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  )٢٠١١/فهرسة خطة التدريب لعام(

  
  الصفحة                                                الموضـــوع          

  ٥-٤                                   ٢٠١١/ األهداف األساسية والمؤشرات لخطة التدريب لعام -١
  ٦                                                            الخطةإعدادالمؤشرات المعتمدة في  – ٢
                      ٧                                            البرامج والدورات التدريبية التي تقام داخل الديوان -٣
  

  الدورات التعريفية -أ
    الدورات التأهيلية -       ب

    
  ٨-٧                                             الدورة التأهيلية لوظيفة رقيب مالي-أوالً
  ٩                  الدورة التأهيلية لوظيفة رقيب مالي أقدم                        -ثانياً
   ١١-١٠               الدورة التأهيلية لوظيفة معاون رئيس هيئة الرقابة المالية         -          ثالثاً
  ١٢                  الدورة التأهيلية لوظيفة رئيس هيئة الرقابة المالية              -          رابعاً

  ١٣-١٢               الدورة التأهيلية لوظيفة رئيس هيئة أقدم                       –          خامساً 
  

                                                الدورات التطويرية -  ج 
  ١٥             الدورات التطويرية للعنوان الوظيفي معاون رقيب مالي            : والً أ

  ١٦                الدورات التطويرية للعنوان الوظيفي رقيب مالي                : ثانياً 
  ١٧             الدورات التطويرية للعنوان الوظيفي رقيب مالي اقدم               : ثالثاً 

        ١٨         الدورات التطويرية للعنوان الوظيفي معاون رئيس هيئة و رئيس هيئة: رابعاً 
                                                      

                                الدورات المتخصصة والتطويرية في مجال -د
   االلكترونيةاألجهزة الحاسبات وصيانة      

  ١٩      ) المبتدئة والمتوسطة والمتقدمة ((windows) دورات تدريبية في نظام التشغيل -والًأ
  ١٩             دورات االنترنيت والبريد االلكتروني                                    -ثانياً
  ٢٠            الرقابة والتدقيق                     أعمال دورات استخدام الحاسوب في –ثالثاً
    ٢١             دورات في تكنولوجيا الحاسبات الشخصية وصيانتها                    -رابعاً
  ٢٢                                            أوراكل دورات في نظم قواعد البيانات -خامساً
  ٢٢                      Excel دورات متقدمة في الجداول االلكترونية باستخدام نظام -سادساً
  ٢٣                               word دورات متقدمة في معالجة النصوص باستخدام -سابعاً
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  ٢٣     Ms-Access 2003                    دورات في برمجة قواعد البيانات باستخدام-ثامناً
  ٢٤                                                         الشبكاتأساسيات دورة في -تاسعاً
  ٢٤            دورات في صيانة الطابعات                                           -عاشراً

  ٢٥            دورات في صيانة الحاسبات المحمولة                              -احد عشر

     ٢٦             ة                      االلكترونياألرشفة الدورات الخاصة بنظام -اثنا عشر  
  

                                                           اإلداريةالدورات  -          هـ
  ٢٧                                      واألرشيفالمتابعة والحفظ /  المكتب إدارةفن :               أوالً 
   ٢٧               المكتب الكترونياً                                                إدارة:               ثانياً 

                                                 ٢٨                دورات اللغة االنكليزية                                                     –          و 
                                          برامج التدريب في مواقع العمل -٤          

  ٢٩              برنامج تدريب العاملين الجدد في مقرات الهيئة                           –            أ 
  ٢٩                  برنامج تدريب طلبة المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية       –           ب 

            
                                    ٣٠                                                   اللقاءات والحلقات الدراسية وورش العمل-٥      

 
                        المشاركة في الدورات والبرامج التدريبية المقامة في -٦   

  ٣١                                                   لديواناهات التدريبية العراقية خارج الج        
 

                             المشاركة في الدورات والبرامج التدريبية المقامة- ٧   
  ٣٢                                                          في الجهات التدريبية خارج العراق       

  ٣٣-٣٢                الخطة المقترحة للدورات التدريبية في مكاتب التدريب                  –       أ 
  ٢٠١١ / ٢٠١٠            خارج العراق لعام 

                            ٣٤                   الخطة المقترحة للقاءات العلمية والتدريبية                            -      ب 
  ٢٠١١/ خارج العراق لعام ) المنظمات الدولية (

  
  ٣٥                                                     الدورات المقامة لغير منتسبي الديوان -٨
   دور الرقابة المالية في الرقابة على الموازنة العامة                          -  أ  

  ٣٦                  )                                            والتنفيذاإلعدادمرحلة    (        
  ٣٦                  دور الرقابة المالية في رسم السياسة المالية للدولة                      –  ب 
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  ٣٧                          والمتابعة على التقارير الرقابية  اإلشراف دور المفتش العام في -  ج 
  ٣٧                                                                       دورة الخصخصة -  د  

  ٣٨                                                             دورة أسس الرقابة الداخلية -هـ  
  ٣٨                                                                دورة نظام الرقابة الداخلية-و   
  ٣٩                                                                         دورة تقويم األداء-ز   
  ٤٠                                             ي دورة تقويم الموجودات واإلصالح االقتصاد-ح  

  ٤٠                يمات تنفيذ العقود                                                       تعل- ط 
  ٤١               دورة النظام المحاسبي الموحد                                              – ي 
  ٤٢-٤١                   دورة النظام المحاسبي الالمركزي                                    - ك 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  :المقدمة 

من اداة لالستثمار تعود بالنفع علـى تنميـة وتطـوير           نظرا لما يشكله التدريب        
ة يعتمد فـي خططـه االسـتراتيجي      ديوان الرقابة المالية    الموارد البشرية وحيث ان     

 النهوض ببرامج ومشروعات ومشاريعه التطويرية توفير اكبر الفرص التي تساهم في  
يصدر في بدايـة كـل عـام خطتـه          ، فقد اعتمد الديوان ان      التنمية الوطنية الشاملة    

من  في نهاية شهر كانون االول       تنتهيالتدريبية السنوية التي تبدأ مطلع شهر نيسان و       
والدورات التاهيلية والتطويريـة اضـافة الـى    ج برامحيث تتضمن كافة ال   , كل سنة   

تستجيب الحتياجات دوائر الرقابة والتدقيق واقسام الـديوان        النشاطات التدريبية التي    
 تغطية االحتياجات التدريبية لبعض مؤسـسات       بما فيها البرامج التي تساهم في     , كافة  

  .الدولة 
  ٢٠١١/ والمؤشرات لخطة التدريب لعام األساسية األهداف - ١

  :من اجله جاء تحقيقا لالهداف التالية  خطة التدريب اعدتان الهدف االساس الذي 
ورفـع   الرقـابي    العاملين في المجال  من  تطوير خبرات ومهارات منتسبي الديوان        - أ

 .لمهام المكلفين بهاضمن ا أدائهممستوى 

ساسية  ا نظراً لما يشكله من مرحلة    مفهوم التدريب   ل تحقيق ادراك اوسع  العمل على     - ب
والتطورات الحاصلة على المستوى الـداخلي       والتغييراتالحداث  لمواكبة ا ومستمرة  
 . والخارجي

لتطـوير وتأهيـل    بتوظيف مهارات قياداته ومنتسبيه      ديوان الرقابة المالية     ان يقوم  –ج  
الوزارات االخرى ضمن المجاالت     في   الدولةمنتسبي  زمالئهم من   قابليات ومهارات   

العمل   في دورات تخصصية في مجال       مشاركتهم من خالل    قيقية وذلك الرقابية والتد 
 .بمهامهم على اتم وجهالتدقيقي بالشكل الذي يؤهلهم للقيام 

 ومحاولة اسـتيعابها ضـمن      التثقيف باالتجاهات الحديثة في مجال الرقابة والتدقيق       -د  
 .إجراءات العمل في الديوان 

 والمعلومات لدى بعض العاملين في الـديوان         المهارات العمل على تطوير وتنمية    -هـ  
 . زجهم في دورات مركزة ومتخصصةوذلك من خالل

 .تطوير اساليب واجراءات العمل االدارية والفنية في الديوان - و 
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تطوير المهارات في مجال استخدام الحاسوب واالجهزة االلكترونية واالسـتفادة مـن             - ز  
  .نفيذ المهام المختلفة في الديوانميزاتها والخدمات التي تقدمها في ت

 اللغوية لمنتسبي الديوان وخاصة في مجاالت المحادثـة والتفـاهم           المهاراتتطوير   -ح  
 . باللغة االنكليزية

توفير الفرص المناسبة الطالع منتسبي الديوان على تجارب االجهزة الرقابية فـي             -ط  
 .تسبيهابعض الدول العربية واالجنبية وتبادل الخبرات مع من

بهدف رفـع مـستوى     ) التدريب في مواقع العمل   ( التركيز على التدريب الميداني      -ي  
طلبة دبلوم مراقبة الحـسابات     الخبرة والكفاءة للرقباء العاملين في الديوان وكذلك        

