
<
l^f‰^vÛ×Ö<ëˆÒ†¹]<‡^ã¢]<

†ÛjŠ¹]<Üé×ÃjÖ]æ<gè…‚j×Ö<íèˆÒ†¹]<ì…]�ý]<
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠١٧/٢٠١٨لعام  الدورات التخصصـية وورش العــمل والندوات ودورات الحاسب اآليل (بالقاهرة)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ 
 

ÝàÈÛa@•Šëë@òî——ƒnÛa@paŠë‡Ûa@@paë‡äÛaë
m@�Ûa@ïÛŁa@k�b¨a@paŠë†ëäà›n@òĐ©a@bè

@òîjíŠ‡nÛa@ñ‹çbÔÛbi@
@@âbÈÛRPQWORPQX@

 

 

 

 

 

 

 

 

 



<
l^f‰^vÛ×Ö<ëˆÒ†¹]<‡^ã¢]<

†ÛjŠ¹]<Üé×ÃjÖ]æ<gè…‚j×Ö<íèˆÒ†¹]<ì…]�ý]<
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠١٧/٢٠١٨لعام  الدورات التخصصـية وورش العــمل والندوات ودورات الحاسب اآليل (بالقاهرة)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢ 
 

�]{{{{{{l^èçj 
 ٢٠١٨/  ٢٠١٧لعام  الربنامج التدريبي م
 

<íÚ‚Ï¹]<
 ٢٠١٧/٢٠١٨الحاسب اآليل (بالقاهرة) لعام دورات و  والندوات التدريبية للدورات التخصصية وورش العمل>الجزء األول: الخطة

>٢٠١٧/٢٠١٨(بالقاهرة) لعام  والندوات التدريبية للدورات التخصصية وورش العمل>الخطة ••••
 <ÜŠÏÖ]VÙæù]<íéÖ^¹]<íe^Î†Ö]V ...........................................................................................................................................................................................................................<
 V÷æ_<íéÖ^¹]<íf‰^�]: ........................................ـــــــــــــــ......................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................... ية" (املستوى األول)الربنامج التدريبي حول "معاي: املحاسبة املرص  .١
 ....................................................................................................... الربنامج التدريبي حول "معاي: املحاسبة املرصية" (املستوى الثا@)  .٢
 ................................................................................................... الربنامج التدريبي حول "معاي: املحاسبة املرصية" (املستوى الثالث)  .٣
 .................................................................ـــ......................................................... الربنامج التدريبي يف مجال "التحليل املايل للقوائم املالية"  .٤
 ..............................................................ــــــــــــ.......................ي "رقابة االلتزام"املعاي: الرقابية لالنتوساالربنامج التدريبي يف مجال   .٥
 .....................................................ــــــــــــــــــــــــــ....................................... .............................................. ....ورشة عمل  حول "التدفقات النقدية"  .٦
 ..............................................ــ..................................................واضمحالل قيمة األصول" اتهال حول "األصول الثابتة وإهالكورشة عم  .٧
 .......................................................... .............................................. ...................................... يف األوراق املالية"ورشة عمل حول "االستثSرات   .٨
 ................................................................................................................................................................................ورشة عمل حول "تكاليف االقرتاض"  .٩

١٠.  "Yـــــــــــ.........ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...............................ورشة عمل حول "املحاسبة لغ: التجاري......................................................... 
 من معاي: املحاسبة املرصية"(أثر التغ:ات يف أسعار رصف العمالت األجنبية) ١٣ورشة عمل حول "املعيار رقم   .١١

 íéÚçÓ£]<íf‰^�]<V^éÞ^m: .............................. .......................................................... ........................................................................ .........................ــــــــــ................ 
 .......................................................................................................  الربنامج التدريبي يف مجال "حسابات الحكومة واإلدارة املحلية"  .١٢
 .....................................................................الربنامج التدريبي يف مجال "االتجاهات الحديثة يف إعداد املوازنة العامة للدولة"   .١٣
 .....................................................املشاكل العملية يف إطار تطبيق قانون املناقصات واملزايدات الربنامج التدريبي يف مجال   .١٤
 ..........................................................................................................................الربنامج التدريبي يف مجال "الشئون املالية واالستحقاقات"  .١٥
 ........................................................................................"املعاي: الرقابية لألنتوساي" (رقابة مالية)  الربنامج التدريبي يف مجال  .١٦
 ..........................................................................................................................................ورشة عمل حول "املخازن الحكومية والرقابة عليها"   .١٧
 ............................. عليا للرقابة "االنتوساي"أخالقيات املهنة كأحد معاي: املنظمة الدولية لألجهزة ال" ورشة عمل حول  .١٨

 íéfè†–Ö]<íf‰^�]<V^nÖ^m: ....................................................................................................................................................................................................................... 
 .................................................الربنامج التدريبي يف مجال "الرضيبة عىل املرتبات والnوة العقارية واملهن غ: التجارية"  .١٩
 ...أرباح األشخاص االعتبارية واألرباح التجارية والصناعية واملبيعات" الربنامج التدريبي يف مجال "الرضيبة عىل  .٢٠
 ............................................................................................................................................ورشة عمل حول "إعداد ومراجعة اإلقرار الرضيبي"  .٢١
 ..................................................................................................................................................................................ورشة عمل حول "الرضيبة املؤجلة"  .٢٢
 ..................................................................................................................................................." الرضيبة عيل القيمة املضافة" ورشة عمل حول  .٢٣

 ÌéÖ^ÓjÖ]<íf‰^¦<V^Ãe]…:............................................................................................................................................................................................................................ 
 .............................................................................................. الربنامج التدريبي يف مجال "محاسبة التكاليف"  .٢٤

 íÃq]†¹]<V^ŠÚ^}: ........................................................................................................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................." الرقابة عىل جودة أداء العمل الرقاvالربنامج التدريبي يف مجال "  .٢٥
 ......................................................................"الجوانب التطبيقية ملعاي: املراجعة" (املستوى األول)الربنامج التدريبي يف مجال   .٢٦
 ......................................................................الربنامج التدريبي يف مجال "الجوانب التطبيقية ملعاي: املراجعة" (املستوى الثا@)  .٢٧
 ...................................................................الربنامج التدريبي يف مجال "الجوانب التطبيقية ملعاي: املراجعة" (املستوى الثالث)  .٢٨
 .....................................................................عاي: الدولية" الربنامج التدريبي يف مجال "نظم الرقابة الداخلية وفقا ملتطلبات امل  .٢٩
 .......................................................................................................يف مجال "مراجعة الحسابات والصناديق الخاصة"امج التدريبي الربن  .٣٠
 .................................................................................................................................الربنامج التدريبي يف مجال "فحص الحسابات الختامية"   .٣١
 ................................................................................" مراجعة املقاوالت واالنشاءات والعقود اإلدارية"ورشة عمل حول   .٣٢
 ................................"الرقابة عىل صناديق ومحافظ االستثSر" ودورها يف االقتصاد القومي ورشة عمل حول   .٣٣
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 ٢٠١٨/  ٢٠١٧لعام  الربنامج التدريبي م
 ................................................................................................................................" ورشة عمل حول "منظومة الدفع والتحصيل االلكرتو@  .٣٤
 ................................................................................................................................................................."ورشة عمل حول "مراجعة الهيئات املعانة  .٣٥
٣٦.  Yورشة عمل حول "مراجعة قطاع التأمــــــــــ".................................................................................................................................................... 
 ـــــــ........................" ورشة عمل حول كيفية ادارة املخاطر املالية وتقييم تقارير مخاطر االستثSر ورشة عمل حول "  .٣٧
 .......................................................................................ورشة عمل حول "الفحص الشامل للقوائم املالية وفحص ما قبل اإلصدار"   .٣٨
 ............................................................... .............................................. ....................................ورشة عمل حول "مراجعة التقديرات املحاسبية"  .٣٩
 ..........................................................................................................................................................ورشة عمل حول "استعانة املراقب باآلخرين"  .٤٠
 ..................................................................................................................................................ورشة عمل حول "املخزون وكيفية الرقابة عليه"   .٤١
 .................................................................................................................................................................ورشة عمل حول "تقارير حوكمة الرشكات"  .٤٢
 ......................................................................................................................................ورشة عمل حول "تقرير مراقب الحسابات وتعديالته"  .٤٣
 .................................................................................................................................ورشة عمل يف مجال "املحاسبة البيئية واملراجعة البيئية"  .٤٤
 ...................................................................................ورشة عمل حول "فحص ومراجعة االعتSدات املستندية وخطابات الضSن"  .٤٥
 .................................ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.....................................................ورشة عمل حول "مقررات بازل"  .٤٦

  
 °×Ú^ÃÖ]<áçò�<l]…]†Î<ê×Â<íe^Î†Ö]<V^‰�^‰:....................................................................................................................................................................... 

٤٧.  "Yالربنامج التدريبي يف مجال "الرقابة عىل قرارات شئون العامل............................................................................................................... 
 ..................................................................................................................."٢٠١٦لسنة  ٨١ورشة عمل حول "قانون الخدمة املدنية رقم   .٤٨

 <
 ð]�ù]<î×Â<íe^Î†Ö]<VêÞ^nÖ]<ÜŠÏÖ]V ...................................................................................................................................................................................................<

 ........................................................مية االقتصادية واالجتSعية" الربنامج التدريبي يف مجال "األسواق املالية ودورها يف التن  .٤٩
 ........................................................ ...............................................الربنامج التدريبي يف مجال "دراسات الجدوى وتقييم املرشوعات"   .٥٠
 .................................................... .............................................."املعاي: الرقابية لألنتوساي "رقابة األداء"  الربنامج التدريبي يف مجال  .٥١
 ............................................................................"أساليب الرقابة عيل تنفيذ املوازنات التخطيطية"الربنامج التدريبي يف مجال   .٥٢
 ................................ـــــــــــــــــ...................................................."رقابة األداء عىل تطوير وتنمية املوارد البرشية"ورشة عمل حول   .٥٣
 ..ــ.ل بطاقات قياس األداء املتوازن كأحد األساليب الحديثة لتطوير رقابة األداء"ورشة عمل حول "استخدام مدخ  .٥٤
 ................................ـــــــــــــــــ...............ـــــــــــــــــــــــــــ................................."ورشة عمل حول "كيفية إعداد خطة عمل وتنفيذها                        .٥٥

  
 íéÞçÞ^ÏÖ]<íe^Î†Ö]<VoÖ^nÖ]<ÜŠÏÖ]<............................... .............................................. ................................................................................. ......................... ....................<

 .............................................. .................................................الربنامج التدريبي يف مجال "الرقابة القانونية عىل املخالفات املالية"   .٥٦
 .." وغسل األموال وصالحيات مأمور الضبط القضا� الربنامج التدريبي يف مجال "جرائم االعتداء عىل املال العام  .٥٧
 ......................................................................................................................الربنامج التدريبي يف مجال "إجراءات التقايض أمام املحاكم"   .٥٨
 .........................................................."كأحد املبادئ القانونية العامةمبدأ املرشوعية ورشة عمل حول "  .٥٩

  
 <VÄe]†Ö]<ÜŠÏÖ]h…‚Ú<gè…‚iV<.....................................................................................ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ<

 ...................................................................................." "تدريب مدرب وفقاً ملنهجية االنتوساي يف مجالالربنامج التدريبي   .٦٠
 <
 <ÜŠÏÖ]‹Ú^¤]<Víè†’¹]<°Ãq]†¹]æ<°f‰^�]<íéÃ¶<á^vjÚ÷<Øéâ`jÖ]V<.....................................................................................ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ<

٦١.  
"حاالت عملية لالستعداد الجتياز امتحان املستويY املتوسط والنها� بجمعية  يف مجالالربنامج التدريبي 

 املحاسبY واملراجعY املرصية"
  
 <ÜŠÏÖ]Œ�^ŠÖ]íè�^éÏÖ]æ<íè…]�ý]æ<íéÊ]†�÷]<l]…^ã¹]æ<íè†�fÖ]<íéÛßjÖ]<sÚ]†e<VV<.....................................................................................<

 .............................................................................................................................................." "مهارات القائد املؤثر يف مجالالربنامج التدريبي   .٦٢
 ..........................................................................................." "تنمية املهارات االرشافية وبناء فرق العمل يف مجالالربنامج التدريبي   .٦٣
 ................................................................................................................" "تنمية املهارات اإلدارية والقيادية يف مجالالربنامج التدريبي   .٦٤
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 ...................................................................................................." للغة االنجليزية"حول اكتساب مهارات التحدث با ورشة عمل حول  .٦٥
 ........................................" "تنمية مهارات عضو الخدمات الطبية يف التعامل األمثل مع أعضاء الجهاز ورشة عمل حول  .٦٦
 ...........................................................................................ــــــــــ........." "املشكالت املصاحبة لصياغة إعداد التقارير ورشة عمل حول  .٦٧
 ........................................" "تنمية مهارات االتصال ورشة عمل حول  .٦٨
 ...........مهارات عضو الجهاز يف التعامل األمثل مع رؤساءه والجهات الخاضعة للرقابة"" تنمية  ورشة عمل حول  .٦٩

  
 <ÜŠÏÖ]Äe^ŠÖ]<VíéÛé¿ßjÖ]æ<íè…]�ý]<áçò�Ö]æ<íè…^i†ÓŠÖ]<sÚ]†e<V...................................... .................................................... ............................. ..............................................<

 .....................................ـــــــ......ـــــــ...........................................جال "الشئون اإلدارية والتنظيمية"( إدارات) الربنامج التدريبي يف م  .٧٠
 ..............................ــــ.......ـــــــــ..............................................."(أمانة عامة)يف مجال "الشئون اإلدارية والتنظيميةالربنامج التدريبي   .٧١
 ............................................................................................................................. ........الربنامج التدريبي يف مجال "السكرتارية واملحفوظات"  .٧٢

 <ÜŠÏÖ]àÚ^nÖ]<Vl]æ‚ßÖ]<V. ..............................................ـــــــــــــــــــــــــــــــ........................................... ................................................................ ..........<
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@مقدمه ....
لالرتقاء بالعملية الرقابية من  –يسعي الجهاز املركزي للمحاسبات بصفته الجهاز االعيل للرقابة يف مرص 

خالل تطبيق مفهوم الرقابة الشاملة عيل األموال العامة بالدولة والتي تشمل الرقابة املالية بشقيها 
املحاسبي والقانو@، والرقابة عيل األداء، والرقابة القانونية وذلك لضSن الحفاظ عيل األموال واألصول 

من االستفادة القصوى منها، كS إنه يضع يف أولوياته تبني العامة وتوجيهها عيل النحو الذي يض
 إسرتاتيجية حاسمة ملكافحة الفساد، وداعمة ملبادئ املساءلة والشفافية والحوكمه الرشيدة.

