرة إعداد .٢

       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٠

  
   العمل الداخلية في الديوانأساليبدورات تطوير 

  
  )مهارات تحليل المشكالت وصنع القرارات(

  مفردات الدورة 
  مفهوم القرار -

  مراحل اتخاذ القرار -

 اع القرارات انو -

   استخدام الحاسبة في اتخاذ القرار-
  
   )اإلداري اإلصالحاستراتيجيات وسياسات  (

   الدورة مفردات
  دورة حياة المشروع االستثماري -

  ووسائل التقييمأساليب  -

  معايير التقييم -

  حاالت عملية -

      
  )اإلداريةالقيادة (  المؤسسي للمنظمات األداءالتقييم الذاتي لتطوير  (

   الدورة مفردات  
  ، الربط اإلستراتيجيةالرؤيا والرسالة ، (عملية التخطيط الستراتيجي  -  

 ) الوطنية     باألهداف

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

 
  
  
  



 ١١

  
  )رات المتخصصة والتطويرية في مجال الحاسباتالدو (

   ))المبتدئة ، المتوسطة ، المتقدمة (  دورات تدريبية في نظام التشغيل  (
  مفردات الدورة 

  معالجة النصوص-

  الجداول الحسابية -

  االنترنيت والبريد االلكتروني-
   مضاد الفايروسات-

   )دورات االنترنيت والبريد االلكتروني (
  ت الدورة مفردا
  انواع خدمات االنترنيت المتوفرة  -

  توضيح سياق العمل بالبريد االلكتروني -

  انواع صناديق البريد المتاحة -

  كيفية الدخول والخروج من صندوق البريد -

  مقدمة عن انواع المحادثة العامة -

 اإلرسال تطبيق عملي على انواع  -
  ق الرقابة والتدقيأعمالدورة استخدام الحاسوب في   

  مفردات الدورة     
   مقدمة تعريفية ـ كيف يعمل الحاسوب-
   ـ مقدمة ـ لوحة المفاتيحMS DOS نظام التشغيل  -
   Windows XP نظام التشغيل -
   شبكة االنترنيت ـ انواع الشبكات ـ كيفية االتصال باالنترنيت-
   Word  جداول داخل الـ  وإنشاء-Word الطباعة باستخدام -
  )الخ... البيانات وتحديد الخالياوإدخال جدول بيانات إنشاء (-)Excel(لـ  شرح نظام ا-
  ) IDEA( التدقيق باستخدام الحاسوب -
  ية تمارين عمل-



 ١٢

  
 الدورات المقامــة لغير منتسبي الديوان

  )دورة الخصخصة (
  مفردات الدورة 

  اإلنتاجية واإلطار النظري للخصخصة   -
   اإلصالحات التشريعية -

 يب واآلثار االجتماعية للخصخصة  طرق وأسال -

  تقييم المشروعات -

  دور أجهزة الرقابة وهيئات التنظيم واإلشراف على القطاعات   -

  التنظيم المؤسسي والقانوني-
  

 )دورة أسس الرقابة الداخلية (
  مفردات الدورة 

   مفهوم وعناصر نظام الرقابة الداخلية -
  الضوابط الرقابية الداخلية -

 آثار الفساد اإلداري مفهوم وأسباب و -

  
 ) دورة نظام الرقابة الداخلية(

  مفردات الدورة 
   أنواع ومكونات الرقابة الداخلية -
 مفهوم وآثار الفساد اإلداري والمالي  -

  أسبابه واألساليب الوقائية من الفساد وعالجه -

 الرقابة المحاسبية واإلدارية ومسؤولياتها إزاء حاالت الفساد اإلداري -

 الرقابة الداخلية تقويم نظام  -

  
  



 ١٣

  
  )دورة تقويم األداء( 

  مفردات الدورة 
   مفهوم تقويم األداء ، مفهوم المعايير ، مفهوم المؤشرات -
  مراحل تقويم األداء -

 مناهج تقويم األداء -

  برنامج وتقرير تقويم األداء -
 

  ) دورة تقويم الموجودات واإلصالح االقتصادي(
  مفردات الدورة 

  ، مفهوم المعايير ، مفهوم المؤشرات مفهوم تقويم األداء  -
  مراحل تقويم األداء -

 مناهج تقويم األداء -

  برنامج وتقرير تقويم األداء-
 

  ) دورة تعليمات تنفيذ العقود(
  مفردات الدورة 

   اإلجراءات المتخذة من قبل الجهات قبل التعاقد-        
   أساليب التعاقد-        
  إلخالل بالتعاقد قبل وبعد التوقيع اآلثار المترتبة على ا-        
   تشكيالت العقود-        
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