 .لتمكينهم من اداء مهامهم بكفاءة

ـ       إقامة -ك    األمـور ض  حلقات وندوات نقاشية لشرح المعايير المحاسبية الجديـدة وبع
 .األخرىالمستجدة 

رفع الروح المعنوية للعاملين من خالل اكسابهم المهارة التي تـؤدي الـى زيـادة             -ل  
 .انتاجاتهم كما ونوعاً باألضافة الى توعيتهم بأهمية العمل الذي يسند اليهم 

تعزيز قدرة العاملين على التكيف مع التغيير في اسلوب وموقع العمـل فـاألفراد               -م  
 موقع الى اخر دون أي يؤثر ذلك علـى          نبين تدريباً جيداً يمكنهم التحول م     المدر

 .قدرتهم على ادائهم العمالهم 
ومواجهة حاالت ترك العمل والتقاعـد  , تحسين القدرة على مجابهة دوران العمالة        -ن  

على أي مستوى اذ يوفر التدريب رصيد كاف من االفراد الذين يمكنهم ان يحلـوا            
 .كون العمل ألي سبب كان مكان من يتر
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   الخطةإعدادالمؤشرات المعتمدة في  -٢

  :  ٢٠١١لقد تم اعتماد المؤشرات التالية كاساس في اعداد خطة التدريب لعام 
وزارات كذلك و الديوان كافة وأقساماحتياجات دوائر الرقابة والتدقيق الحاجة الملحة لتلبية  –أ 

 في تحديد موضوعات الخطة األساس اعتبرتالتدريبية والتي  امجوالبر الى الدوراتالدولة 
 .٢٠١١/لعام

 .نتائج تنفيذ خطط وبرامج التدريب للسنوات السابقة -ب 

 شمول الخطة لمنتسبي الديوان كافة وبمستوياتهم ومؤهالتهم من خالل اشراك اكبر عدد  -ج 

 .قارنة بالسنوات السابقة م٢٠١١/ممكن منهم في الدورات التدريبية المخططة لعام    

 اعطاء التدريب الميداني في مواقع العمل االهمية التي يستحقها وجعله رافداً مـن             -د  
باستمارات التدريب للموظفين   روافد تطوير القدرات والمهارات باالضافة الى العمل        

وعلى ثالث مستويات االولى تخص المعينين حديثاً والذين تقل خدمتهم عـن ثـالث    
 ثالث سنوات والثالثـة  لىوالثانية تخص الموظفين اللذين لديهم خدمة تزيد ع سنوات  

 من خالل   ٢٠٠٩تخص مدراء االقسام والشعب والتي تم تفعيلها واعتمادها من عام           
الموظفين تعميمها على دوائر الرقابة التدقيق واالقسام كافة في الديوان لغرض تقييم            

 . ت وفق الضوابط المؤشرة في هذه االستمارا

االستفادة من الكوادر المتقدمة الكفوءة فـي الـديوان العـداد وتنظـيم دورات              -هـ  
 .غير منتسبي الديوان من دوائر الدولة المختلفةلتطويرية لمنتسبي الديوان و

االستعانة باساتذة الجامعات من ذوي االختـصاص فـي المـساهمة فـي إلقـاء                -و  
 .الديوانالمحاضرات ضمن الدورات التي ستقام داخل 

االستفادة من الفرص التدريبية التي تقيمها المنظمات واالجهزة الرقابية االجنبيـة            -ز  
 .والعربية

 ومراكز التدريب والبحث    ادارات الدولة االستعانة بالخبرات العلمية الموجودة في       -ح  
 .العلمي من خالل استضافتها اللقاء المحاضرات او عقد الندوات المقررة في الخطة

التنسيق مع مراكز التدريب الحكومية لزج منتسبي الديوان في البرامج والدورات            -ط  
 .التدريبية المؤمل اقامتها فيها

لمواكبـة اخـر    وذلـك  ٢٠١١/ ضمن خطة عام     التدريب خارج العراق  االهتمام ب  -ي
  .التي تعود بالمنفعة على عمل الديوان الخبرات التطورات واكتساب
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 التعاون المتفق عليها بين ديوان الرقابة المالية والبرنـامج االمـم            ببرامجاالستمرار   -ك  
 من المنحة التي تـم رصـدها        بعد اطالق المرحلة الثانية   ) UNDP(المتحدة االنمائي   

                                 .للعراق
  البرامج والدورات التدريبية التي تقام داخل الديوان  -٣
  الدورات التعريفية -أ

من االختـصاصات الفنيـة     في الديوانالمعينين حديثاً تعريف   إلىتهدف هذه الدورات          
 بآليات وبرامج العمل المستخدمة في    ) المهندسين والمبرمجين والبايولوجيين والمترجمين     (

لمدة اسبوعين بهدف التعريف بقانون الـديوان وقـانون     مهامهم لتنفيذ واجبات الديوان  أداء
وان عـدد   وقواعد السلوك المهني والوظيفي وقانون الرواتـب واالجـور          الخدمة المدنية   

في الديوان خالل عام   المتقدمين للتعيين   عدد الدورات التي ستقام في هذا المجال تعتمد على       
  .٢٠١١و٢٠١٠ و٢٠٠٩

      الدورات التأهيلية -ب
لترحيـل   اقامة دورات تأهيلية ل٢٠١١اعتمد الديوان ضمن خطته التدريبية لعام      

تطوير قدرات وكفاءات   هذه الدورات الى    هدف  الى عدد من العناوين الوظيفية حيث ت      
وهي  واجباته   يحتاجها الرقيب في اداء   بعض المعارف المكملة التي     وموظفي الديوان   

  ـ:كاالتي
    رقيب ماليلوظيفةتأهيلية الورة الد -أوالً 
اربع  الديوان الذين امضوا تهدف الى تطوير قدرات وكفاءات موظفي  : هدف الدورة  

عن طريق تزويدهم بالمعلومات االساسية فـي        على االقل في العمل الميداني    سنوات  
 أدائـه الرقابة والتدقيق وبعض المعارف المكملة التي يحتاجها الرقيب المـالي فـي             

  .لواجباته
  مفردات الدورة 

   والتدقيق ـ الرقابة
  ـ محاسبة التكاليف

  موحدـ النظام المحاسبي ال
  ـ النظام المحاسبي الحكومي

  وإداريةـ قوانين مالية 
   اللغة العربيةـ
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  )المصطلحات المحاسبية والرقابية ( ـ اللغة االنكليزية 
  ـ اقتصاد 

  ـ قواعد السلوك المهني والوظيفي
  إدارةـ 

  )انتوساي ـ اسوساي ـ اربوساي(ـ التعريف بالمنظمات الدولية 
 

   أسبوع) ١٤(   :مدة الدورة 
  الفترة التي تقام بها الدورة

  ٢٠١١تقام خالل الفصل الثاني من عام   
  مكان انعقاد الدورة
 إقامة هذه الدورة في دوائر الديوان في المحافظات في          وباإلمكان،     تقام في الديوان  

 .حال توفر عدد كافي

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

   :أسلوب التدريبيين
  .المحاضرات-
  .المناقشة الجماعية-
 .دراسات حاالت عملية -
 DATA SHOWاستعمال -

   :الوسائل االيضاحية
 .السبورة  -
 .جهاز العرض المرئي  -

 .توزيع الكراسات والمحاضرات  -
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   أقدم رقيب مالي لوظيفةتأهيلية الدورة ال -ثانياً

دريب وتأهيل موظفي الديوان من الرقباء الماليين الـذين          ت إلىتهدف    :هدف الدورة   
لتمكينهم من انجاز األعمـال الرقابيـة        أقدم وظيفة رقيب مالي     إلىيستحقون الترقية   

  .بكفاءة ودقة
  مفردات الدورة 

  ـ الرقابة والتدقيق    
     ـ مشاكل محاسبية في تطبيقات النظام المحاسبي الموحد والحكومي

  كاليف    ـ محاسبة الت
     ـ ادارة الهيئة ونظام المعلومات

     ـ قوانين مالية وادارية
     ـ رقابة االداء 

     ـ قانون التعاقدات
     ـ المصطلحات الرقابية والمحاسبية باللغة االنكليزية

  ـ مفهوم الفساد االداري واسبابه ودور المدقق والمنظمات في الحد مـن الفـساد              
   .االداري

  
  أسابيع) ٥   (:ةمدة الدور

  الفترة التي تقام بها الدورة
  تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة  

  مكان انعقاد الدورة
   .تقام في الديوان   
  
   التقييـم 

خالل  يشترط على كل مشارك كتابة بحث في احد موضوعات الدورة ومناقشتها                
ان ال تقل   )  ة    للحوار والمناقش  % ١٥البحث و   % ١٥االمتحانات،  % ٧٠( الدورة  

    %).٦٠(ال تقــل في كـل مادة عن وان  % ) ٦٥( درجة النجاح النهائية عن 
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   :أسلوب التدريبيين