وملا كان عصب تحقيق املتطلبات الرقابية �فهومها الشامل، فضال عن مواكبة التطورات يف بيئة 
باألداء املهني ملراقب حسابات الجهاز وبكافة العاملY به، فقد كان  املحاسبة واملراجعة هو االرتقاء

مصب اهتSم الجهاز وقياداته هو االهتSم �نظومة التدريب من خالل الوقوف عيل منهجية متكاملة 
لتطوير األداء بالجهاز، واإلملام بكافة املتغ:ات املحيطة والقوانY ذات الصلة، بل وإعداد قادة قادرين 

 مواجهة كافة األزمات والتعامل معها بأسلوب يرتقي وآداب وسلوكيات عضو الجهاز. عيل
قامت اإلدارة املركزية للتدريب والتعليم املستمر بوضع تصور للرؤية املستقبلية للخطة التدريبية لعام  

 استهدفت تحقيق اآل�: ٢٠١٧/٢٠١٨
الكفاءة املهنية ألعضاء  وضع برامج لدورات تدريبية ذات محتوي علمي حديث تضمن رفع -١

الجهاز �ا �كنهم من اإلملام بكافة التغ:ات التي تؤثر عيل بيئة املراجعة نتيجة االسرتاتيجيات والخطط 
واألهداف العامة للدولة، وما يتصل بذلك من تعديل عيل البيئة الترشيعية، ودور الجهاز يف الرقابة عيل 

 األموال العامة.
ات التدريبية لجميع أعضاء الجهاز يف كافة اإلدارات املركزية ومراقبات توف: وتطوير االحتياج -٢

الحسابات بالقاهرة واملحافظات لرفع كفاءتهم وتطوير األداء الوظيفي لهم �ا �كنهم من أداء األعSل 
 التي توكل إليهم �زيد من الحرفية واملهارة و�ا يعود بالنفع عيل أعضاء الجهاز والعاملY به.

 سع يف ورش العمل لتعظيم االستفادة من التطبيق العميل ملوضوعات املحاسبة واملراجعة.التو  -٣
اختيار الكفاءات وأفضل املختصY من املحارضين واملدربY من أعضاء الجهاز ووكالء الجهاز  -٤

 السابقY ومن املستشارين، وأيضاً أساتذة الجامعات، وذوي الخربة يف جميع التخصصات املطلوبة.
كون الخطة التدريبية خطة وافيه للغرض، وقابله للتطبيق العميل، ومرنه و�ا �كن دراسة أن ت -٥

أية مقرتحات لتعديلها وفقا ملقتضيات الحاجة و�ا يضمن مالحقة التطورات املستمرة و�كY أعضاء 
 از.الجهاز من االطالع عيل أهم واحدث املستجدات يف كافة املجاالت املرتبطة �جاالت عمل الجه
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وضع دليل للربامج التدريبية عيل املستوي التفصييل لكل برنامج يتضمن اسم الربنامج، والهدف  -٦
منه واملشاركون يف حضور الربنامج والقا�Y عيل العملية التدريبية، كS تم وضع برنامج زمني للخطة 

 التدريبية.
طريق التوسع يف استخدام تعزيز القدرة التنافسية إلدارات الجهاز التنفيذية واإلدارية عن  -٧

الحاسب اآليل �ا يضمن تسهيل خدمات أعضاء الجهاز والعاملY به وكيفية تقليص التعامل باملستندات 
 الورقية

لالستعانة بهم  TOT)إعداد فريق من أعضاء الجهاز للحصول عيل شهادات إعداد مدرب ( -٨
 اآليل. كمحارضين يف الدورات التدريبية التخصصية وورش العمل والحاسب

تخصصية، ورش  ت) برنامج تدريبي "دورا٣١١ويتم تحقيق ذلك من خالل استهداف تنفيذ عدد (
 العمل، وندوات، ودورات الحاسب اآليل" بيانها كالتايل:

 ) برنامج تدريبي بالقاهرة.٢١٧تنفيذ عدد ( •
 ) برنامج تدريبي باملحافظات.٩٤تنفيذ عدد ( •

 كS يتضح من الجدول اآل�:
عدد الدورات التخصصية  لبيانالجهة / ا

 اإلجSيل عدد دورات الحاسب اآليل وورش العمل والندوات
 ٢١٧ ١١١ ١٠٦ القاهرة

 ٩٤ ٦٦ ٢٨ املحافظات
 ٣١١ ١٧٧ ١٣٤ اإلجSيل

تزويد أعضاء الجهاز �ا يحتاجونه من دورات خارجية مثل دورات اللغة اإلنجليزية التي تعقد  -٩
من املراكز املتخصصة والدورات املتخصصة مثل مصلحة الرضائب املرصية، يف الجامعة األمريكية وغ:ها 

وجمعية املحاسبY واملراجعY املرصية، والجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، وغ: ذلك من 
 الجهات.

 هذا ومقرتح لدي اإلدارة املركزية للتدريب والتعليم املستمر تنمية مهارات الكوادر الشابة من أعضاء
من فئة مراجع تحت التمرين وحتى فئة مراقب وذلك بعقد دورات الجهاز من الوظائف الفنية الرقابية 

 تدريبية متخصصة لتأهيلهم لتمثيل الجهاز يف املنح التدريبية الخارجية واملؤ�رات املحلية والدولية.
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 البرنامج التدريبى
 حول " معايير المحاسبة المصرية"

 (المستوى األول)
 

QM Z@wßbã�Ûa@Ò‡ç 
"وفقاً الخر تعديل" من خالل عرض حاالت  عاي: املحاسبة املرصية ملإكساب املشاركY املعارف واملهارات الالزمة 

 .تطبيقية
a@‹–bäÇwßbã�Û ŠbîÈ¾a@pbÇb�Ûa@†‡Ç 

 ٤ ٢ املخزون −
 ٢ ١٢ املحاسبة عن املنح الحكومية واالفصاح عن املساعدات الحكومية −
 ٢ ١٥ االفصاح عن االطراف ذوى العالقة −
 ٤ ١١ االيراد −
 ٤ ٤ قا�ة التدفقات النقدية −
 ٤ ٥ السياسات املحاسبية والتغ:ات ىف التقديرات املحاسبية واالخطاء −

I@wßbã�Ûa@âbíc@†‡ÇU@Hâbíc@@RP@òÇb�@
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 البرنامج التدريبى
 معايير المحاسبة المصرية" حول "

 (المستوى الثانى)

١- Z@wßbã�Ûa@Ò‡ç 
"وفقاً الخر تعديل" من خالل عرض إكساب املشاركY املعارف واملهارات الالزمة حول معاي: املحاسبة املرصية 

 .حاالت تطبيقية
a@‹–bäÇwßbã�Û ŠbîÈ¾a@pbÇb�Ûa@†‡Ç 

 ٢ ٨ عقود االنشاء −
 ٤ ٣٤ االستثSر العقارى −
 ٢ ٢٠ القواعد واملعاي: املحاسبية املتعلقة بعمليات التأج: التمويىل −
 ٢ ١٣ اثار التغ:ات ىف اسعار رصف العمالت االجنبية −
 ٢ ٤٥ قياس القيمة العادلة −
 ٢ ٢٢ نصيب السهم ىف االرباح −
 ٢ ٣٩ نية عىل اسهماملدفوعات املب −
 ٤ ٢٨ املحتملة واالصول املحتملةاملخصصات وااللتزامات  −

I@wßbã�Ûa@âbíc@†‡ÇU@Hâbíc@@RP@òÇb�@
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١١ 
 

 البرنامج التدريبى
 حول "معايير المحاسبة المصرية"

 (المستوى الثالث)

١- wßbã�Ûa@Ò‡ç@
" من خالل عرض حاالت وفقاً الخر تعديل" عاي: املحاسبة املرصية ملإكساب املشاركY املعارف واملهارات الالزمة 

  .تطبيقية
a@‹–bäÇwßbã�Û ŠbîÈ¾a@pbÇb�Ûa@†‡Ç 

 ٤ ٢٤ رضائب الدخل −
 االدوات املالية −

 العرض •
 االعرتاف والقياس •

٢٥ 
٢٦ 

٢ 
٢ 

 ٢ ٤٤ ت االخرى آ االفصاح عن الحصص ىف املنش −
 ٢ ٢١ املحاسبة والتقرير عن نظم مزايا التقاعد −
− Y٢ ٣٨ مزايا العامل 
− Y٢ ٣٧ عقود التأم 
 ٢ ١٨ رشكات شقيقة االستثSرات ىف −
 ٢ ٣٥ الزراعة −

I@wßbã�Ûa@âbíc@†‡ÇU@Hâbíc@@RP@òÇb�@
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 ٢٠١٧/٢٠١٨لعام  الدورات التخصصـية وورش العــمل والندوات ودورات الحاسب اآليل (بالقاهرة)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٢ 
 

 البرنامج التدريبى
 فى مجال "التحليل المالى للقوائم المالية"

١- Z@wßbã�Ûa@Ò‡ç 
 تنمية معارف ومهارات املشاركY ىف التعرف عىل أنواع وأساليب التحليل املاىل واستخدامها ىف مجال الرقابة.

a@‹–bäÇwßbã�Û pbÇb�Ûa@†‡Ç 

 ٤ مهارات التحليل املاىل −
  قراءة وتفس: القوائم املالية •
  اإلطار العام للقرارات اإلدارية والقوائم املالية •
  التحليل املاىل  ةمفهوم وأهمي •

 ٤ اساليب التحليل املاىل −
  انواع اساليب التحليل املاىل •
  باستخدام النسب واملؤرشات التحليل املاىل •

 ٤ التحليل املاىل لقا�ة التدفقات النقدية −
  ادارة رأس املال العامل  •

 ٤ ادارة السيولة النقدية −
  تكلفة ومخاطر التمويل والهيكل االمثل للتمويل •

 ٤ حاالت عملية −
I@wßbã�Ûa@âbíc@†‡ÇU@Hâbíc@RP@òÇb�@
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١٣ 
 

 تدريبىالبرنامج ال
 "المعايير الرقابية لالنتوساى "رقابة االلتزام" فى مجال

 
١- wßbã�Ûa@Ò‡ç@

 التعرف عىل معاي: االنتوساى الخاصة برقابة االلتزام والتدريب العمىل عىل تطبيقها مع عرض حاالت عملية.
 

a@‹–bäÇwßbã�Û pbÇb�Ûa@†‡Ç 

 ٢ تقييم قبىل مع رشح مدخل اىل رقابة االلتزام –ها هدفتقديم الدورة و  −
 ٢ عنارص رقابة االلتزام −
 ٢ مبادئ رقابة االلتزام −
 ٢ مدخل التخطيط  ىف رقابة االلتزام −
 ٢ مسار التخطيط لرقابة االلتزام −
 ٢ اسرتاتيجية وخطة الرقابة (دراسة حالة) −
 ٢ ادلة االثبات (تقنيات جمع أدلة اإلثبات) −
 ٢ تقييم أدلة اإلثبات  (دراسة حالة) −
 ٢ االلتزام (دراسة حالة) شكل ومحتوى تقارير رقابة −
 ٢ متابعة التقرير (تقييم بعدي) −

@I@wßbã�Ûa@âbíc@†‡ÇU@Hâbíc@RP@òÇb�@
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١٤ 
 

 ورشة عمل 
 حول "التدفقات النقدية"

 

١- @Ò‡ç@ò’ŠìÛa@
 تعريف املشاركY كيفية مراجعة قوائم التدفقات النقدية

@‹–bäÇò’ŠìÛa pbÇb�Ûa@†‡Ç 

الفرق بY قا�ة الدخل وقا�ة التدفق و  ،النقدية وأهمية عرض املعلوماتتعريف التدفقات  −
  النقدى

٢ 

 ٢ تبويب عنارص التدفقات النقدية عىل األنشطة املختلفة   −
 ٢ بقا�ة التدفقات النقدية أهمية اإلفصاح فيS يتعلق بأنشطة التشغيل واالستثSر والتمويل −
 ٢ املعالجات املحاسبية لبنود قا�ة التدفقات النقدية  −

@âbíc@†‡Çò’ŠìÛa@IæbßìíH@X@@Çb�pb@
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١٥ 
 

 ورشة عمل 
 وإضمحالل قيمة األصول " حول "األصول الثابتة وإهالكاتها
 

١- @Ò‡çò’ŠìÛa@
وإضمحالل قيمة ألصول الثابتة وإهالكاتها بشأن امهارات املشاركY ىف التعرف عىل كل ما يتعلق معارف و تنمية 

 األصول .
@‹–bäÇò’ŠìÛa pbÇb�Ûa@†‡Ç 

 ٤ االصول الثابتة واهالكاتها −
 ٤ اضمحالل قيمة االصول −

@@âbíc@†‡Çò’ŠìÛa@Hæbßìí@I  X@@pbÇb� 
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١٦ 
 

 ورشة عمل 
 حول "اإلستثمارات فى األوراق المالية"

١- @Ò‡çò’ŠìÛa@
 األوراق املالية. ثSرات ىفتتنمية معارف ومهارات املشاركY ىف مجال اإلس

@‹–bäÇò’ŠìÛa pbÇb�Ûa@†‡Ç 

 ٢ مفهوم اإلستثSرات ىف األوراق املالية −
 ٢ كيفية تقييم اإلستثSرات املالية −
 ١  اإلستثSرات املالية املتاحة للبيع بالعمالت األجنبية −
 ١ قاقححتى تاريخ اإلست اإلستثSرات املالية املحتفظ بها −
 ٢ رشكات شقيقة اإلستثSرات املالية ىف −

@âbíc@†‡Çò’ŠìÛa@Hæbßìí@I@X@@pbÇb�@
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١٧ 
 

 ورشة عمل 
 حول "تكاليف اإلقتراض"

 
١- @Ò‡çò’ŠìÛa@

 .اركY حول معيار تكاليف اإلقرتاضتنمية معارف ومهارات املش
@‹–bäÇò’ŠìÛa pbÇb�Ûa@†‡Ç 

 هدف املعيار ونطاق تطبيقه  −
 املعالجة املحاسبية لتكلفة اإلقرتاض   

٢ 

 رسملة تكلفة اإلقرتاض −
 التوقف عن الرسملة)   –تعليق الرسملة  –بدء الرسملة  –(معدل الرسملة     

٢ 

 ٢ اإلفصاح بالقوائم املالية عن تكلفة اإلقرتاض −
 ٢ أمثلة عملية −

@âbíc@†‡Çò’ŠìÛa@Hæbßìí@I@X@@pbÇb�@
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١٨ 
 

 ورشة عمل
 حول "المحاسبة لغير التجاريين"

 

 الورشةف ھد-١

 تعريف ا/عضاء غير التجاريين با'طار العام لعلم المحاسبة المالية وفروعھا وإستخداماتھا .

 

 عدد الساعات                                   :الورشةعناصر -٢

 ھا وإستخداماتھا  ھدفا'طار العام للمحاسبة المالية و −
 مبادىء المحاسبة المالية −
 القوائم المالية وأنواعھا وإستخداماتھا −

 א��א��� −

�	
 אد���א��א���א�אع�א��א�����و������א��ل��

________________________                                            ________ 

  ساعات ٨                          ) يومان(الورشة عدد ايام 

   

 

  

٢ 
٢ 
٢ 
 

٢ 
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١٩ 
 

 ورشة عمل
 "المصرية المحاسبة معايير من ١٣ رقم معيارحول "

 " صرف العمالت األجنبية أسعارأثر التغيرات في  "
 

QM @Ò‡çò’ŠìÛa@
 التعرف عىل اآلثار املرتتبة عىل تحرير سعر رصف العمالت األجنبية عىل القوائم املالية وعىل االقتصاد املرصي.

@‹–bäÇò’ŠìÛa pbÇb�Ûa@†‡Ç@
 ٤ رصف العمالت األجنبية   أسعارأثر التغ:ات يف  −

@âbíc@†‡Çò’ŠìÛa@I‡yaë@âìíH@T@pbÇb�@
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٢١ 
 

 البرنامج التدريبى
 فى مجال "حسابات الحكومة واإلدارة المحلية"

 

١- Z@wßbã�Ûa@Ò‡ç 
 مجال كيفية فحص ومراجعة حسابات الحكومة واإلدارة املحلية. تنمية معارف ومهارات املشاركY ىف

a@‹–bäÇwßbã�Û pbÇb�Ûa@†‡Ç 

 ٢ نظام اإلدارة املحلية وتطوره مع رشح اللوائح والقوانY املنظمة له −
 ٢ مراجعة املرصوفات مع اإلشارة إىل طرق مراجعة مرصوفات اإلدارة املحلية  −
 ٢ وخطابات الضSن وتطبيقات عملية عليها اإلعتSدات املستندية −
 ٤ ختاميات وحدات اإلدارة املحلية وطرق مراجعتها  −
 ٢ الحساب الختامى للدولة  −
 ٢ الخزائن العامة والفرعية وكيفية مراجعتها −
 ٢ الحسابات والصناديق الخاصة باإلدارة املحلية واألحكام املنظمة لها وطرق مراجعتها  −
 ٢ ية ىف مجال مراجعة وفحص وحدات اإلدارة املحليةوالدورية والسننظم التقارير  −
 ٢ العقود اإلدارية                                                                   −

@I@wßbã�Ûa@âbíc@†‡ÇU@Hâbíc@RP@@òÇb�@
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٢٢ 
 

 البرنامج التدريبى
 "إعداد الموازنة العامة للدولة فىاالتجاهات الحديثة " فى مجال

 
١- wßbã�Ûa@Ò‡ç@

تعريف املشاركY باالتجاهات الحديثة ىف إعداد املوازنة العامة للدولة ودورها ىف التنمية االقتصادية واالجتSعية، 
 ودور الجهاز ىف الرقابة عليها.

a@‹–bäÇwßbã�Û pbÇb�Ûa@†‡Ç 

�אد�א�אز���א������ •������� ��و��א#"�!���א�
� ٤ 
�אد� •���و��א
 ٤ بأستخدام الحاسب اآليل א�'�&���א%$����و �אز���א�������
�و�� •
 ٤ بأستخدام الحاسب اآليل א��)�&��وא��א�����
	�א�אز���א�������
�و�� •
אز���א�������)
 ٤  دو,�א+*�ز���א��)�&��א�������
	�א�'�&���א%$������
• - �و���وא�'��1א%$��	�دو,�א+*�ز����0ل�/.
 3�٤دא�2א�אز���א�������

@I@wßbã�Ûa@âbíc@†‡ÇU@Hâbíc@RP@@òÇb�@
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٢٣ 
 

 البرنامج التدريبى
 فى مجال "المشاكل العملية فى اطار تطبيق قانون المناقصات والمزايدات"

 

QM wßbã�Ûa@Ò‡ç@
 .ىف مجال املناقصات واملزايداتود اكساب املشاركY املهارات الالزمة  لفحص ومراجعة إجراءات تنفيذ العق

 
  

wßbã�Ûa@‹–bäÇ pbÇb�Ûa@†‡Ç 

والئحته التنفيذية وتعديالتهS ومدى تأث: ات، االطار العام لقانون املناقصات واملزايد −
 مشارطة التحكيم ىف عقود املشرتيات

٤ 

 ٤ طرق التعاقد واالحكام املتعلقة بها وسلطات االدارة وحقوق املتعاقد. −
 ٤ اجراءات التعاقد وتنفيذ العقود �ا فيها املستخلصات فحص ومراجعة −
 ٤ املشاكل التطبيقية املتعلقة بتنفيذ العقود ومراجعة املستخلصات −

Hâbíc@òÈiŠcI@wßbã�Ûa@âbíc@†‡Ç@QV@òÇb�@
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٢٤ 
 

 البرنامج التدريبى
 فى مجال "الشئون المالية واالستحقاقات"

 

QM wßbã�Ûa@Ò‡ç@
 Yىف مجال الشئون املالية واالستحقاقاتاملهارات املعارف و اكساب املشارك. 

 
@

@

@

@

@

@

wßbã�Ûa@‹–bäÇ pbÇb�Ûa@†‡Ç 

 ٢  رصف املاهيات واالجور والحوافز والنفقات املستقطعه منها −
 ٢             الئحة بدل السفر ومرصوفات االنتقال والئحة بدل التفتيش للعاملY بالجهاز −
 ٢ السلف املستد�ة والسلف املؤقته −
 ٢ التسويات ىف القطاع الحكومى −
 ٤ قانون الرضائب عىل الدخل والئحته التنفيذية  −
  قانون التأمY االجتSعى وتعديالته −

 مستحقات الهيئة العامة للتأمY واملعاشات •
 املستحقون ىف املعاش ورشوط االستحقاق واالنصبه •
 تامY العجز والوفاه والحقوق التأمينية •

٤ 

نظام وحقوق عضو الجهاز والتزاماته تجاه  ،يقدمها الجهاز العضائه الخدمات الطبية التى −
 الخدمات الطبية

٤ 
I@wßbã�Ûa@âbíc@†‡ÇU@Hâbíc@RP@@òÇb�@
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٢٥ 
 

  البرنامج التدريبي
 رقابة مالية" –"المعايير الرقابية لألنتوساى  في مجال

 

QM Zwßbã�Ûa@Ò‡ç@
واملبادىء والقواعد املهنية ىف مجال الرقابة املالية وفقاً ملعاي: الرقابة تزويد املشاركY بأحدث األساليب العلمية 

 املالية لألنتوساى.

 
       

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

wßbã�Ûa@‹–bäÇ pbÇb�Ûa@†‡Ç 

 التعريف �بادىء وعنارصالرقابة املالية وفقاً ملعاي: الرقابة املالية لألنتوساى −
 مسئوليات املراجع •
 توثيق أعSل املراجعة / دراسة حالة •
 النسبية ومخاطر أعSل املراجعة / دراسة حالة األهمية •
 الشك املهنى •

٤ 

 ٤ التعريف بتخطيط عملية املراجعة وتقييم نظام الرقابة الداخلية / دراسة حالة −
 ٢ إستخدام العينة ىف العمل امليدا© / دراسة حالة −
 ٢ إستخدام اإلجراءات التحليلية ىف العمل امليدا© / دراسة حالة −
 ٢ ورقابة الجودة / دراسة حالة اإلتصال −
 ٢ إعتبارات العمل امليدا© / دراسة حالة −
 ٤ تقارير املراجعة / دراسة حالة   −

I@wßbã�Ûa@âbíc@†‡ÇU@âbícH@RP@òÇb�@
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٢٦ 
 

 ورشة عمل
 "ابة عليهاقالمخازن الحكومية والر" حول

 
QM @Ò‡çò’ŠìÛaZ@

 مجال فحص املخازن وجردها والرقابة عليها اكساب املشاركY مهارات ىف

 
@

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@‹–bäÇ@ò’ŠìÛa pbÇb�Ûa@†‡Ç 

 تنظيمهـا –أنواعها  –ها ( مفهوماملخازن الحكومية وانواعها والسجالت واالستثSرات املخزنية  −
 التجهيزات الداخلية للمخازن) –ملخازن ا مهارات واختصاصات املسئولY عن إدارة –

٢ 

 ٢ السنوية وقواعد رصف واستالم االصناف وقيدها بالدفاتر اعداد املقايسات −
اجراءات الرشاء والتوريد وتنفيذ االعـSل وفقـاً لالئحـة املخـازن العهـد الفرعيـة والشخصـية  −

 وضSنات ارباب العهد
٢ 

الجرد املفاجئ) مع ذكر حـاالت عمليـة وكيفيـة الـتخلص مـن  –جرد املخازن (الجرد السنوى  −
 املخزون الراكد

٢ 
@âbíc@†‡Ç@ò’ŠìÛa@IæbßìíH@X@pbÇb�@
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٢٧ 
 

 ورشة عمل
 أخالقيات المهنة كأحد معايير المنظمة الدولية" حول

 "لإلجهزة العليا للرقابة (األنتوساي)
@

QM @Ò‡ç@ò’ŠìÛaZ@
 أخالقيات املهنة كأحد معاي: املنظمة الدوليةتنمية مهارات ومعارف املشاركY يف التعرف عيل 

 .العليا للرقابة (األنتوساي) لإلجهزة
@‹–bäÇò’ŠìÛa pbÇb�Ûa@†‡Ç 

 ٢           .(األنتوساي)اإلطار العام للمنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة  −
 ٢ اإلطار العام ملعاي: اإلنتوساي. −
 ٤ أخالقيات املهنه كأحد معاي: اإلنتوساي. −

@âbíc@†‡Çò’ŠìÛa@IæbßìíH@X@pbÇb�@
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٢٨ 
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٢٩ 
 

 البرنامج التدريبى
 على المرتبات، والثروة العقارية، والمهن غير التجارية"  الضريبةفى مجال "

 

QM @Zwßbã�Ûa@Ò‡ç@
 املهن غ: التجارية.و الnوة العقارية، و تنمية معارف ومهارات املشاركY ىف مجال الرضائب عىل املرتبات، 

  
                                                    

  

‹–bäÇ@wßbã�Ûa pbÇb�Ûa@†‡Ç 

 ٤ والئحتة التنفيذية ٢٠٠٥لسنة ٩١االطار العام لقانون الرضائب رقم  −
 ٢ احكام الرضيبة عىل املرتبات وما ىف حكمها −
 ٢ تطبيقات عملية عىل رضيبة املرتبات وما ىف حكمها −
 احكام الرضيبة عىل الnوة العقارية −

 الرضيبة عىل االطيان •
 الرضيبة عىل املبا© •

٤ 

 ٤ الرضيبة عىل املهن غ: التجارية −
 ٤ احكام الخصم والتحصيل والدفعات املقدمة تحت حساب الرضيبة −

I@wßbã�Ûa@âbíc@†‡ÇU@âbícH@RP@òÇb�@
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٣٠ 
 

 فى مجال  البرنامج التدريبى
على ارباح االشخاص االعتبارية، واالرباح التجارية والصناعية،  الضريبة"

 والمبيعات" 
 

١- Zwßbã�Ûa@Ò‡ç  
تنمية معارف ومهارات املشاركY ىف مجال الرضائب عىل ارباح االشخاص االعتبارية، االرباح التجارية والصناعية، 

 واملبيعات.