  .المحاضرات -
  .المناقشة الجماعية -

 .دراسات حاالت عملية  -
 DATA SHOWاستعمال  -

   :الوسائل االيضاحية
 .السبورة  -

 .جهاز العرض المرئي  -
  .توزيع الكراسات والمحاضرات  -
    الرقابة الماليةرئيس هيئةمعاون  لوظيفةتأهيلية الدورة ال -ثالثاً
 تدريب وتأهيل موظفي الديوان مـن الرقبـاء المـاليين           إلىتهدف    :هدف الدورة  

 لغـرض ) معاون رئيس هيئة(األقدمين الذين يستحقون الترقية والترحيل إلى وظيفة    
وتأهيلهم لقيادة فريـق    ل الرقابية   زيادة قدراتهم ومعارفهم وكفاءتهم في إنجاز األعما      

    .العمل الرقابي مستقبال
  مفردات الدورة   
  المحاسبةـ    

   والتدقيقلرقابة   ـ ا
  دارةاإلفن     ـ
    االقتصاد    ـ

  التدقيق على الحاسوب ـ    
   ـ القوانين  
  

  أسابيع ) ٥ ( :مدة الدورة
  لفترة التي تقام بها الدورةا

   المقترحة  تحدد ضمن خطة التدريب
  مكان انعقاد الدورة

  .الديوانمقر تقام في 
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  م ــــالتقييـ

 يشترط على كل مشارك كتابة بحث في احد موضوعات الدورة او خارجها               
البحث  % ٣٠االمتحانات،  % ٥٠(  الدورة   أثناء ومناقشتها   )بموافقة ادارة الدورة  (

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

   :أسلوب التدريبيين
  .المحاضرات -
  .المناقشة الجماعية -
 .دراسات حاالت عملية  -

 DATA SHOWاستعمال  -
   :الوسائل االيضاحية

 .السبورة  -

 .جهاز العرض المرئي  -
 .توزيع الكراسات والمحاضرات  -

  
  رئيس هيئة الرقابة الماليةتأهيلية لوظيفة الدورة ال -رابعاً
تهدف الى تدريب وتأهيل موظفي الديوان من معاوني رئيس الهيئة     : دف الدورة   ه  

  .لغرض زيادة قدراتهم وامكاناتهم باتجاه قيادة فريق العمل الرقابي
  مفردات الدورة   

     ـ المحاسبة المتخصصة
     ـ الرقابة والتدقيق

  اإلدارةفن    ـ 
   العامة والمالك   ـ قانون الخدمة

       ـ االقتصاد  
      ـ المعايير المحاسبية والتدقيقية العراقية والدولية

      ـ التدقيق على الحاسوب
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  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 احد موضوعات الـدورة او خارجهـا            
البحث % ٣٠االمتحانات،  % ٥٠( ومناقشتها أثناء الدورة     ) الدورة إدارةوبموافقة  (

وان ال   % ) ٧٠(  ال تقل درجة النجاح النهائية عن        أن) للحوار والمناقشة   % ٢٠
   . % ) ٦٠( تقــل في كـل مادة عن 

  
   :لتدريبيينأسلوب ا

  .المحاضرات -

  .المناقشة الجماعية -
 .دراسات حاالت عملية  -
 DATA SHOWاستعمال  -

   :الوسائل االيضاحية
 .السبورة  -
 .جهاز العرض المرئي  -

 .توزيع الكراسات والمحاضرات  -
  
  الدورة التاهيلية لوظيفة رئيس هيئة اقدم: خامساً
 رؤسـاء الهيئـات   ن مـن    تهدف الى تدريب وتأهيل موظفي الديوا     : دف الدورة   ه

  .لغرض زيادة قدراتهم وامكاناتهم باتجاه قيادة فريق العمل الرقابي
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  مفردات الدورة   
  )السياسات المالية، االزمة المالية ( االقتصاد_   

  :الرقابة والتدقيق وتشمل   ـ 
  تدقيق العقود      * 
  االعالنات الدولية      * 
  ل االموالميزان المدفوعات وغسي      * 
  التدقيق المستند للمخاطر      * 

  تدقيق حاالت الفساد االداري      *  
        
  التقارير المالية ومتخذ القرار   ـ 
  معايير رقابة الجودة   ـ 
  تقويم االداء   ـ 
    اساليب اعداد الموازنة    ـ

  ادارة فرق العمل    ـ 
      

  أسابيع ) ٤  (  :مدة الدورة
  

   تقام بها الدورةالفترة التي
    تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة

  مكان انعقاد الدورة
     تقام في مقر الديوان 

   :أسلوب التدريبيين 
  .المحاضرات -
  .المناقشة الجماعية -
 .دراسات حاالت عملية  -
 DATA SHOWاستعمال  -
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   :الوسائل االيضاحية

 .السبورة  -
 .جهاز العرض المرئي  -

 .اضرات توزيع الكراسات والمح -
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   :الدورات التطويرية -ج 
   الدورات التطويرية لوظيفة معاون رقيب مالي– أوالً

  
موضوع الدورة 

  التدریبیة

مكان 
انعقاد 
  الدورة

  المدة  الھدف من الدورة

/ أسالیب التدقیق
  مبادئ التدقیق

مق                ر 
  الدیوان

قبل المدققین والتي تعریف المشاركین بأسالیب التدقیق المتبعة من     
تختلف بإختالف أنواع التدقیق التي یمارسھا المدقق وفق م ا یكفل ُھ    
التشریع النافذ لجھ از الرقاب ة باإلض افة إل ى اإلط الع عل ى مب ادئ          

  التدقیق األساسیة وفق معاییر التدقیق الدولیة

  خمسة أیام

معاییر محاسبیة 
  دولیة+ محلیة 

مقر 
 الدیوان

 بالمع اییر المحاس بیة المحلی ة والدولی ة وم ا         تھدف الدورة للتعریف  
المق  صود بھ  ا والغای  ة م  ن وض  عھا وآلی  ة وض  عھا باإلض  افة إل  ى     
التعرف على الجھات المھنیة التي تقوم بإصدارھا وص الحیة ھ ذِه           
الجھ  ات م  ع أخ  ذ فك  رة أو إط  ار ع  ام للمع  اییر المحاس  بیة المحلی  ة   

  محلیًاوالدولیة الصادرة مع التركیز على ما صدر منھا 

  خمسة أیام

تدقیق الرواتب 
  واألجور

مقر 
 الدیوان

تعریف الم شاركین ب اإلجراءات الواج ب إتخاذھ ا لت دقیق ح سابات        
الروات  ب واألج  ور واإلحت  سابات الخاص  ة والت  شریعات المرعی  ة     

  )٢٠٠٨/لسنة) ٢٢(قانون الرواتب رقم(بھذا الخصوص
  خمسة أیام

العقود 
  والمناقصات

مقر 
 الدیوان

م  شاركین ب اإلجراءات الواج  ب إتخاذھ ا لت  دقیق عملی  ات   تعری ف ال 
التعاقد الحاصلة بین الدوائر الحكومیة والشركات المقاولة لتجھی ز          
م  واد أو تنفی  ذ م  شاریع أو تق  دیم اإلست  شارة الفنی  ة ووف  ق ق   انون        

  ٢٠٠٩/لسنة) ١(وتعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم

  خمسة أیام

أسالیب التدقیق 
  العینیة

مقر 
 دیوانال

  خمسة أیام  التعرف على األسالیب اإلحصائیة المعتمدة ألخذ العینات التدقیقیة 

أنظمة الرقابة 
  الداخلیة

مقر 
 الدیوان

ھ  داف عناص  رھا واال, التعری  ف بمفھ  وم أنظم  ة الرقاب  ة الداخلی  ة   
الرئیسیة للرقابة الداخلی ة وأن واع ال ضوابط الرقابی ة الت ي ی ضمنھا          

التي یتم من خال لھا التحق ق م ن إن أھ داف     نظام الرقابة الداخلیة و   
المؤسسة قد تم تحقیقھ ا باإلض افة إل ى التع رف عل ى أس الیب تقی یم            
نظ  ام الرقاب  ة الداخلی  ة وال  دور المھ  م لھ  ا ف  ي دع  م مھم  ة مراق  ب      

  الحسابات الخارجي

  خمسة أیام

تعریف الفساد 
  اإلداري وأنواعُھ

مقر 
 الدیوان

خطورتِھ وأس بابِھ ك ذلك اآللی ات    التعریف بمفھوم الفساد اإلداري و    
التي تضمن الحد منُھ باإلضافة إلى اإلجراءات الواجب إتخاذھا أو 
اإللتزام بھا للحد منُھ باإلضافة إلى التعرف على أنواعِھ وت أثیرات     

  كل منھا على اإلقتصاد الوطني

  خمسة أیام
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   الدورات التطويرية لوظيفة رقيب مالي– ثانياً
 موضوع الدورة

  التدریبیة

مكان 
انعقاد 
  الدورة

  المدة  الھدف من الدورة

 نظم المعلومات -
المحاسبیة وفق النظام 

المحاسبي الموحد 
  المشاكل والمعوقات

مقر 
 الدیوان

التعریف بالمشاكل والمعوقات ونقاط الخلل التي تسفر عن التطبیق 
العملي للنظ ام المحاس بي الموح د والت ي ق د ت ؤثر ف ي م دى س المة                

فصاح عن العملی ات المالی ة الجاری ة ل دى ال دوائر المطبق ة لھ ذا             اإل
  النظام

خمسة 
  أیام

 نظ        م المعلوم        ات  -
المحاس  بیة وف  ق النظ  ام 
المحاس     بي الحك     ومي  

  المشاكل والمعوقات

مقر 
 الدیوان

التعریف بالمشاكل والمعوقات ونقاط الخلل التي تسفر عن التطبیق 
 قد ت ؤثر ف ي م دى س المة     العملي للنظام المحاسبي الحكومي والتي    

اإلفصاح عن العملی ات المالی ة الجاری ة ل دى ال دوائر المطبق ة لھ ذا             
  النظام

خمسة 
  أیام

 الت         دقیق الم         ستند -
  للمخاطر

مقر 
 الدیوان

التعرف على مفھوم إدارة المخاطر وكیفیة تقییم المخاطر وتحلیلھا    
عھ ا  وقیاسھا وترتیب ھذِه المخاطر وف ق األولوی ات لی تم التعام ل م          

ح   سب أھمیتھ   ا وكیفی   ة بن   اء خط   ة إدارة ت   دقیق وف   ق ألس   لوب       
المخ   اطر باإلض   افة إل   ى التع   رف عل   ى المع   اییر واإلرش   ادات       
المعتمدة في بناء ھ ذِه الخط ة وم ا ھ ي الخط وات الواج ب إتخاذھ ا          

  لھذا الغرض

خمسة 
  أیام

مقر    أدلة اإلثبات-
 الدیوان

ل  ة والعوام  ل الت  ي للتعری  ف بماھی  ة أدل  ة االثب  ات وحجی  ة ھ  ذه االد 
  تؤثر على حجم االدلة التي یقوم بجمعھا المدقق 

خمسة 
  أیام

 مع         اییر الت         دقیق  -
  المحلیة والدولیة

مقر 
 الدیوان

تھ  دف ال  دورة للتعری  ف بالمع  اییر التدقیقی  ة المحلی  ة والدولی  ة وم  ا    
المق  صود بھ  ا والغای  ة م  ن وض  عھا وآلی  ة وض  عھا باإلض  افة إل  ى     

نیة التي تقوم بإص دارھا وص الحیة ھ ذِه     التعرف على الجھات المھ   
الجھ  ات م  ع أخ  ذ فك  رة أو إط  ار ع  ام للمع  اییر الدولی  ة والمحلی  ة       

  التدقیقیة الصادرة مع التركیز على ما صدر منھا محلیًا

خمسة 
  أیام

 تعری  ف وثیق  ة العھ  د   -
  الدولي

مقر 
 الدیوان

تعری  ف الم  شاركین بماھی  ة وثیق  ة العھ  د ال  دولي واإلس  تراتیجیات     
تبط  ة بھ  ا والملزم  ة للمن  ضوین تح  ت ھ  ذِه الوثیق  ة عل  ى س  بیل   المر

  المثال ستراتیجیة مكافحة الفساد

خمسة 
  أیام

 تحدی         د الح         االت  -
المشخ        صة للف         ساد  

تحدی   د مناف   ذ  / اإلداري
  الخطر في النظم

مقر 
 الدیوان

تعریف المشاركین بالحاالت التي تكون أكثر عرضة للفساد بسبب         
یة والوقوف على مكامن  الخل ل الحاص لة   طبیعتھا اإلداریة أو المال 

في أنظمة الرقابة الداخلیة والتشریعات النافذة كمكامن خطر ممكن 
  أن تستغل لتمریر حاالت الفساد اإلداري والمالي

خمسة 
  أیام
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   الدورات التطويرية لوظيفة رقيب مالي أقدم– ثالثاً
  

موضوع الدورة 
  التدریبیة

مكان 
انعقاد 
  الدورة

   من الدورةالھدف
  المدة

 أدلة العمل 
  الرقابي

مقر 
 الدیوان

التعریف بأدلة العمل التدقیقي الصادرة عن ھذا الدیوان كدلیل الرقی ب     
  خمسة أیام  المالي ودلیل تقویم األداء الشامل ودلیل التنظیم واإلشراف اإلداري

إسلوب رسم 
  برامج التدقیق

مقر 
 الدیوان

ع داد ب رامج الت دقیق وم ا ھ ي النق اط       للتعریف بأھمی ة اإلط ار الع ام إل       
الرئیسیة الواجب مراعاتھا إلعداد برن امج الت دقیق كون ُھ أداة لتخط یط        
العمل الرقابي كذلك التعرف بأنواع برامج التدقیق واألھداف المتوخاة 

  منُھ

  خمسة أیام

توثیق وجمع 
  أدلة اإلثبات

مقر 
 الدیوان

ألدل ة والعوام ل الت ي ت ؤثر      للتعریف بماھیة أدلة اإلثبات وحجیة ھ ذِه ا       
على حجم األدلة التي یقوم بجمعھا المدقق باإلضافة إلى التعرف على       
م  صادر ھ  ذِه األدل  ة وأس  الیب جمعھ  ا بإعتب  ار إن أدل  ة اإلثب  ات تمث  ل     
المحور األساسي الذي تقوم علیھ عملی ة الت دقیق للوص ول إل ى ال رأي              

  المھني المحاید

  خمسة أیام

الدراسة 
مع المیدانیة وج

  المعلومات

مقر 
 الدیوان

التعریف بمراحل العمل الت دقیقي وم ا تمثل ُھ مرحل ة الدراس ة المیدانی ة             
وجمع المعلومات عن الجھة موضع التدقیق في كل من عملیة التدقیق     

قویم األداء ووسائل الحصول على المعلومات وكیفیة التعام ل معھ ا    تو
تي یتم بناء ال رأي  من تصنیف وتبویب وتحلیل وصوًال لإلستنتاجات ال 

  المھني علیھا

  خمسة أیام

مقر   التحلیل المالي
 الدیوان

للتعریف بمفھوم التحلیل المالي كأداة مھم ة وإب راز دورِه ف ي تخط یط          
اإلحتیاجات وإمكانیة ھذا الفرع من فروع المعرفة باإلیفاء بإحتیاجات   
المتطلع  ین إل  ى مزی  د م  ن الرفاھی   ة والتط  ور ع  ن طری  ق تق   یم أداء        

حاضر والماضي والحیلولة دون مخاطر اإلفالس واألزمات المالی ة        ال
  وترشید القرارات على مختلف المستویات اإلداریة

  خمسة أیام

أسالیب الحفظ 
  واألرشفة

مقر 
 الدیوان

لتعریف المشترك باألسالیب المتبعة لحفظ األولیات واألنظمة المرعیة  
 ی  تم فتح  ُھ م  ن  ف  ي ذل  ك ف  ضًال ع  ن أس  الیب األرش  فة وبم  ا ینبغ  ي أن    

أض  ابیر ل  دى ك  ل م  ن الھیئ  ة الرقابی  ة العامل  ة والمتمث  ل ف  ي أض  ابیر      
الملف الج اري والثاب ت للجھ ات الخاض عة لرقاب ة الھیئ ة وك ذلك ل دى              

  مقر دائرة التدقیق واإلطالع على تعلیمات إتالف الوثائق واألولیات

  ثالثة أیام

المشاكل 
  المحاسبیة

مقر 
 الدیوان

تمثل ف ي جوھرھ ا م شاكل تطبیقی ة یطل ب فیھ ا         عرض لحاالت عملیة    
وض  ع الحل  ول م  ن قب  ل الم  شاركین وم  ن ث  م تق  دیم الح  ل األمث  ل ك  أن    
تك  ون الم  شكلة ت  سجیل محاس  بي ال یتف  ق والت  شریعات المرعی  ة بھ  ذا     
الخ  صوص والغای  ة ھ  و تحفی  ز ذھ  ن الم  شاركین لبی  ان ال  رأي وتق  دیم   

ن اء س  یر عملی  ة  الحل ول المقترح  ة لم ا یعترض  ھم م  ن م شاكل مھنی  ة أث   
  التدقیق لدى الجھات الخاضعة للرقابة

  خمسة أیام

إعداد برامج 
لتدقیق الفساد 

  اإلداري

مقر 
 الدیوان

التعریف بمفھوم الفساد اإلداري وخطورتِھ وأسبابِھ كذلك اآللیات التي  
تضمن الحد منُھ باإلضافة إلى اإلجراءات الواجب إتخاذھا أو اإللتزام     