 
  

wßbã�Ûa@‹–bäÇ pbÇb�Ûa@†‡Ç 

 ٢  االعتبارية الرضيبة عىل ارباح االشخاص −
 ٢   الرضيبة املستقطعة من املنبع −
 ٤ الرضيبة عيل املرتبات وما يف حكمها −
 ٢  الرضيبة عىل النشاط التجارى والصناعى −
 ٢ الخصم والتحصيل والدفعات املقدمة تحت حساب الرضيبة −
 ٤   الرضيبة عىل املبيعات ومشاكلها التطبيقية −
  التزامات املمولY وغ:هم −

 االقرارات الرضيبية –وامساك الدفاتر  االخطار  
 اجراءات الطعن –ضSنات التحصيل  –ربط الرضيبة   

٤ 

íc@†‡Ç�I@wßbã�Ûa@âbU@âb�ícH@RP@òÇb�@
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٣١ 
 

 ورشة عمل
 حول موضوع "إعداد ومراجعة اإلقرار الضريبى"

 

QM @Ò‡çò’ŠìÛa@Z 
Yىف موضوع فحص اإلقرار الرضيبىتنمية معارف ومهارات املشارك . 

  
 

  

@‹–bäÇ@ò’ŠìÛa pbÇb�Ûa@†‡Ç 

 ٤ اإلطار العام إلعداد ومراجعة اإلقرار الرضيبى −
 ٤ حاالت عملية ومشاكل تطبيقية  −

íc@†‡Ç�@âb@ò’ŠìÛa@IæbßìíH@X@pbÇb�@
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٣٢ 
 

 ورشة عمل
 حول "الضريبة المؤجلة"

 
QM @Ò‡çò’ŠìÛa@Z 

 تنمية معارف ومهارات املشاركY ىف موضوع الرضيبة املؤجلة.

       

 

@‹–bäÇ@ò’ŠìÛa pbÇb�Ûa@†‡Ç 

 ٤ االعرتاف بااللتزامات واألصول الرضيبية املؤجلة −
 ٤ املعالجة املحاسبية للرضيبة املؤجلة −

íc@†‡Ç�@âb@ò’ŠìÛa@IæbßìíH@X@pbÇb�@
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٣٣ 
 

 ورشة عمل
 "على القيمة المضافةحول "الضريبة 

 

QM @Ò‡çò’ŠìÛa@Z 
 Yالقيمة املضافةحول مفهوم رضيبة تنمية معارف ومهارات املشارك. 

@‹–bäÇò’ŠìÛa pbÇb�Ûa@†‡Ç 

 ٤ القيمة املضافة ةمفهوم رضيب −

  الفرق بينها وبY الرضيبة عىل املبيعات •

  املرحلة االنتقالية لرضيبة القيمة املضافة •

  مزايا تطبيق رضيبة القيمة املضافة •

 االجراءات التي تتخذ يف تطبيق رضيبة القيمة املضافة −
جدول السلع  –رد الرضيبة  –االعفاء من الرضيبة  –خصم الرضيبة  –وعاء الرضيبة [

 ]والخدمات (الخاضعة للرضيبة، املعفاة من الرضيبة)
٢ 

 ٢ حاالت عملية وتطبيقية حول تطبيق الرضيبة املضافة −

@âbíc@†‡Çò’ŠìÛa@IæbßìíH@X@pbÇb�@
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٣٤ 
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٣٥ 
 

 البرنامج التدريبى
 فى مجال " محاسبة التكاليف"

@

QM @Ò‡ç@Zwßbã�Ûa@
إكساب املشاركY املعارف واملهارات املرتبطة باالتجاهات الحديثة ىف مجال محاسبة التكاليف بالرشكات الصناعية 

طيط والرقابة إلمكان حرص وتحديد التكاليف الفعلية لألنشطة املختلفة لتوف: البيانات واملعلومات الالزمة للتخ
 واتخاذ القرارات.

wßbã�Ûa@‹–bäÇ pbÇb�Ûa@†‡Ç 
 ٢ اإلطار العام للتكاليف           −
 ٢ مقومات نظام التكاليف −
 ٤ قوائم وتقارير التكاليف −

  املحاسبة والرقابة عىل عنرص تكلفة املواد  •

 املحاسبة والرقابة عىل عنرص تكلفة العمل (األجور)                                                                    •

 ٢املحاسبة والرقابة عىل عنارص تكاليف الخدمات الصناعية غ: املبارشة                                                              −

 ٢ محاسبة تكاليف األوامر اإلنتاجية −

 ٢ تحليل العالقة بY التكلفة وحجم اإلنتاج واإلرباح                                   −

 ٢ دور بيانات التكاليف ىف ترشيد اتخاذ القرارات −

 ٤    (ىف مجال محاسبة التكاليف)حاالت عملية   −
I@wßbã�Ûa@âbíc@†‡ÇU@Hâbíc@RP@òÇb�@
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٣٧ 
 

 لبرنامج التدريبىا
 فى مجال " الرقابة على جودة اداء العمل الرقابى"

 
QM @Zwßbã�Ûa@Ò‡ç@

 تنمية معارف ومهارات املشاركY ىف مجال الرقابة عىل جودة اداء العمل الرقا¯ .
wßbã�Ûa@‹–bäÇ pbÇb�Ûa@†‡Ç 

 ٤ االطار العام للجودة  −
  مفهوم ونظام ادارة الجودة •
  ضSن الجودة •

 ٤ العمل الرقا¯: أداء عنارص ومتطلبات جودة −
  االطار الترشيعى والقانو© للجهاز الرقا¯ •
  تنظيم الجهاز وشكله القانو© وموارده البرشية •
  الدعم الفنى والوظائف املساعده •
  الجهاز الرقا¯ والعالقة مع االطراف الخارجية  •
  العمل الرقا¯أداء دور املعاي: الرقابية ىف تحقيق جودة  •
 العمل الرقا¯                                                  أداء دور االدلة الرقابية ىف تحقيق جودة •

 ٤ العمل الرقا¯: أداء تقييم جودة −
  العمل الرقا¯ أداء ومجاالت تقييم جودة هدفمفهوم و  •
  العمل الرقا¯    أداء وأساليب تقييم جودةأدوات  •

 ٤ العمل الرقا¯ : أداءمراحل تقييم جودة  −
  مرحلة التخطيط  •
  العمل الرقا¯) أداء مرحلة التنفيذ (مراجعة تقييم مدى توافر متطلبات جودة •
  مراجعة أعSل املهام الرقابية    •
 ٤                                           العمل الرقا¯ أداءمرحلة التقرير عن تقييم جودة  −
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٣٨ 
 

 البرنامج التدريبى
 "فى مجال "الجوانب التطبيقية لمعايير المراجعة

 (المستوى األول)
١- Z@wßbã�Ûa@Ò‡ç 

ملعاي: املراجعة التى تتعلق  تطبيقيةالجوانب الإكساب املشاركY املعارف واملهارات الالزمة من خالل عرض 
 .بالتخطيط لعملية املراجعة

wßbã�Ûa@‹–bäÇ ŠbîÈ¾a@áÓŠ pbÇb�Ûa@†‡Ç 
 ٢ ٢٠٠ الهدف من املبادئ العامة التى تحكم عملية مراجعة القوائم املالية −
 ٢ ٣١٥ تفهم املنشأه والبيئة التى تعمل داخلها وتقييم مخاطر التحريف الهام −
 ٢ ٥٥٠ االطراف ذوى العالقة −
 ٤ ٢٢٠ رقابة الجودة عىل عمليات مراجعة معلومات مالية تاريخية −
 ٢ ٢٣٠ توثيق اعSل املراجعة −
 ٢ ٢٤٠ الغش والتدليس عند مراجعة قوائم مالية بشأنمسئولية املراقب  −
 ٤ ٣٠٠ تخطيط عملية مراجعة القوائم املالية −
 ٢ ٣٢٠ االهمية النسبية ىف املراجعة −
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٣٩ 
 

 البرنامج التدريبى
 فى مجال "الجوانب التطبيقية لمعايير المراجعة"

 الثانى)(المستوى 
 

QM Z@wßbã�Ûa@Ò‡ç 
ملعاي: املراجعة التى تتعلق بتنفيذ  تطبيقيةالجوانب الإكساب املشاركY املعارف واملهارات الالزمة من خالل عرض 

 .عملية املراجعة
wßbã�Ûa@‹–bäÇ@ŠbîÈ¾a@áÓŠ@pbÇb�Ûa@†‡Ç@

 ادلة املراجعة  −
 اعتبارات اضافية لبنود معينة –ادلة املراجعة 

٥٠٠ 
٢ ٥٠١ 

 ٢ ٥٠٥ املصادقات الخارجية −
 ٢ ٥٢٠ االجراءات التحليلية −
 ٢ ٥٣٠ عينة ووسائل االختبار االخرىباملراجعة  −
 ٤ ٥٤٠ مراجعة التقديرات املحاسبية −
 ٢ ٥٤٥ واالفصاحمراجعة قياس القيمة العادلة  −
 ٢ ٥٦٠  لتاريخ امليزانية حقةال االحداث ال −
 ٢ ٥٧٠ االستمرارية −
 ٢ ٥٨٠ قرارات االدارة −
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٤٠ 
 

 البرنامج التدريبى
 فى مجال"الجوانب التطبيقية لمعايير المراجعة"

 )الثالث(المستوى 
QM Z@wßbã�Ûa@Ò‡ç 

 لتقرير مراقب الحسابات. تطبيقيةالجوانب الإكساب املشاركY املعارف واملهارات الالزمة من خالل عرض 
wßbã�Ûa@‹–bäÇ@ŠbîÈ¾a@áÓŠ@pbÇb�Ûa@†‡Ç@

 ٢ ٢٦٠ االتصال مع املسئولY عن الحوكمة فيS يتعلق �وضوعات املراجعة −
 ٢ ٧٠٠ املالية ذات الغرض العامتقرير مراقب الحسابات عىل مجموعة كاملة من القوائم  −
 ٢ ٧٠١ التعديالت عىل تقرير مراقب الحسابات −
 ٢ ٧١٠ البيانات املقارنة −
 ٢ ٧٢٠ املعلومات االخرى املرافقة للقوائم املالية التى يتم مراجعتها  −
 ٢ ٨٠٠ تقرير املراجع عن مهام املراجعة ذات االغراض الخاصة −
 ٢ ٢٤١٠ املاليةمهام الفحص املحدود للقوائم  −
 ٢ ٣٠٠٠ مهام التأكد بخالف مراجعات او فحص معلومات مالية تاريخية  −
 ٢ ٣٤٠٠ اختبار املعلومات املالية املستقبلية  −
 ٢ ٤٤٠٠ مهام تنفيذ اجراءات متفق عليها متعلقة �علومات مالية −
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٤١ 
 

 البرنامج التدريبى
 مجال "نظم الرقابة الداخلية وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية" فى

QM Z@wßbã�Ûa@Ò‡ç 
إكساب املشاركY املعارف واملهارات الالزمة لتقويم نظم الرقابة الداخلية بالجهات الخاضعة للرقابة وفقاً ملتطلبات 

 املعاي: الدولية .
 

wßbã�Ûa@‹–bäÇ pbÇb�Ûa@†‡Ç@

ة وفاعلية ءاإلطار العام للرقابة الداخلية ودور لجان املراجعة ىف تحسY كفا −
 نظم الرقابة الداخلية                                                                    