ا ب  شكل برن  امج ت  دقیقي لفح  ص م  دى إلت  زام     بھ  ا للح  د من  ُھ ووض  عھ  
الجھات الخاضعة للتدقیق بتلك اإلجراءات أو للتأكد م ن س المة م ا ت م         

  إتخاذُه للحد منُھ

  خمسة أیام
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   الدورات التطويرية لوظيفة معاون رئيس هيئة و رئيس هيئة الرقابة المالية– رابعاً
  ورئيس هيئة اقدم

  
موضوع الدورة 

  التدریبیة
عقاد مكان ان

  المدة  الھدف من الدورة  الدورة

تھدف الدورة إلى التعرف على مناھج القیادة اإلداریة وتح سین     مقر الدیوان   إدارة فرق العمل-
قی  ادة فری  ق العم  ل باإلض  افة إل  ى تط  ویر المھ  ارات المطلوب  ة     

  لذلك ومنھا مھارات التنسیق واإلبتكار وأسالیب القیادة اإلداریة
  خمسة أیام

ة في ظل  اإلدار-
  األزمات

لتعری  ف الم  شاركین بمفھ  وم إدارة األزم  ات والمھ  ارات الت  ي       مقر الدیوان
ینبغ   ي إكت   سابھا إلدارة مث   ل ھ   ذِه المواق   ف وللخ   روج منھ   ا       
باإلض  افة إل   ى األبع  اد الواج   ب دراس   تھا لوض  ع حل   ول لتل   ك    

  المشاكل واألزمات

  خمسة أیام

 تخطیط العمل -
  الرقابي

ة للتع  رف عل   ى أھمی  ة التخط   یط للعم  ل الرق   ابي    تھ  دف الدول     مقر الدیوان
  خمسة أیام  ومراحل إعداد الخطة التدقیقیة وكیفیة تنفیذھا

 تقویم األداء -
بإستخدام بطاقات 

  األداء المتوازن

تھدف الدورة إلى تعریف المشاركین بكیفیة القی ام بعملی ة تق ویم      مقر الدیوان
محدد والتعریف األداء بإستخدام بطاقة األھداف وبإسلوب كمي 

باإلط  ار النم  وذجي لھ  ذِه العملی  ة وت  سلیط ال  ضوء عل  ى دورھ  ا  
المت صاعد ف  ي قی  اس األداء م  ن خ  الل نظ  ام البطاق  ة الم  ستخدم   

  لھذا الغرض

  خمسة أیام

 األسالیب الحدیثة -
  لتقویم األداء

التعریف بأحدث األسالیب المتبعة لتقویم األداء والتي ھي  مقر الدیوان
  خمسة أیام  إستخدام بطاقة األداء المتوازن

 أسالیب مناقشة -
  التقاریر

التعری  ف بمراح  ل إع  داد التقری  ر ف  ي ال  دیوان باإلض  افة إل  ى         مقر الدیوان
التع  رف عل  ى مفھ   وم إدارة التف  اوض ومھ  ارات المتفاوض   ین     

  ذلك واألسالیب المتبعة في 
  ثالثة أیام

 المراجعة -
  التحلیلیة

التعری  ف بمفھ  وم المراجع  ة التحلیلی  ة كون  ُھ یمث  ل أح  د وس  ائل       مقر الدیوان
اإلثبات الت ي یعتم د علیھ ا الم دقق وكیفی ة اإلعتم اد علی ھ خ الل              
مراحل عملیة التدقیق ومزایا إستخدامھا وأغراض ھا وخط وات       

  تنفیذ تلك اإلجراءات

  خمسة أیام

  
  :مالحظات 

  .اربعة دورات شهرياً لكل عنوان وظيفي  تقام الدورات التطويرية بمعدل – ١
  . الفترة التي تقام بها الدورات التطويرية تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة – ٢
  يؤدي المشاركون في الدورات التطويرية امتحاناً نهائياً وتعتبر درجة :  التقييم – ٣

   %٥٠      النجاح الصغرى 
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  الدورات المتخصصة والتطويرية في مجال الحاسبات -د

  ) المبتدئة ، المتوسطة ، المتقدمة ( دورات تدريبية في نظام التشغيل  -أوالً 
   هدف الدورة    

   تهدف الى تعريف المشاركين بالحاسوب 
   الدورة فرداتم

 معالجة النصوص  -

  الجداول الحسابية  -

 االنترنيت والبريد االلكتروني  -
 ضاد الفايروساتم  -

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

 
  أيام)  ٥ ( :مدة الدورة

  الفترة التي تقام بها الدورة
  تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة

  مكان الدورة
  . في مقر الديوان

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

          
     ـ دورات االنترنيت والبريد االلكترونيثانياً

  هدف الدورة       
   تعريف المشاركين باالنترنيت إلىتهدف           

   الدورة فرداتم
 انواع خدمات االنترنيت المتوفرة   -

 توضيح سياق العمل بالبريد االلكتروني  -
 البريد المتاحة انواع صناديق  -
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  كيفية الدخول والخروج من صندوق البريد -

  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

  رحةتحدد ضمن خطة التدريب المقت
  مكان الدورة

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

  
   ـ دورة استخدام الحاسوب في اعمال الرقابة والتدقيقثالثاً  

  هدف الدورة          
ل استخدام الحاسوب فـي اعمـال       تهدف الى رفع مستوى المشاركين في مجا                 

  الرقابة والتدقيق
   الدورةفرداتم

  ـ مقدمة تعريفية ـ كيف يعمل الحاسوب
  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 ء جداول داخل الـ وانشا-Wordالطباعة باستخدام ـ 
  )الخ...انشاء جدول بيانات وادخال البيانات وتحديد الخاليا (-)Excel(شرح نظام الـ ـ 
   )IDEA(التدقيق باستخدام الحاسوب  ـ 
  تمارين عمليةـ 
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  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

  أسابيع)  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 
  
    الحاسبات الشخصية وصيانتهاـ تكنولوجيا رابعاً

  هدف الدورة 
وصيانة  الشخصية   وعملية بالتقنيات الخاصة بالحاسبات   اكتساب معرفة علمية        

  اجهزة الحاسبات
  المشاركون في الدورة

  موظفاً) ١٠-٥(  يشارك في الدورة ما بين       

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

  خطة التدريب المقترحةتحدد ضمن 
  مكان الدورة

  . في مقر الديوان
  التقييـــــم

    %٦٠    يؤدي المشاركون في الدورة امتحاناً نهائياً وتعتبر درجة النجاح الصغرى 
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   ـ نظم قواعد البيانات اوراكلخامساً 

  هدف الدورة
نـات  اكتساب معرفة وتطوير العاملين في تصميم وتحليـل وادارة قواعـد البيا           

   g10Oracle باستخدام 
  

  المشاركون في الدورة
فـي مجـال تطبيـق      موظفاً من العـاملين     ) ١٠ـ٥(يشارك في الدورة ما بين      

  .برامجيات الحاسوب
   يوم)٢٠( :  مدة الدورة         

  الفترة التي تقام بها الدورة
   تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة    

  مكان الدورة
  . في مقر الديوان

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

  
   EXCEL نظام ـ دورة متقدمة في الجداول االلكترونية باستخدام سادساً

  هدف الدورة
  اكساب المشارك المهارات المتقدمة في معالجة الجداول        

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

   يوم)٨(   :مدة الدورة      
  الفترة التي تقام بها الدورة

   تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة    
  مكان الدورة
   . في مقر الديوان
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  مالتقييـــــ

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

  Wordة متقدمة في معالجة النصوص باستخدام ـ دورسابعاً 
  هدف الدورة     
  اكساب المشارك المهارات المتقدمة في معالجة النصوص     

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

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

  تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة  
   الدورةمكان

   . في مقر الديوان        
  مالتقييـــــــ

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

  Access -MS 2003ـ برمجة قواعد البيانات باستخدام ثامناً 
  هدف الدورة       

  شاء االنظمةمعرفة علمية وعملية في تصميم قواعد البيانات واناكساب       
  المشاركون في الدورة

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

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

  تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة
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  مالتقييــــــ

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

   الشبكات أساسياتـ دورة تاسعاً 
  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
  تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة

  مكان الدورة
  .في مقر الديوان

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

   ـ صيانة الطابعاتعاشراً 
  هدف الدورة    
  علمية وعملية في صيانة الطابعات واجهزة االستنساخ رفة اكساب مع    

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

   يوم)١٠(    :مدة الدورة
  الفترة التي تقام بها الدورة

  .تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة
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  التقييــــم

   %٦٠ في الدورة امتحاناً نهائياً وتعتبر درجة النجاح الصغرى   يؤدي المشاركون
  ـ صيانة الحاسبات المحمولةاحد عشر 

  هدف الدورة
بالتقنيات الخاصة بالحاسوب الشخـصي وصـيانة        معرفة علمية وعملية     إكساب  

   اجهزة الحاسبات
  المشاركون في الدورة
  ي صيانة االجهزةموظفاً من العاملين ف) ١٥ – ١٠(يشارك في الدورة من

  أيام )٥(    :مدة الدورة
  

  الفترة التي تقام بها الدورة
  تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة

  
  مكان الدورة

  في مقر الديوان
  مالتقييــــــ

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



٢٦ 
 

  

  ام االرشفة االلكترونيخاصة بنظ الدورات ال-اثنا عشر 
  
  
  

  ٢٠١١(EDMS)  االلكتروني األرشفةدورة نظام 
  
  

  (EDMS) دورة متقدمة على نظام البإعطاءنیة  االلكترواألرشفةقیام فریق 
  :تشمل جمیع العملیات التي تم تصمیمھا و كما مبین في الجدول التالي 

  
الجھة   ت

  المعنیة
عدد 
  األیام

  المالحظات  الموضوع

 دوائر  ١
التدقیق في 

  .المقر

 تشمل األرشفةدورة في   
  :كل

 الوارد .١
 الصادر .٢
 مذكرات داخلیة .٣

  متابعة. ٤     

   اإلداريالموظف العامل على النظام و 
  المشرف على النظام

دوائر   ٢
التدقیق في 
  .المحافظات

 تشمل األرشفةدورة في   
  :كل

 الوارد.١
 الصادر.٢
 مذكرات داخلیة.٣
  متابعة .٤

   اإلداريى النظام و الموظف العامل عل
  المشرف على النظام

 األقسام  ٣
 اإلداریة

والفنیة في 
  .المقر 

 تشمل األرشفةدورة في   
  :كل

 الوارد١
 الصادر.٢
  مذكرات داخلیة.٣

  اإلداريالموظف العامل على النظام و 
  المشرف على النظام

  
  
  
  
  
  

 الجدول اعاله بالنسبة لجمیع الجھات المعنیة بالتدریب وكما مبین في:  مالحظة 
فان االداري مشمول بجمیع االیام المذكورة ازاء الجھة التابع لھا باعتباره العنصر 

  .االساسي في العمل 
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   الدورات األدارية– هـ
  المتابعة والحفظ واالرشيف/ فن ادارة المكتب  - والً أ

تطوير المهارات الشخصية للمشاركين فـي كيفيـة ادارة الوقـت            : هدف الدورة 
  .وضغوط العمل والتعرف على المهارات االدارية والفنية لمدير المكتب 

  .م في مقر الديوان تقا : مكان انعقاد الدورة
  .تحدد ضمن الخطة التدريبية المقترحة  : الفترة

   أيام ٥ : مدة الدورة
موظف ممـن هـم     ) ٢٥ – ٢٠(ورة من   دليشارك في ا  : لمشاركون في الدورة    ا

  .رئيس مالحظين , مالحظ  , بعناوين معاون مالحظ
يؤدي المشاركون في الدورة امتحان نهائي وتعتبر درجة النجاح الصغرى           : التقييم

)٥٠. (%  
  

  ادارة المكتب الكترونياً : ثانياً
مهارت تطبيق الحاسب اآللـي فـي مجـاالت االدارة المكتبيـة             : هدف الدورة 
  والسكرتارية

  .وان م في مقر الديتقا : مكان انعقاد الدورة
  .تحدد ضمن الخطة التدريبية المقترحة  : الفترة

   أيام ٥ : مدة الدورة
موظف ممـن هـم     ) ٢٥ – ٢٠(ورة من   دليشارك في ا  : لمشاركون في الدورة    ا

  .رئيس مالحظين , مالحظ , بعناوين معاون مالحظ 
يؤدي المشاركون في الدورة امتحان نهائي وتعتبر درجة النجاح الصغرى           : التقييم

)٥٠. (%  
فأن مشاركتهم  ) مدير أقدم , مدير  , معاون مدير   (أما بخصوص العناوين اإلدارية     

تكون من خالل الدورات التي تقام في المراكز التدريبية داخل العراق عن طريق             
المركز الوطني للتطوير اإلداري وتقنيـة المعلومـات والجهـاز          /وزارة التخطيط 

في الدورات اإلدارية المقامة خارج     م  أو من خالل مشاركاته   . المركزي لإلحصاء 
  .العراق
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   دورات في اللغة االنكليزية– و

 التدريب في هذا الديوان باالتفاق مع مجموعـة مـن االسـاتذة     إدارةستقوم       
مة دورات متخصصة في اللغة االنكليزية بعـد ان يـتم تـصنيف             االجامعيين الق 

ل االختبار الذي سيجري لهم      من خال  المشاركين في الدورات الى ثالث مستويات     
   :منقبل االساتذة

   مبتدأ–    أ 
   متوسط-    ب
   متقدم–    ج 

على ان ال تقل مدة الدورة عن شهرين وتنتهي بأختبار وال تقل درجة النجاح عن               
  .موظف ) ٢٠(وأن ال يزيد عدد المشاركين عن %) ٦٠(

  .ء تتضمن الدورات موضوعات في المحادثة واالستيعاب واالنشا
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   برامج التدريب في مواقع العمل-٤

   برنامج تدريب العاملين الجدد في مقرات الهيئات-أ   
 العمل باستمارة التدريب العملي للموظفين المعينـين        إعادة ٢٠٠٦/  تم ومنذ عام       

بها حديثاً حيث تم تعميم هذه االستمارة على كافة دوائر واقسام الديوان للعمل بموج            
تم على اساسها تقييم الموظفين المعينين حديثاً من خالل االلتزام بفقـرات            يحيث س 

سـنوات يـتم    ) ٣(البرامج التدريبية المدرجة في هذه االستمارة والتي تمتد الـى           
بموجبها تدريب الموظف المعين حديثاً من قبل رئيس الهيئة وباشراف المدير العام           

  .ا الى قسم التدريب لغرض توثيقها نسخة منهوتلزم التعليمات ارسال
  

  برنامج تدريب طلبة المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية -ب   
نظرا الهمية التدريب الميداني في رفع مستوى الخبرة والكفاءة للرقباء العاملين في 
الديوان وكذلك لطالب المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية وتمكينهم من اداء           
مهامهم بكفاءة ولتحقيق االهداف المطلوبة من تدريب طلبة المعهد العالي للدراسات           

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

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

 ففـي شـركات     ةالثانية والثالثةفي شركات متوسطة الحجم اما المرحلة الرابع       
 .كبيرة الحجم

 وبحضور تحقيق لقاءات شهرية مع طلبة المعهد اثناء فترة التدريب في الديوان       -
السيد رئيس الديوان المحترم تتم من خاللها مناقشة الطلبـة المتـدربين كافـة        
االمور التي تواجههم اثناء فترة التدريب العملي ولتشخيص اهم النقـاط فيهـا             

جلس المـديرين فـي الـدوائر       مباالضافة الى عقد حلقات نقاشية بين الطلبة و       
 .الرقابية التي يتدربون فيها 

 تشكيل فرق تفتيشية لمواقع التدريب الميداني في الهيئات         ٢٠٠٧ /بدأ ومنذ عام   -
قوف على مدى تطبيق البرنامج التدريبي المعتمـد لكـل مرحلـة            والرقابية لل 
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وتحديد مواطن الضعف والخلل في اساليب التدريب المعتمدة من قبل المشرفين        
 .على التدريب العملي

 
 ية الفترة التدريبيةإجراء اختبار تطبيقي لطلبة المعهد في نها -

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

 
   العراقيةبرنامج التدريب الصيفي للطلبة الدارسين في المعاهد والكليات -ج

لعراقية في الجانـب العملـي      بهدف زيادة خبرات الطلبة في الكليات والمعاهد ا                
والتطبيقي يتولى الديوان تدريبهم وضمن االمكانـات المتاحـة واالختـصاصات           

   .المطلوبة لكل دائرة او قسم في الديوان
  

 اللقاءات والحلقات الدراسية وورش العمل   -٥
 عقد لقاءات خاصة لموظفي الديوان الموفـدين خـارج          ٢٠١١/   ستتضمن خطة عام    

 خالصة موجزة عن الفرص التدريبية التي شاركوا فيها لتعميم الفائدة منهـا             القطر لتقديم 
وتبادل اآلراء حول إمكانية االستفادة منها في تطوير العمل في هذا الديوان ، ويحـضر               
اللقاء الذي ينظم لهذا الغرض عادة الكادر المتقدم في الديوان من هم بدرجة رئيس هيئـة         

مستويات اخرى تقتضي الضرورة مشاركتها ، كما ستتضمن        او ما يعادلها فما فوق وأية       
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              

  واالستفادة من اآلراء واالفكار التي تطرح خاللها
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  خارج الديوانالعراقية المشاركة في الدورات والبرامج التدريبية المقامة في الجهات التدريبية -٦
 

منتسبين في كافة االختصاصات وذلـك      ال وامكانيات   قدرات  يحرص الديوان على تطوير          
ن  بعد ا  ٢٠١١/من خالل االستفادة من االمكانات المتاحة لدى المراكز والمعاهد خالل عام          