٤ 

 ٢ املعاي: الدولية للمراجعة الداخلية −
 ٢ الرقابة الداخلية عىل أساس تقدير املخاطر −
 ٢ األداء املتوازن الدارات املراجعة الداخلية ىف ظل حوكمة الرشكات −
 ٢ مقومات نظم الرقابة الداخلية ودور املراجع ىف تقييم نظام الرقابة الداخلية −
  مسئولية مراقب الحسابات عن كشف الثغرات  −
 اعداد التقرير عن نظام الرقابة الداخلية للمنشأة −

٢ 
 ٢ 
 
 

(اعادة التنظيم   االجراءات املحاسبية والقانونية ىف حالة اعادة هيكلة املنشأة −
 واالندماج والتصفية وتغي: الشكل القانو©)

٤ 
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٤٢ 
 

 البرنامج التدريبى
 فى مجال "مراجعة الحسابات والصناديق الخاصة"

 
QM Z@wßbã�Ûa@Ò‡ç 

 إكساب املشاركY معارف ومهارات ىف مجال مراجعة الحسابات والصناديق الخاصة.
wßbã�Ûa@‹–bäÇ pbÇb�Ûa@†‡Ç@

 –ها هدف –أنواعها  -(ماهيتها  ةــــــناديق الخاصـــــــاإلطار العام للحسابات والص −
 الترشيعات املنظمة لها )

٤ 

 ٤ النظام املحاسبى للحسابات والصناديق الخاصة −
 ٤         مراجعة الحسابات والصناديق الخاصة (بوحدات اإلدارة املحلية، والجامعات) −
 ٤                              أهم املشاكل والصعوبات الناتجة عن مراجعة الحسابات والصناديق الخاصة −
 ٤ وضع الصناديق والحسابات الخاصة يف مرص  −

I@wßbã�Ûa@âbíc@†‡ÇU@âbíaH@RP@òÇb�@
 

  



<
l^f‰^vÛ×Ö<ëˆÒ†¹]<‡^ã¢]<

†ÛjŠ¹]<Üé×ÃjÖ]æ<gè…‚j×Ö<íèˆÒ†¹]<ì…]�ý]<
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠١٧/٢٠١٨لعام  الدورات التخصصـية وورش العــمل والندوات ودورات الحاسب اآليل (بالقاهرة)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٣ 
 

 البرنامج التدريبى
 فى مجال "فحص الحسابات الختامية"

 
QM Z@wßbã�Ûa@Ò‡ç 

إكساب املشاركY مهارات ومعارف ىف مجال فحص ومراجعة الحسابات الختامية بكافة أنواعها وتقديم التقارير 
 بنتائج الفحص.

wßbã�Ûa@‹–bäÇ pbÇb�Ûa@†‡Ç@
 ٤ فحص ختامى االستخدامات الجارية −
 ٤ االستخدامات االستثSرية فحص ختامى −
 ٤ فحص ختامى اإليرادات −
 ٤ فحص ختامى الحسابات الجارية الدائنة واملدينة −
 ٢ فحص ختامى الحسابات النظامية                                                                  −
 ٢ التقارير السنوية عن نتائج فحص الحسابات الختامية    −

âbíc@†‡Ç@I@wßbã�ÛaU@âbíaH@RP@òÇb�@
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٤٤ 
 

 ورشة عمل 
 حول " مراجعة المقاوالت واالنشاءات والعقود االدارية"

 
QM @Ò‡çò’ŠìÛaZ 

 تنمية معارف ومهارات املشاركY ىف التعرف عىل كيفية مراجعة عقود املقاوالت واالنشاءات.
@‹–bäÇò’ŠìÛa pbÇb�Ûa@†‡Ç 

سحب  -مجال املقاوالت واالنشاءات واجراءاتها (ابرام العقود العقود االدارية ىف −
 ٢ فسخ العقود االدارية واجراءاتها) -االعSل واسبابة

اجراءات معاينة االعSل عند انتهاء مرشوعات (املقاوالت واالنشاءات)(مدة العقد  −
 ٢ املستخلص الختامى) -واالستالم االبتدا° والنها°

املطالبات وانواعها وكيفية نشؤها ىف عقود التشييد مع رشح ضوابط وقيود استعSل  −
 ٢ الجهه االدارية لسلطة تعديل العقد االنشا°

 ٢ فنيات ادارة العقود االنشائية والضوابط القانونية واملحاسبية لها −
@âbíc@†‡Çò’ŠìÛa@HæbßìíI@X@pbÇb�@
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٤٥ 
 

 ورشة عمل
 " ودورها فى االقتصاد القومى مجال "الرقابة على صناديق ومحافظ االستثمار فى

 

QM @Ò‡çò’ŠìÛa@
التعريف بصناديق ومحافظ االستثSر مع عرض الجوانب املحاسبية لصناديق االستثSر وأهمية اإلفصاح بالقوائم 

 املالية واملزايا التى تحققها الصناديق لالقتصاد القومى وكيفية مراجعتها
bäÇ@‹–ò’ŠìÛa pbÇb�Ûa@†‡Ç@

 طبيعة نشاط صناديق االستثSر  −
 (أشكال وأنواع صناديق االستثSر) ماهية صناديق االستثSر •
وتعديالته الخاص بسوق  ١٩٩٢لسنة  ٥٩صناديق االستثSر يف ظل القانون رقم  •

 رأس املال يف مرص
 الضSنات القانونية لحSية حقوق املستثمرين يف صناديق االستثSر •
 أهم املزايا التي تحققها صناديق االستثSر لكل من املستثمرين واالقتصاد القومي •

٤ 

               النظام املحاسبى ىف صناديق االستثSر −

 املجموعة املستندية والدفرتية ىف صناديق االستثSر •
             إجراءات املحاسبة عن أنشطة صناديق االستثSر •
  القوائم املالية عن صناديق االستثSر أهمية اإلفصاح ىف •

٤ 

 مراجعة صناديق االستثSر −
 مراجعة مالية  •
 تقييم أداء  •

٤ 

I@ò’ŠìÛa@âbíc@†‡ÇS@Hâbíc@QR@òÇb�@
 

 

 

 

 

 

 



<
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†ÛjŠ¹]<Üé×ÃjÖ]æ<gè…‚j×Ö<íèˆÒ†¹]<ì…]�ý]<
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠١٧/٢٠١٨لعام  الدورات التخصصـية وورش العــمل والندوات ودورات الحاسب اآليل (بالقاهرة)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٦ 
 

 ورشة عمل 
 " منظومة الدفع والتحصيل االلكتروني" حـــول

 
QM @Ò‡çZò’ŠìÛa@

االلكرتو@ وأهميته وكيفية قيام املراجع �هام املراجعة إكساب املشاركY معارف ومهارات حول مفهوم نظام الدفع 
 يف ظل نظام املحاسبة الحكومية االلكرتونية.

@‹–bäÇò’ë‹Ûa pbÇb�Ûa@†‡Ç@
 ٤ نظام الدفع اإللكرتو@ −
 )حاالت عملية( ٤  عملية املراجعة يف ظل نظام املحاسبة الحكومية اإللكرتونية −

HæbßìíI@ò’ŠìÛa@âbíc@†‡Ç@X@pbÇb�@  
  



<
l^f‰^vÛ×Ö<ëˆÒ†¹]<‡^ã¢]<

†ÛjŠ¹]<Üé×ÃjÖ]æ<gè…‚j×Ö<íèˆÒ†¹]<ì…]�ý]<
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠١٧/٢٠١٨لعام  الدورات التخصصـية وورش العــمل والندوات ودورات الحاسب اآليل (بالقاهرة)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٧ 
 

 ورشة عمل
 " كيفية مراجعة الهيئات المعانة"حول 

 
QM @Ò‡çò’ŠìÛa@

 إكساب املشاركY مهارات حول كيفية مراجعة الهيئات املعانة.
 

@‹–bäÇò’ŠìÛa pbÇb�Ûa@†‡Ç@
طبيعة عمل الهيئات املعانة واملؤسسات واالتحادات والهيئات، والقوانY التي تنظم  −

 ٢ ).٢٠٠٢لسنة  ٨٤(قانون رقم العمل بالجمعيات واملؤسسات األهلية 
 ٢ الئحة النظام الداخيل للجمعيات واملؤسسات واالتحادات −
 ٢ ١٩٧٥لسنة  ٧٩قانون التأمY االجتSعي رقم  −
 ٢ كيفية مراجعة الهيئات املعانة والجمعيات (مع رشح حاالت تطبيقية) −

HæbßìíI@ò’ŠìÛa@âbíc@†‡Ç@X@pbÇb�@  
  



<
l^f‰^vÛ×Ö<ëˆÒ†¹]<‡^ã¢]<

†ÛjŠ¹]<Üé×ÃjÖ]æ<gè…‚j×Ö<íèˆÒ†¹]<ì…]�ý]<
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠١٧/٢٠١٨لعام  الدورات التخصصـية وورش العــمل والندوات ودورات الحاسب اآليل (بالقاهرة)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٨ 
 

 ورشة عمل 
 " قطاع التــأمــينمراجعة " حـــول

 
QM @Ò‡çò’ŠìÛa@

إكساب املشاركY معارف ومهارات حول نشاط التأمY وكيفية تطبيق معاي: املحاسبة عىل قطاع التأمY والجوانب 
 النظرية والتطبيقية واملحاسبية.

@‹–bäÇò’ŠìÛa pbÇb�Ûa@†‡Ç@
األدوات املالية، حدود  –االطار العام حــول التأمY (أنواع االستثSرات املالية  −

 وضوابط االستثSر، املخاطر املتعلقة بنشاط التأمY، وكيفية إدارة املخاطر)
٢ 

القرار االستثSري يف رشكات التأمY (الجوانب النظرية، الجوانب التطبيقية، الجوانب  −
  املحاسبية)

٢ 
هيئة الرقابة دليل تطبيق معاي: املحاسبة عىل قطاع التأمY (قرار مجلس إدارة  −

 )٢٠١٦لسنة  ٧٠املالية رقم 
٤ 

 ٤ عمليات إعادة التأمY (انواعها، االتفاقيات النسبية والالنسبية، املعالجة املحاسبية) −
I@ò’ŠìÛa@âbíc@†‡ÇS@Hâbíc@QR@òÇb�@  
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠١٧/٢٠١٨لعام  الدورات التخصصـية وورش العــمل والندوات ودورات الحاسب اآليل (بالقاهرة)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٩ 
 

 ورشة عمل
 ورشة عمل حول كيفية ادارة المخاطر المالية وتقييم "حول 

 "  تقارير مخاطر االستثمار 
  

QM @Ò‡çò’ŠìÛa@
اكساب املشاركY مهارات حول مفهوم إدارة املخاطر املالية، وكيفية قياس وتقييم مخاطر االستثSر وكيفية تجنبها 

 والتغلب عليها.
 

@‹–bäÇò’ŠìÛa pbÇb�Ûa@†‡Ç@
 ٢ مفهوم ادارة املخاطر املالية (أنواع املخاطر املالية) −
 ٢ )٣٣٠تقييمها (معيار املراجعة رقم اجراءات املراقب ملواجهة املخاطر التي تم  −
 ٢ األدوات االحصائية لقياس املخاطر املالية (أدوات التحليل املايل لقياس املخاطر املالية) −
عنارص إدارة املخاطر املالية وفقا ملفهوم املشتقات املالية مع بيان كيفية تجنبها (حاالت  −

 ٢ عملية وتطبيقية)
HæbßìíI@ò’ŠìÛa@âbíc@†‡Ç@X@pbÇb�@  
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠١٧/٢٠١٨لعام  الدورات التخصصـية وورش العــمل والندوات ودورات الحاسب اآليل (بالقاهرة)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥٠ 
 

 ورشة عمل
 حول "الفحص الشامل للقوائم المالية"

 وفحص ما قبل اإلصدار
 

QM @Ò‡çò’ŠìÛaZ 
 اعداد املشاركY للقيام بالفحص الشامل للقوائم املالية.