يتم عرض ما يرد الى الديوان من برامج ودورات على لجنـة االيفـادات وذلـك تنفيـذاً                  
لتوجيهات السيد رئيس الديوان المحترم الختيار البـرامج والـدورات وفقـاً لالحتياجـات         
التدريبية لدوائر الديوان مع تحديد عدد المشاركين ومستوياتهم لتحقيق االستفادة الكاملة من            

  .٢٠١١/ن هذه المراكز التي من المؤمل ان تقدم خطط برامجها لعام هذه البرامج وم
  

  مركز التدريب المالي والمحاسبي -
 المركز الوطني لالستشارات والتطوير االداري -

 مركز التعليم المستمر -
 مدرسة القدس للحاسبات االلكترونية -

 المكتب العربي لالستشارات في الجامعة المستنصرية -

 جامعة النهرين  -

 االدارة واالقتصادكلية  -

 )باالضافة الى المراكزالمتخصصة االخرى ( -
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   المشاركة في الدورات والبرامج التدريبية المقامة في الجهات التدريبية خارج العراق-٧   
  

بهدف توحيد وتطوير عالقات الديوان مع المنظمات العربية والدوليـة وبعـض              
جنبية وإتاحة الفرص لمنتسبينا للتدريب والتطوير وتبادل       االجهزة الرقابية العربية واال   

الخبرات مع نظرائهم ، فإن الخطة ستتضمن المشاركة في جميع الفرص التي توفرها             
الجهات المشار اليها اعاله والتي ترد الى الديوان بموجب مفاتحات تتم علـى مـدار               

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

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

 وفي  . كفاءة موظفي الديوان   رفعيحقق االستفادة الكاملة من هذه الفرص في تطوير و        
التي ٢٠١١ كشف يتضمن الخطة المقترحة للدورات التدريبية خارج العراق لعام           أدناه

ستقام من قبل مكاتب التدريب التي نتعامل معها أو التـي تقتـرح لجنـة اإليفـادات               
  .المشاركة بها

  :الدورات المحاسبية -أ
  .التكلفةترشيد  لأساسيات محاسبة التكاليف للمدراء والمشرفين -
 ).تصميمها وقراءتها (KRISمؤشرات المخاطر الرئيسية  -

 ).تطبيقات عملية(التحليل المالي بأستخدام الحاسوب  -
 .التحليل المالي المتقدم -

 ).TOT(شهادة مدرب معتمد  -
 ).أهميتها وتطبيقاتها ورأي لجنة بازل(الحاكمية المؤسسية  -

 .إدارة الخسائر التشغيلية -

 .رة في تقييم أداء الموظفيناألساليب المعاص -

 .أساسيات أمن المعلومات لغير العاملين في مجال تقنية المعلومات -
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  :الدورات اإلدارية -ب
  .أفضل الممارسات في القيادة الموقفية -
 ).التحسين المستمر(منهجية اإلدارة بأستخدام نظام كابزن  -

 .د البشريةآلية بناء وتطبيق السياسات واإلجراءات في إدارة الموار -

 ).مدراء التنسيق(تنمية مهارات منسقي المكاتب واإلدارات  -
 .القيادة في ظل المخاطر واألزمات -

 .التخطيط اإلستراتيجي إلدارة الموارد البشرية -
 .منهجية تطوير القيادات من داخل المؤسسة -

 .األدوار القيادية واإلدارية للمدراء المتميزين -
 .دقيق اإلداريالتطبيقات الحديثة في أعمال الت -

  
  :الدورات اإلحصائية -ج
  . إستخدام العينات اإلحصائية وغير اإلحصائية في تنفيذ عمليات التدقيق الداخلي-
  .SPSS التحليالت اإلحصائية بأستخدام -
    إعداد وعرض القوائم المالية وفق معايير المحاسبة والتقارير المالية والدولية-

IFRS, IAS.   
   
  :ارفدورات المص -د

  .إدارة المخاطر في المصارف والمؤسسات المالية -
في مكافحة غسل األموال فـي المـصارف والمؤسـسات           أفضل الممارسات  -

 .المالية

 .االئتمانيالتحليل  -

  .رفيبر كشف التزوير والتزييف المصمخت -
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  )المنظمات الدولية( الخطة المقترحة للقاءات العلمية والتدريبية – هـ
  ٢٠١١/          خارج العراق لعام                

  
  ٢٠١١المقترحة خالل   ٢٠١٠المنفذة خالل   أسم المنظمة  ت
 العربية لالجهزة   المنظمة  ١

العليــا للرقابــة الماليــة 
  والمحاسبة

التقيـيم  (لقاء تدريبي حول   -١
 -الذاتي بتقنيـة المعلومـات    

  تونس
اللقــاء التــدريبي حــول       -٢

الرقابة علـى االنظمـة     ( 
ــة لل ــاتااللي  -) معلوم
  السعودية 

اللقــاء التــدريبي حــول       -٣
ــى اعــداد (  الرقابــة عل

 )الموازنة العامة للدولة

اللقــاء التــدريبي حــول  -٤
 –) الرقابة علـى البيئـة    (

 كويت

اللقــــاء التــــدريبي  -٥
الرقابة على البعثات   (حول

 –) الدبلوماسية في الخارج  
 الجزائر

رفـع  ( ورشة عمل حول   -٦
التوعية بـشأن المعـايير     

ية لالجهـزة العليـا     الدول
 -للرقابة المالية والمحاسبة  

  كويت

دور (لقـــاء علمـــي  -٧
المعايير المهنية والرقابية   
لالنتوساي فـي تحقيـق     
التجانس والتوافـق فـي     
االداء المهنـــي بـــين 
االجهزة االعـضاء فـي     

  )المنظمة العربية
ــن   -٨ ــدريبي ع ــاء ت لق

 )مراجعة التنوع البيئي(

رقابة (لقاء تدريبي عن     -٩
ــى  ــشاريع االداء عل الم
 )االستثمارية

لقاء تـدريبي عـن      -١٠
ــى ( ــة عل ــة الرقاب تقني

 ) COBITالمعلومات 

ــدريبي  -٥ ــاء تــ  لقــ
ــول ــات (ح ــتخدام العين اس

  )االحصائية في الرقابة

برنامج التعـاون التقنـي       ٢
ــدي   ــصادي الهن واالقت

)ITCE (  

تدقيق مؤسسات القطـاع     -
 )مشارك واحد(العام 

ــدقيق االداء  - دورة تـــ
 )مشارك واحد(

  

  ة حول التدقيق البيئيدور
  دورة حول تدقيق االداء
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   الدورات المقامة لغير منتسبي الديوان/-٨

ر  لعمل الديوان هو تقديم المشورة والعون الفني لـدوائ         األساسية األهداف من   إن      
 والتـي سـيتم     ٢٠١٠ في خطته لعام     عتمدها الديوان الدولة ومن ضمن الوسائل التي ا     

المبينـة  التطويرية  لتحقيق هذا الهدف هو إقامة الدورات   ٢٠١١م  اعتمادها في خطة عا   
ذلك  و ٢٠١١/لمنتسبي دوائر الدولة ضمن خطته لعام        اتكفاءال و اتقابليال لتطوير   أدناه

 إلـى  االقتراح بان يصار     أو،   ائربناءاً على الطلبات التي ترد من قبل الوزارات والدو        
إلقاء المحاضرات فـي هـذه الـدورات         إن   ،علما الدورات   إلقامة  هذه الجهات  ةمفاتح
  . كوادر الديوان ذوي الكفاءة في مجال االختصاصقبل عدد من  من سيكون

  اجراءات الترشيح
حيث يتم ارسـال كتـب      , يكون الترشيح للدورات عن طريق دوائر المرشحين         -١

الترشيح للدورة الى قسم التدريب في الديوان قبل اسبوعين من تـاريخ انعقـاد              
   .الدورة

في حالة اعتذار المرشح عن االتحاق بالدورة يجب اعالم قـسم التـدريب فـي                -٢
 .الديوان قبل اسبوع من انعقاد الدورة 

دينار عن كل ساعة تدريبية فـي حالةعـدم التحـاق           ) ٣٠٠٠(يتم استيفاء مبلغ     -٣
 .المرشح بالدورة 

  تعليمات المشاركة وتنفيذ الدورات
م الساعة التاسـعة صـباحاً ويـشترط االلتـزام           يكون الدوام في الدروات في تما      – ١

  بالحضور بالوقت والمكان المحددين
  . يتفرغ المشارك تفرغاً تاماً خالل التحاقه بالدورة – ٢
 يقوم قسم التدريب في دائرة الشؤون الفنية والدراسات بأصدار أوامـر االلتحـاق              – ٣

  واالنفكاك ويتم تسليمها للمشاركين يوم افتتاح الدورة
 يعتبر انقطاع المشارك عن الدورة تغيباً ويقوم قسم التدريب باعالم دائرة المشارك             – ٤

  بذلك
  : يعتبر المشارك فاشالً في الدورة التدريبية في احدى الحالتين التاليتين– ٥

 من مجموع ساعات الدورة%) ٢٠(اذا تجاوزت نسبة غياباته  •
  عدم استكمال متطلبات الدورة •
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  )مرحلة االعداد والتنفيذ(الية في الرقابة على الموازنة العامة دور الرقابة الم - أ

ى نجاحه في اداء رقابي المالي في العراق ومعرفة مد     عرض النظام ال   إلىتهدف الدورة   
مهمته في مكافحة الفساد المالي من خالل معرفة مكامن الضعف والقوة فـي الجهـاز               

نونية والبحث عن آليات فعالة وعملية      الرقابي العراقي ومعرفة المشكالت والعقبات القا     
  .من الناحية القانونية لمكافحة هذا الداء في العراق 

  مفردات الدورة        
 . نشأة الموازنة العامة واهميتها  -
  .تعريف الموازنة العامة وخصائصها -

  .الطبيعة القانونية للموازنة العامة ومبادئها -

  .تنفيذ الموازنة العامة في العراقاالجهزة المختصة بالرقابة المالية على  -

  .رقابة مجلس النواب العراقي -

   مدة الدورة       
  أيام) ٥      (
  الفترة التي تقام بها الدورة       

         تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة
  المشاركون       

   ومكاتب المفتش العام ومجالس المحافظات مجلس الوزراء–       مجلس النواب 
  دور الرقابة المالية في رسم السياسة المالية للدولة – ب

ى نجاحه في   لمالي في العراق ومعرفة مد        تهدف الدورة الى عرض النظام الرقابي ا      
اداء مهمته في مكافحة الفساد المالي من خالل معرفة مكامن الضعف والقوة في الجهاز         

ية والبحث عن آليات فعالة وعملية      الرقابي العراقي ومعرفة المشكالت والعقبات القانون     
  من الناحية القانونية لمكافحة هذا الداء في العراق

  مفهوم السياسة المالية -

  التخطيط واعداد الموازنة العامة للدولة -
  تعريف الموازنة العامة وخصائصها -

 الطبيعة القانونية للموازنة العامة ومبادئها -
 ئبالضرا/ االنفاق/السياسة المالية ادوات   -
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   مدة الدورة        
  أيام) ٥      (

  الفترة التي تقام بها الدورة      
        تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة

  المشاركون       
–  مكاتب المفـتش العـام     – وزارة المالية    – مجلس الوزراء    –       مجلس النواب   

  مجالس المحافظات
  ة على التقارير الرقابيةالمفتش العام في االشراف والمتابعدور  – ج  

    تهدف الى تعريف منتسبي المفتش العام بدورهم في متابعة المالحظات الواردة في             
  واسلوب معالجتها وتصفيتها تقارير الرقابة المالية 

 انواع التقارير الرقابية   -
 اسلوب متابعة تصفية المالحظات الرقابية -

 التابعة للوزارة دور المفتش العام في محضر اجابات التشكيالت  -
 اسلوب المفتش العام في االشراف على التشكيالت التابعة للوزارة -

   مدة الدورة        
  أيام) ٥      (

  الفترة التي تقام بها الدورة      
        تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة

  المشاركون       
   هيئة النزاهة–        مكاتب المفتش العام

   
  خصةدورة الخص – د 

     الهيكلية ومراحل وإجراءات عملية بإعادة تعريف المشاركين  إلى      تهدف 
  .تنفيذ الخصخصة      

  مفردات الدورة 
  النظري للخصخصة واإلطار اإلنتاجية  -

   التشريعية اإلصالحات -
  واآلثار االجتماعية للخصخصة وأساليبطرق   -
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  تقييم المشروعات -

  على القطاعات  واإلشرافلتنظيم دور أجهزة الرقابة وهيئات ا  -
  التنظيم المؤسسي والقانوني -

  أيام )٦( /مدة الدورة 
  الفترة التي تقام بها الدورة

  تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة
  ون في الدورة المشارك

ات والدوائر غير رامشارك من الوز) ٢٥-٢٠(بين   يشارك في الدورة ما     
  عام ومجالس المحافظاتالمرتبطة بوزارة ومكاتب المفتش ال

  
  ة الداخليلرقابةأسس ادورة  –هـ 

   والهدف األساسي هو تعريف المدقق الـداخلي بالحـد مـن ظـاهرة الفـساد           
  اإلداري

  مفردات الدورة 
  مفهوم وعناصر نظام الرقابة الداخلية -

 الضوابط الرقابية الداخلية -
  مفهوم وأسباب وآثار الفساد اإلداري -

   لدورةالمشاركون في ا
 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 -و

  باهداف ومقومات الرقابة الداخليةقق الداخلي الهدف األساسي هو تعريف المد   
  مفردات الدورة 

 أنواع ومكونات الرقابة الداخلية  -
  والمالي اإلداريمفهوم وآثار الفساد  -
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  أسبابه واألساليب الوقائية من الفساد وعالجه -

 الرقابة المحاسبية واإلدارية ومسؤولياتها إزاء حاالت الفساد اإلداري -
  الداخليةتقويم نظام الرقابة  -

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

   ومكاتب المفتش العام ومجالس المحافظاتالمرتبطة بوزارة
   أيام)٥(   :مدة الدورة

  الفترة التي تقام بها الدورة
  تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة

  
 ويم األداءدورة تق -ز

 العمل ومعرفة مـواطن     أداءالمشارك بتقويم   ساسي هو تعريف    والهدف األ 
  الخلل وكيفية معالجتها

  دات الدورة مفر
 ، مفهوم المؤشرات ، مفهوم المعايير األداءتقويم  مفهوم  -

 مراحل تقويم األداء  -
 مناهج تقويم األداء -

  برنامج وتقرير تقويم األداء -

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

   ومكاتب المفتش العام ومجالس المحافظاتالمرتبطة بوزارة
     أيام)٥(    :مدة الدورة 

  
  

  الفترة التي تقام بها الدورة
  تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة
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 دورة تقويم الموجودات واإلصالح االقتصادي -ح

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

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

  مراحل تقويم األداء -
 مناهج تقويم األداء -

  برنامج وتقرير تقويم األداء -
  المشاركون في الدورة

 غير  ت والدوائر مشارك من الوزرا  ) ٢٥-٢٠(بين  يشارك في الدورة  ما      
  المرتبطة بوزارة ومكاتب المفتش العام ومجالس المحافظات

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

  تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة
 تعليمات تنفيذ العقود دورة -ط

 والهدف األساسي هو تعريف المشارك بتقويم أداء العمل ومعرفة مواطن          
  فية معالجتهاالخلل وكي

  دات الدورة مفر
  االجراءات المتخذة من قبل الجهات قبل التعاقد: اوالً         

  اساليب التعاقد:         ثانياً 
  اآلثار المترتبة على االخالل بالتعاقد قبل وبعد التوقيع:         ثالثاً 

  تشكيالت العقود:         رابعاً 
  المشاركون في الدورة

يـر  مشارك من الوزرات والدوائر غ    ) ٢٥-٢٠(بين  رة ما   يشارك في الدو  
  .المرتبطة بوزارة ومكاتب المفتش العام ومجالس المحافظات
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  أيام) ٣(  : مدة الدورة     
  الفترة التي تقام بها الدورة

  تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة
   دورة النظام المحاسبي الموحد–ي 

  بالنظام المحاسبي الموحدوالهدف األساسي هو تعريف المشارك 
  مفرادات الدورة 

  االطار النظري للنظام المحاسبي الموحد والمجموعة الدفترية: اوالً         
  الموجوادت والمطلوبات:         ثانياً 
  تبويباتها ومعالجاتها الحسابية, المصروفات وااليرادات :         ثالثاً 

  لمراجعة والقوائم المالية والكشوفات التحليلية آلية اعداد موازين ا:         رابعاً 
                  المرفقة معها
  المشاركون في الدورة
مشارك من الوزرات والدوائر غيـر      ) ٢٥-٢٠(بين  يشارك في الدورة ما     

  المرتبطة بوزارة ومكاتب المفتش العام ومجالس المحافظات
  أيام) ٥(  : مدة الدورة     

  ا الدورةالفترة التي تقام به
  تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة

   دورة النطام المحاسبي الالمركزي–ك 
  بالنظام المحاسبي الالمركزيوالهدف األساسي هو تعريف المشارك 

  دات الدورة رمف
  االطار النظري للنظام الالمركزي والمجموعة الدفترية والمستندية : اوالً         

   الشهرية               وكشوفات الحسابات
  الحسابات المدينة والدائنة:         ثانياً 
  االيرادات والمصروفات:         ثالثاً 

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

   المحافظاتالمرتبطة بوزارة ومكاتب المفتش العام ومجالس
  أيام) ٥(  : مدة الدورة     

  
  الفترة التي تقام بها الدورة

  ةتحدد ضمن خطة التدريب المقترح
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