 
@‹–bäÇò’ŠìÛa pbÇb�Ûa@†‡Ç@

 القوائم املالية       −
 إلتزامات مراقب الحسابات وفقاً للقانون            − ٤

 تعريف الفحص الشامل وأسباب القيام به وإجراءاته          −
 نتائج الفحص الشامل −
 ٢ فحص ما قبل اإلصدار −
 ٢ تأث: الفحص الشامل عىل رأى مراقب الحسابات بتقريره −

@âbíc@†‡Çò’ŠìÛa@IæbßìíH@X@pbÇb�@
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠١٧/٢٠١٨لعام  الدورات التخصصـية وورش العــمل والندوات ودورات الحاسب اآليل (بالقاهرة)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥١ 
 

 ورشة عمل
 حول "مراجعة التقديرات المحاسبية"

 

QM @Ò‡çò’ŠìÛaZ 
تعريف املشاركY بالتقدير املحاسبى واملسئولY عن أداء التقديرات املحاسبية وكيف تتم املعالجة املحاسبية 

 للتغ:ات ىف التقديرات املحاسبية.
@‹–bäÇò’ŠìÛa pbÇb�Ûa@†‡Ç@

 ٢ تلك التقديرات عمفهوم التقديرات املحاسبية ومسئولية وض −
 ٢ التقديرات املحاسبية املعالجة املحاسبية للتغ:ات ىف −
 ٢ مراجعة التقديرات املحاسبية −
 ٢ أثار التقديرات املحاسبية عىل تقرير مراقب الحسابات −

@âbíc@†‡Çò’ŠìÛa@IæbßìíH@X@pbÇb�@
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 ٢٠١٧/٢٠١٨لعام  الدورات التخصصـية وورش العــمل والندوات ودورات الحاسب اآليل (بالقاهرة)
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٥٢ 
 

 ورشة عمل
 "استعانة المراقب باالخرينحول "

 
QM ‡ç@Òò’ŠìÛaZ 

 االخرين.تنمية معارف املشاركY حول كيفية استخدام املراقب لعمل 
@‹–bäÇò’ŠìÛa ŠbîÈ¾a@pbÇb�Ûa@†‡Ç@

 ٢ ٦١٠                               دراسة عمل املراجعة الداخلية −
 ٢ ٦٢٠-٦٠٠       استخدام عمل خب: -استخدام عمل مراجع اخر  −

@âbíc@†‡Çò’ŠìÛa@I‡yaë@âìíH@@T@pbÇb�@
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠١٧/٢٠١٨لعام  الدورات التخصصـية وورش العــمل والندوات ودورات الحاسب اآليل (بالقاهرة)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥٣ 
 

 ورشة عمل
 "المخزون وكيفية الرقابة عليهحول "

QM @Ò‡çò’ŠìÛaZ 
 اكساب املشاركY املعارف واملهارات الالزمة ىف كيفية مراجعة املخزون والرقابة عليه.

@‹–bäÇò’ŠìÛa@ @pbÇb�Ûa@†‡Ç@
 ٢  )انواع املخزون (املخزون السلعى واملستلزمات السلعية −
 ٢  سياسات املخزون −
 ٢          موقف املراقب تجاه جرد وتقويم املخزون السلعى −
 ٢  السنوى والجرد املفاجئ وكيفية الترصف ىف املخزون الراكدجرد ال −

@âbíc@†‡Çò’ŠìÛa@IæbßìíH@@X@pbÇb�@
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 ٢٠١٧/٢٠١٨لعام  الدورات التخصصـية وورش العــمل والندوات ودورات الحاسب اآليل (بالقاهرة)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥٤ 
 

 ورشة عمل
 حول" تقارير حوكمة الشركات"

 

QM @Ò‡çò’ŠìÛaZ 
تضمنه تقرير مراقب الحسابات إكساب املشاركY املعارف واملهارات الالزمة للتعرف عىل حوكمة الرشكات وما ي

 .عنها
 

@‹–bäÇò’ŠìÛa pbÇb�Ûa@†‡Ç@
 ٤ اإلطار العام لحوكمة الرشكات            −
 ٤                                                          تقرير مراقب الحسابات عن حوكمة الرشكات −

@âbíc@†‡Çò’ŠìÛa@IæbßìíH@X@pbÇb�@
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



<
l^f‰^vÛ×Ö<ëˆÒ†¹]<‡^ã¢]<

†ÛjŠ¹]<Üé×ÃjÖ]æ<gè…‚j×Ö<íèˆÒ†¹]<ì…]�ý]<
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠١٧/٢٠١٨لعام  الدورات التخصصـية وورش العــمل والندوات ودورات الحاسب اآليل (بالقاهرة)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥٥ 
 

 ورشة عمل
 مراقب الحسابات وتعديالته"حول "تقرير 

 

QM @Ò‡çò’ŠìÛaZ 
 اكساب املشاركY املعارف واملهارات ىف مجال إعداد تقرير مراقب الحسابات وأنواعه والتعديالت عليه.

 
@‹–bäÇò’ŠìÛa pbÇb�Ûa@†‡Ç@

 ٤            العنارص الرئيسية لتقرير مراقب الحسابات −
 ٤                                                          عىل الرأي التعديالت عىل تقرير مراقب الحسابات وتأث:ها −

@âbíc@†‡Çò’ŠìÛa@IæbßìíH@X@pbÇb�@
 

 

  



<
l^f‰^vÛ×Ö<ëˆÒ†¹]<‡^ã¢]<

†ÛjŠ¹]<Üé×ÃjÖ]æ<gè…‚j×Ö<íèˆÒ†¹]<ì…]�ý]<
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠١٧/٢٠١٨لعام  الدورات التخصصـية وورش العــمل والندوات ودورات الحاسب اآليل (بالقاهرة)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥٦ 
 

 ورشة عمل حول
 "المحاسبة البيئية والمراجعة البيئية"

QM @Ò‡çò’ŠìÛaZ 
والفرق بينهS مع ايضاح دور التعرف عىل املحاسبة البيئية واملراجعة البيئية معارف ومهارات املشاركY ىف  تنمية 

 .از االعىل للرقابة عىل البيئةالجه
@‹–bäÇò’ŠìÛa pbÇb�Ûa@†‡Ç@

 ٢   لدراسة البيئة والسياسات البيئيةاإلطار العام  −
 االطار العام للمحاسبة البيئية  −

 مفهوم املحاسبة البيئية •
 التكاليف واملنافع البيئية •
 البيئيةالقياس واالفصاح والتقرير عن املحاسبة  •

٤ 
 
 
 

 االطار العام للمراجعة البيئية −
 مفهوم وانواع ومتطلبات املراجعة البيئية •
 الرقابة املالية البيئية •
 تقويم االداء البيئى •
 تقارير املراجعة البيئية •
 املسئولية املهنية والقانونية ملراقب الحسابات ىف مجال املراجعة البيئية •

 ٤ 

 ٢  طرق واساليب ومقاييس الرقابة البيئية، ودور الجهاز االعىل للرقابة ىف مجال الرقابة عىل البيئة −
@âbíc@†‡Çò’ŠìÛa@IS@âbíaH@QR@òÇb�@

  

 
 
  



<
l^f‰^vÛ×Ö<ëˆÒ†¹]<‡^ã¢]<

†ÛjŠ¹]<Üé×ÃjÖ]æ<gè…‚j×Ö<íèˆÒ†¹]<ì…]�ý]<
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠١٧/٢٠١٨لعام  الدورات التخصصـية وورش العــمل والندوات ودورات الحاسب اآليل (بالقاهرة)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥٧ 
 

 

 ورشة عمل
 حول"فحص ومراجعة االعتمادات المستندية وخطابات الضمان"

 
QM @Ò‡çò’ŠìÛaZ 

 .اكساب املشاركY املعارف واملهارات الالزمة حول كيفية فحص ومراجعة االعتSدات املستندية
 

@‹–bäÇò’ŠìÛa pbÇb�Ûa@†‡Ç@

 والعموالتاستخدامها والنسب املستخدمة لفتح االعتSدات وكيفية حساب املرصوفات البنكية وكيفية  فكرة عن االعتSدات املستندية والنSذج البنكية الخاصة باالعتSدات املستندية −
١ 

 وأعSلهااجراءات اإلستالم بامليناء وخدمات رشكات التخليص الجمر± وكيفية مراجعة حساباتها  −
١ 

 ١ خطابات الضSن واملستندات الالزمة لعمليات االست:اد والتصدير −
 االجنبية املرتبطة بهااجراءات اقفال االعتSدات املستندية بنكيا وقيدها بالدفاتر ومراجعة  حسابات العملة  −

١ 
@âbíc@†‡Çò’ŠìÛa@I‡yaë@âìíH@T@pbÇb�@

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



<
l^f‰^vÛ×Ö<ëˆÒ†¹]<‡^ã¢]<

†ÛjŠ¹]<Üé×ÃjÖ]æ<gè…‚j×Ö<íèˆÒ†¹]<ì…]�ý]<
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠١٧/٢٠١٨لعام  الدورات التخصصـية وورش العــمل والندوات ودورات الحاسب اآليل (بالقاهرة)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥٨ 
 

 ورشة عمل
 "مقررات بازل"حول 

 

 : الورشةهدف  -١

 تنمية معارف ومھارات المشاركين فى التعرف على مقررات بازل .
 

 

 عدد الساعات                                :الورشةعناصر                                     

 ا/ھمية، خلفية تاريخية، ھدف بازل       −

 محاور إتفاق بازل            −

 المتطلبات الدنيا لرأس المال •

 عمليات المراجعة الرقابية •

 ا/ساسية للرقابة المصرفية الفعالة المبادىء •

 إنضباط السوق •

 التطبيق والتأثيرات)، ٢تطبيق بازل ( −

 حاRت عملية −

________                                             __________________________________ 

 ساعات  ٨                                                                                 يومان)( الورشةعدد ايام 

 

 

 

 

 

 

 

@

٢ 

٢ 

 

 

 

 

٢ 

٢ 



<
l^f‰^vÛ×Ö<ëˆÒ†¹]<‡^ã¢]<

†ÛjŠ¹]<Üé×ÃjÖ]æ<gè…‚j×Ö<íèˆÒ†¹]<ì…]�ý]<
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠١٧/٢٠١٨لعام  الدورات التخصصـية وورش العــمل والندوات ودورات الحاسب اآليل (بالقاهرة)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥٩ 
 

@

@

@

@

@óÜÇ@òibÓ‹ÛaZ6b�†b�@paŠa‹ÓµÜßbÈÛa@æì÷’@

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



<
l^f‰^vÛ×Ö<ëˆÒ†¹]<‡^ã¢]<

†ÛjŠ¹]<Üé×ÃjÖ]æ<gè…‚j×Ö<íèˆÒ†¹]<ì…]�ý]<
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠١٧/٢٠١٨لعام  الدورات التخصصـية وورش العــمل والندوات ودورات الحاسب اآليل (بالقاهرة)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦٠ 
 

 البرنامج التدريبى
 فى مجال "الرقابة على قرارات شئون العاملين"

 

QM Z@wßbã�Ûa@Ò‡ç 
 .شئون العاملYقرارات تنمية معارف ومهارات املشاركY ىف مجال الرقابة عىل 

 
wßbã�Ûa@‹–bäÇ pbÇb�Ûa@†‡Ç@

 ٢ مراجعة قرارات شئون العاملY ىف ظل نظم العاملY بالدولة واإلدارة املحلية −
 ٢ أسلوب مراجعة قرارات شئون العاملY برشكات القطاع العام وقطاع األعSل العام −
 ٢ أسلوب مراجعة قرارات شئون العاملY بالهيئات العامة اإلقتصادية −
 ٤ املراجعة املستندية −
 ٢ مراجعة نظام العاملY بالكادرات الخاصة  −
 ٢ مراجعة قوانY زيادة املرتبات واملوضوعات الخاصة بالعالوات −
 ٢ مراجعة الئحة بدل السفر ومصاريف اإلنتقال للعاملY بالحكومة والقطاع العام −
 ٢ مراجعة تسويات العاملY بالقطاع الحكومى −
 ٢ التقاريرإعداد  −

I@wßbã�Ûa@âbíc@†‡ÇU@âbíaH@RP@òÇb�@
  



<
l^f‰^vÛ×Ö<ëˆÒ†¹]<‡^ã¢]<

†ÛjŠ¹]<Üé×ÃjÖ]æ<gè…‚j×Ö<íèˆÒ†¹]<ì…]�ý]<
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠١٧/٢٠١٨لعام  الدورات التخصصـية وورش العــمل والندوات ودورات الحاسب اآليل (بالقاهرة)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦١ 
 

 ورشة عمل 
 " قـــانون الخـــدمة المدنــــية" حـــول

 
QM @Ò‡çò’ŠìÛa@

 .٢٠١٦لسنة  ٨١إكساب املشاركY معارف ومهارات التعرف عىل قانون الخدمة املدنية رقم 
 

@‹–bäÇò’ŠìÛa pbÇb�Ûa@†‡Ç@
 ٤ قانون الخدمة املدنية −

@âbíc@†‡ÇH‡yaë@âìíI@ò’ŠìÛa@T@pbÇb�@
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@



<
l^f‰^vÛ×Ö<ëˆÒ†¹]<‡^ã¢]<

†ÛjŠ¹]<Üé×ÃjÖ]æ<gè…‚j×Ö<íèˆÒ†¹]<ì…]�ý]<
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠١٧/٢٠١٨لعام  الدورات التخصصـية وورش العــمل والندوات ودورات الحاسب اآليل (بالقاهرة)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦٢ 
 

@
@
@
@
@

óãbrÛa@á�ÔÛa@
Ó‹Ûa�����õa†þa@óÜÇ@òib@

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



<
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†ÛjŠ¹]<Üé×ÃjÖ]æ<gè…‚j×Ö<íèˆÒ†¹]<ì…]�ý]<
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠١٧/٢٠١٨لعام  الدورات التخصصـية وورش العــمل والندوات ودورات الحاسب اآليل (بالقاهرة)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦٣ 
 

 البرنامج التدريبى
 "االسواق المالية ودورها فى التنمية االقتصادية واالجتماعيةفى مجال "

 

QM Z@wßbã�Ûa@Ò‡ç 
مجال التعرف عىل مفهوم االسوق املالية والعوامل املؤثرة عليها ومؤرشات  تنمية معارف ومهارات املشاركY ىف

 .قياس اداء سوق االوراق املالية
 

wßbã�Ûa@‹–bäÇ pbÇb�Ûa@†‡Ç@
السوق،  االوراق املالية املتداولة ىف -اهميته -ومهملفهوم سوق االوراق املالية (مفهاالطار العام  −

 سوق التداول)  -مكونات سوق االوراق (سوق االصدار
٤ 

والئحته التنفيذية  ١٩٩٢لسنة  ٩٥الجوانب القانونية والتنظيمية لسوق راس املال ىف ظل القانون  −
 وتعديالته 

٢ 
 ٢ الكفاءة ىف االسواق املالية وتصنيفات االسواق طبقا لدرجة الكفاءة ومتطلبات كفاءة سوق املال  −
مخاطر االستثSر وكيفية تقليل مخاطر  مع بيان العوامل املؤثرة عىل سوق االوراق املالية، اهم −

 االستثSر
٢ 

 مؤرشات قياس اداء سوق االوراق املالية −
 اهم املؤرشات املحلية •
 اهم املؤرشات الدولية  •

٢ 

 ٤ اساليب وطرق ادوات التحليل املاىل) -اهميته-التحليل املاىل (مفهومه −
 ٢ االستثSرصناديق  −
متابعة تقويم اداء سوق االوراق املالية من خالل حاالت عملية وتطبيقات وتشمل االوراق املالية  −

 (االسهم، السندات، صناديق االستثSر)
٢ 

I@wßbã�Ûa@âbíc@†‡ÇU@âbícH@RP@òÇb�@
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٦٤ 
 

 البرنامج التدريبى
 "دراسات الجدوى وتقييم المشروعاتفى مجال "

 

QM @Ò‡çZ@wßbã�Ûa 
 االستثSرية.الجدوى وطرق تقييم املرشوعات  ةإكساب املشاركY مهارات إعداد دراس

wßbã�Ûa@‹–bäÇ pbÇb�Ûa@†‡Ç@
 ٢                                                         ملرشوعات       ااإلطار العام لدراسة جدوى  −
 ٢ للمرشوعات                                  دراسة الجدوى القانونية وتحليل املناخ اإلستثSرى −
 ٢ دراسة الجدوى التسويقية لتحليل اإلمكانيات التسويقية للمرشوع اإلستثSرى                    −
 ٢          ة                                                                 يدراسة الجدوى الفنية والهندس −
 ٢ إعداد وتحليل تقديرات اإلنفاق والتمويل اإلستثSرى                                                 −
 ٢ إعداد وتحليل تقديرات التكاليف واإليرادات الجارية خالل فرتات التشغيل                       −
 ٢                                              التقييم املحاسبى واإلقتصادى للمرشوعات اإلستثSرية −
 ٢                     وتحديد الهيكل األمثل للتمويل تقييم ربحية وسيولة املرشوعات اإلستثSرية −
وكيفيـة تقيـيم   بعض الحاالت العملية عن كيفيـة إعـداد دراسـة الجـدوى اإلقتصـادية،عرض  −

 املرشوعات اإلستثSرية 
٤ 

@âbíc@†‡ÇI@wßbã�ÛaU@âbíaH@RP@òÇb�@
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٦٥ 
 

 البرنامج التدريبي
 رقابة األداء" -لألنتوساى "المعايير الرقابية في مجال 

 

QM Z@wßbã�Ûa@Ò‡ç 
 رقابة األداء . –تنمية معارف ومهارات املشاركY حول املعاي: الرقابية لألنتوساى 

wßbã�Ûa@‹–bäÇ pbÇb�Ûa@†‡Ç@
 جلسة التعارف والتقييم القبىل −

 مراجعة اإلطار العام ملعاي: األنتوساى بشأن رقابة األداء − ٤
 مدخل إىل رقابة األداء والتخطيط اإلسرتاتيجى لها −
 دراسة حالة حول التخطيط اإلسرتاتيجى لرقابة األداء −
 دراسة حالة حول التخطيط ملهمة رقابة األداء −
 ٤ أساليب جمع البيانات الخاصة برقابة األداء −
 اإلثبات الخاصة برقابة األداء خصائص أدلة −
 ٤ تحليل األدلة وإستخالص النتائج −
 دراسة حالة −
 توثيق رقابة األداء وتقارير رقابة األداء −

 إسرتاتيجية وسياسة التواصل  − ٤
 متابعة تقارير رقابة األداء −
 دراسة حالة حول متابعة تقارير رقابة األداء −
 التقييم البعدى − ٤ ضSن الجودة −
 االختتام −

I@wßbã�Ûa@âbíc@†‡ÇU@Hâbía@RP@òÇb�@
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٦٦ 
 

 البرنامج التدريبى
 الموازنات التخطيطية"أساليب الرقابة علي تنفيذ فى مجال "

 

 البرنامج :ف هد -١

مراحل الموازنات التخطيطية وأنواعھا و التعرف على أھميةفى  المشاركينتنمية معارف ومھارات 

 التخطيط والرقابة وإتخاذ القرار . أھميتھا فىإعدادھا و

 

 عدد الساعات                                عناصرالبرنامج                                 

 ا'طار العام للموازنات التخطيطية  −

 مراحل وطرق اعداد الموازنات التخطيطية وعYقة نظام التكاليف بھا                   −

                                قديرات الموازنات التخطيطية                تا/ساليب الكمية للتنبؤ ب −

                                   ا/ساليب المختلفة للتنبؤ بتقديرات الربحية والسيولة للمنشآت المختلفة       −

                                                   أساليب الرقابة على تنفيذ الموازنات التخطيطية      −

     فى فحص ونقد الموازنات التخطيطيةبعض الحاRت العملية  مناقشة −

_______                                                   ________________________________ 

  ساعة ٢٠                                                                        أيام) ٥( البرنامج أيامعدد  

       

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

٤ 

٢ 

٢ 

٤ 

٤ 

٤ 
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٦٧ 
 

 ورشة عمل
 " رقابة األداء على تطوير وتنمية الموارد البشرية" حول موضوع

 
QM @Ò‡çò’ŠìÛa@

 البرشيةالتعرف عىل مفهوم تنمية املوارد البرشية وربطها بالرقابة عىل األداء وكيفية تطوير وتنمية املوارد 
 

@‹–bäÇò’ŠìÛa pbÇb�Ûa@†‡Ç@
 ٢ مفهوم إدارة املوارد البرشية وكيفية الرقابة عىل أداء املوارد البرشية −
 ٢ التخطيط االسرتاتيجي لتنمية وتطوير املوارد البرشية −
 ٢ املناهج الحديثة يف تطوير وتنمية املوارد البرشية −
 ٢ البرشيةالتحقق من كفاءة وفعالية تطوير وتنمية املوارد  −

HæbßìíI@ò’ŠìÛa@âbíc@†‡Ç@X@pbÇb�@
 
 

  



<
l^f‰^vÛ×Ö<ëˆÒ†¹]<‡^ã¢]<

†ÛjŠ¹]<Üé×ÃjÖ]æ<gè…‚j×Ö<íèˆÒ†¹]<ì…]�ý]<
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠١٧/٢٠١٨لعام  الدورات التخصصـية وورش العــمل والندوات ودورات الحاسب اآليل (بالقاهرة)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦٨ 
 

 ورشة عمل
 استخدام مدخل بطاقات قياس األداء المتوازن كاحد" حول

 "األساليب الحديثة لتطوير رقابة األداء
@

QM @Ò‡ç@ò’ŠìÛaZ@ يف التعرف عيل أهمية إستخدام مدخل بطاقات Yاألساليب الحديثة لتطوير رقابة األداء قياس األداء املتوازن كاحدتنمية معارف ومهارات املشارك. 
@‹–bäÇò’ŠìÛa pbÇb�Ûa@†‡Ç 

 بطاقات قياس األداء املتوازن. −
 وظائفها) -أهميتها  -هدفها  -(تعريفها 

 محاور وأبعاد بطاقات قياس األداء املتوازن. −
 التعليم والنمو) –العلميات الداخلية  –بعد العمالء  –(البعد املايل 

 لتعميم بطاقات قياس األداء املتوازن.الخطوات املنهجية  −
 املتابعة والتقييم) -التنفيذ  -تحديد املقياس  -تحديد األرصاف اإلسرتاتيجية العامة  -(صياغة الرؤية 

 حاالت عملية. −

٢ 
 
٢ 
 
٢ 
 
 
٢ 

@âbíc@†‡Çò’ŠìÛa@IæbßìíH@X pbÇb�@
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٦٩ 
 

 ورشة عمل 
 خطة عمل وتنفيذها" إعداد ةيكيف" حول

 

QM @Ò‡çò’ŠìÛaZ@
اكساب املشاركY مهارات التخطيط الصحيح إلنجاز األعSل ووضع األهداف والعمل عيل تحقيقها والوصول إيل 

 .النجاح يف العمل
 

@‹–bäÇò’ŠìÛa pbÇb�Ûa@†‡Ç

 ٢ مفهوم خطة العمل وكيفية إعدادها −
 ٢ إعداد املستندات التوثيقية املطلوبة  −
 ٢ وتعديل مسار الخطة إذا استدعي األمرقييم واملراجعة تتنفيذ خطة العمل وال −
 ٢ أمثلة وتطبيقات عملية لوضع وتنفيذ وتقييم الخطط  −

@âbíc@†‡ÇÛaò’Šì@IæbßìíH@X@òÇb�   

 
 

 

 

 

 

 

 

  



<
l^f‰^vÛ×Ö<ëˆÒ†¹]<‡^ã¢]<

†ÛjŠ¹]<Üé×ÃjÖ]æ<gè…‚j×Ö<íèˆÒ†¹]<ì…]�ý]<
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠١٧/٢٠١٨لعام  الدورات التخصصـية وورش العــمل والندوات ودورات الحاسب اآليل (بالقاهرة)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٧٠ 
 

@
@
@
@

@á�ÔÛasÛbrÛa@
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٧١ 
 

 البرنامج التدريبى
 فى مجال "الرقابة القانونية على المخالفات المالية"

 

QM @Ò‡çZ@wßbã�Ûa 
 تنمية معارف ومهارات املشاركY ىف مجال الرقابة القانونية للجهاز عىل املخالفات املالية.

wßbã�Ûa@‹–bäÇ pbÇb�Ûa@†‡Ç@
 ٢ التفرقة بY املخالفة املالية واملخالفة اإلدارية −
 ٢ اإلختصاص التأديبى والسلطة الرئاسية −
 ٢ التأديبية عىل العاملY املدنيY بالدولة   الجزاءات −
 ٢ الفساد اإلدارى وكيفية مواجهته −
 ٤  الرقابة القانونية للجهاز عىل القرارات التأديبية الصادرة بشأن املخالفات املالية −
 ٢ االطار الترشيعي والرقاv ملكافحة الفساد  −
 ٢ دور األجهزة الرقابية �رص يف مكافحة الفساد −

@†‡ÇI@wßbã�Ûa@âbícT@Hâbía@QV@òÇb�@
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 ٢٠١٧/٢٠١٨لعام  الدورات التخصصـية وورش العــمل والندوات ودورات الحاسب اآليل (بالقاهرة)
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  البرنامج التدريبي في مجال
 " ، وغسل األموال وصالحيات مأمور الضبط القضائي"جرائم االعتداء على المال العام

 
QM @Zwßbã�Ûa@Ò‡ç@

تنمية معارف املشاركY للتعرف عىل جرائم االعتداء عىل املال العام وانواع تلك الجرائم وعقوبتها وذلك تحقيقاً 
 لهدف الجهاز ىف الحفاظ عىل املال العام.

wßbã�Ûa@‹–bäÇ pbÇb�Ûa@†‡Ç@
 ٢ االطار العام لجرائم اإلعتداء عىل املال العام −
−  Sالعامة (حاالت عملية وتطبيقية)مفهوم الغش والفساد وأشكاله Sوآثاره S٢ وأسبابه 
 ٢ عملية وتطبيقية)اختصاصات وصالحيات مأمور الضبط القضا� بالجهـاز وكيفيـة مواجهـة الصـعوبات (حـاالت  −
 ٢ (حاالت عملية وتطبيقية).كيفية القيام بأعSل الرقابة والتفتيش ودخول اماكن العمل واالجراءات التحفظيـة وضـوابطها  −
 ٢ القرارات اإلدارية  −
 ٢ مدى جواز التفويض يف القرار التأديبي −
 ٢ اإلطار الترشيعي والرقاv ملكافحة غسل األموال −
 ٢ عالقة عملية غسل األموال بالسياسات املرصفية −

I@wßbã�Ûa@âbíc@†‡ÇT@Hâbía@QV@òÇb�@
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 البرنامج التدريبى 
 فى مجال " إجراءات التقاضي أمام المحاكم" 

 

QM Zwßbã�Ûa@Ò‡ç@
 إكساب املشاركY املعارف واملهارات الالزمة يف معرفة اجراءات التقايض واعداد مذكرات الدفوع باملحاكم.

 
wßbã�Ûa@‹–bäÇ pbÇb�Ûa@†‡Ç@

 ٢ اختصاصات محاكم مجلس الدولة واجراءات الجلسات ونظامها −
 ٢ الدفوع واالدخال والطلبات العارضة والتدخل −
 ٢ وانقطاعها وسقوطها وانقضائهاوقف الخصومة  −
 ٢ مذكرات الدفاع وحوافظ املستندات −
 ٢ طرق الطعن يف االحكام واحواله −
 ٢ طلب وقف تنفيذ االحكام −
 ٢ عاتز لجان التوفيق يف املنا −
 ٢ النظام الوجوv واالخطاء الشائعة يف االحكام الصادرة ضد الجهاز −

I@wßbã�Ûa@âbíc@†‡ÇT@âbícH@QV@òÇb�@
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



<
l^f‰^vÛ×Ö<ëˆÒ†¹]<‡^ã¢]<

†ÛjŠ¹]<Üé×ÃjÖ]æ<gè…‚j×Ö<íèˆÒ†¹]<ì…]�ý]<
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ورشة عمل
 في مجال "مبدأ المشروعية كأحد المبادئ القانونية العامة"

 هدف الورشة -١

تنمية مھارت ومعارف المشاركين في التعرف علي مبدأ المشروعية  كأحد المبادئ القانونية العامة 

 الواجب تطبيقھا في الدولة.

 

 عدد الساعات                    :الورشةعناصر                                              

 تعريف مبدأ المشروعية وضماناته: −

 .تعريف مبدأ المشروعية •

 ضمانات تحقيق مبدأ المشروعية. •
 الضمانات الفعلية "العملية") –(الضمانات القانونية 

 :مصادر مبدأ المشروعية −

 ا'دارية (التنظيمية).المصادر المكتوبة: الدستور، والقانون، اللوائح  •

 .المصادر غير المكتوبة: المبادئ العامة للقانون، والعرف ا'دارى •

 الرقابة علي نشاط ا'دارة وحدود المشروعية: −

 الرقابة ا'دارية. •

 الرقابة السياسية. •

 الرقابة التشريعية. •
________________________                                            ________ 

 ساعات  ٨                       (يومان)   الورشةعدد ايام 
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 برنامج تدريب مدرب 
 وفقاً لمنهجية مبادرة تنمية األنتوساى

 البرنامج :هدف  -١

 فريق من المدربين وفقاً لمنھجية مبادرة تنمية ا3نتوساى المشاركين من أعضاء الجھاز لتكوين إعداد
 

                                  عدد الساعات                : عناصر البرنامج                                    

 ٤  اEحتياجات التدريبية.مقدمة عن الطريقة المنھجية للتدريب، ومقدمة عن مرحلة تحليل  −

 ٤      تحديد مدي الحاجه إلي التدريب، وأدوات جمع البيانات. −

 ٤   مقدمة لمرحلة التصميم، كتابة ھدف التعلم، طرق تعلم الكبار، الحفز والتعلم. −

 ٤    طرق ووسائل التدريب، تصميم برامج تدريية فعالة وتطبيقات عملية. −

 ٤      ة إعدد دليل المدرب.كيفية إعداد دليل المشارك، وكيفي −

 ٤     حالة عملية، مناقشة مشاريع دليل المشارك ودليل المدرب −

 ٤    مقدمة لمرحلة التقييم، مستويات التقييم، تطبيقات عملية حول التقييم. −

 ٤    الميسر الناجح والمشارك الفعال، ديناميكية المجموعة ومراحل تطورھا. −

 ٤      عروض الفردية.مھارات العرض وتقديم، مناقشة ال −

 ٤        التقييم النھائي، ختام الجلسات. −

                                   __________________________________               ________ 

 )ساعة ٤٠(                                                                           أيام) ١٠عدد ايام البرنامج (
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 البرنامج التدريبي
 حاالت عملية لألستعداد إلجتياز أمتحان المستويين المتوسط والنهائي " في مجال

 جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية"ب
 البرنامجف ھد-١

تقديم حاRت عملية /عضاء الجھاز المتقدمين 'جتياز أمتحان المستويين المتوسط والنھائي بجمعية 

 المحاسبين والمراجعين المصرية.

 

 عدد الساعات                   : عناصر البرنامج                                           

 المتوسط والنھائي في:حاRت عملية للمستويين  −

 .المحاسبة المالية •

 معايير المراجعة والفحص المحدود ومھام التأكد ا/خري. •

 الضرائب. •

 حاRت عملية للمستوي المتوسط في: −

 تكاليف ومحاسبة إدارية. •

 .قانون مزاولي مھنه المحاسبة والمراجعة •

 حاRت عملية للمستوي النھائي: −

 حوكمة الشركات. •

 .الماليةالتمويل وا'دارة  •
________________________                                            ________ 

 ساعه  ٢٠                      أيام)   ٥عدد ايام البرنامج التدريبي (
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 البرنامج التدريبى
 فى مجال مهارات القائد المؤثر

QM Z@wßbã�Ûa@Ò‡ç 
 تنمية مهارات املشاركY واعدادهم وتطويرهم ليصبحوا قادة اكفاء.

wßbã�Ûa@‹–bäÇ pbÇb�Ûa@†‡Ç@
 ٢ القيادة واملفاهيم االساسية واهم سSت القائد املؤثر، والنظرة الحديثة للقائد −
 ٢ املؤثرالنموذج الحديث للقائد  −
 ٤ الحث عىل الرؤية املشرتكة −

  دور القائد ىف تحقيق رؤية مشرتكة مع االخرين  •
  SMART هدف تحويل الرؤية إىل •
  اىل خطط عمل هدفتحويل ال •
 ٤ البحث عن الفرص ومواجهة التحديات −

  ىف التقييم  SWOTاستخدام اسلوب  •
  والنمو والتحسناقتناص الفرص عن طريق ايجاد طرق مبتكرة للتغ:  •
التشجيع والتحفيز من اجل و  ،والتعلم من االخطاء ،خوض التجربة واملخاطره املحسوبة •

  هدفتحقيق ال
• Yواالساليب الحديثة ىف تحفيز املرؤوس Yاسس تحفيز املرؤوس  

 ٢ دور القائد ىف تدعيم القيم الحاكمة −
  دور القائد ىف وضع النموذج املثاىل لألداء •

 ٢ التفويض −
 ٢ اكتشاف واعداد قيادات املستقبل واسس تحديد املسئوليات وتوزيع االدوار −
− Y٢ اسرتاتيجية تطوير املرؤوس 

  ملرؤوسYااسس تحديد االحتياجات لتطوير  •
I@wßbã�Ûa@âbíc@†‡ÇU@âbícH@RP@òÇb�@
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 ٢٠١٧/٢٠١٨لعام  الدورات التخصصـية وورش العــمل والندوات ودورات الحاسب اآليل (بالقاهرة)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٨١ 
 

 البرنامج التدريبى
 فى مجال "تنمية المهارات اإلشرافية وبناء فرق العمل"

 

QM Z@wßbã�Ûa@Ò‡ç 
 .ووسائل بناء فرق العمل وتطويرها تنمية مهارات املشاركY ىف التعرف عىل طرق

 
wßbã�Ûa@‹–bäÇ pbÇb�Ûa@†‡Ç@

 ٤ مفهوم العمل الجSعى وبناء وإدارة فرق العمل −
 ٢ بيولوجية التفك: ألعضاء الفريق −
 ٢ الدافعية والتحفيز ألداء العمل −
 ٢ إدارة الوقت وضغوط العمل −
 ٢ مهارات اإلتصال الفعال −
 ٢ مهارات إجراء املقابالت الشخصية −
 ٢ تقييم أداء األفراد −
 ٤ املنهج العلمى لتشخيص وحل مشكالت الفريق −

I@wßbã�Ûa@âbíc@†‡ÇU@âbícH@RP@òÇb�@
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٨٢ 
 

 البرنامج التدريبى
 فى مجال "تنمية المهارات اإلدارية والقيادية"

 

QM Z@wßbã�Ûa@Ò‡ç 
 .الجوانب املختلفة للعملية القيادية واالدوار االربعة للقيادة الفعالةالتعرف عىل 

 
wßbã�Ûa@‹–bäÇ pbÇb�Ûa@†‡Ç@

 ٤ الرقابة واملتابعة) –التوجيه  –التنظيم  –(التخطيط  املنظور الشامل للعملية اإلدارية −
 ٢ األ¹اط القيادية −
 ٢ الفكر اإلسرتاتيجى واإلدارة اإلسرتاتيجية −
 ٢ التنظيمى ومداخل التغي:التطوير  −
 ٢ الناجح) التفويضخصائص  –أهميته  –(ماهيته  اإلدارى التفويض −
 ٢ إدارة اإلجتSعات واملقابالت الشخصية −
 ٢ الرضا الوظيفى وأثره عىل إنتاجية العمل −
 ٢ األسلوب العلمى لحل املشكالت وإتخاذ القرارات −
 ٢ إدارة األزمات −

I@wßbã�Ûa@âbíc@†‡ÇU@âbícH@RP@òÇb�@
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٨٣ 
 

 ورشة عمل
 "اكتساب مهارات التحدث باللغة االنجليزية" حول

 

QM @Ò‡çò’ŠìÛaZ 
 .اكساب أعضاء الجهاز معارف ومهارات التحدث باللغة االنجليزية

 
@‹–bäÇò’ŠìÛa pbÇb�Ûa@†‡Ç@

 ٤ مهارات اجراء املقابالت الشخصية الجتياز اختبار التويفل باللغة األجنبية −
@âbíc@†‡Çò’ŠìÛa@I‡yaë@âìíH@T@pbÇb�@

@
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٨٤ 
 

 ورشة عمل
 تنمية مهارات عضو الخدمات الطبية" حول
 "في التعامل األمثل مع أعضاء الجهاز 

@

QM @@Ò‡çò’ŠìÛaZ@
 تنمية مهارات املشاركY من أعضاء اإلدارة املركزية لنظام الخدمات الطبية والرعاية اإلجتSعية يف التعامل 

 اإلمثل مع أعضائ الجهاز.
@‹–bäÇò’ŠìÛa pbÇb�Ûa@†‡Ç 

   اإلطار العام ألعSل صندوق الخدمات الطبية والرعاية اإلجتSعية −
 دراسة كيفية التعرف يف األمور اإلدارية وحسن املعاملة وتلبية اإلحتياجات. −
  التعريف باحدث أساليب التكنولوجيا يف التسجيل والتشي: للبيانات. −

٤ 
٢ 
٢ 

@âbíc@†‡Çò’ŠìÛa@IæbßìíH@X pbÇb�@
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٨٥ 
 

 ورشة عمل
 حول "المشكالت المصاحبة لصياغة التقارير"

 

 : الورشةهدف  -١

 تدريب المشاركين على كيفية صياغة التقارير بطريقة جيدة لمستخدمى التقرير .

 
 

 

 عدد الساعات                                                                  : الورشةعناصر 

 المشك]ت المصاحبة لصياغة التقارير −

________                                             __________________________________ 

 ساعات  ٨                                                                       (يومان)  الورشة أيامعدد 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٨ 
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٨٦ 
 

 عملورشة 
 حول "تنمية مهارات اإلتصال"

 

 : الورشةهدف  -١

 تنمية معارف ومھارات المشاركين فى مجال مھارات ا'تصال .
 

 

 عدد الساعات                                                                  :الورشةعناصر 

                 مفھوم ا'تصال وأھميته وأنواع ا'تصاRت −

 طرق وأساليب ا'تصال ومعوقات عملية ا'تصال −

 مقومات ا'تصال الفعال الناجح ونجاح عملية ا'تصال          −

 المقابYت الشخصية −

________                                             __________________________________ 

 ساعات  ٨                                                                     )(يومان الورشة أيامعدد 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢ 

٢ 

٢ 

٢ 
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٨٧ 
 

 ورشة عمل
 تنمية مهارات عضو الجهاز في التعامل األمثل مع " حول

 "رؤساءه والجهات الخاضعة للرقابة
@

QM @@Ò‡çò’ŠìÛaZ@
 .والجهات الخاضعة للرقابة مهئرؤسااألمثل مع تنميةمعارف ومهارات املشاركY يف التعامل 
@‹–bäÇò’ŠìÛa pbÇb�Ûa@†‡Ç 

 معاي: السلوك الوظيفي لعضو الجهاز. −
 مهارات التعارف األويل عيل العاملY بالجهات الخاضعة للرقابة. −
  مهارات طلب البيانات واملستندات الالزمة لألعSل الرقابية.. −
إدارة املناقشة واإلقناع وكيفية الخروج من األزمات املتعلقة بالجهات  مهارت −

 الخاضعة للرقابة.

٢ 
٢ 
٢ 
٢ 

@âbíc@†‡Çò’ŠìÛa@IæbßìíH@X pbÇb�@
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٨٨ 
 

@
@
@
@

@á�ÔÛaÉib�Ûa@
@òíŠbm‹Ø�Ûa@wßa‹i@

òîàîÄänÛaë@òíŠa†⁄a@æì÷“Ûaë@
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٨٩ 
 

 البرنامج التدريبى
 مجال "الشئون اإلدارية والتنظيمية" (إدارات) فى

 

QM Z@wßbã�Ûa@Ò‡ç@
 تنمية مهارات املشاركY ىف مجال الشئون اإلدارية والتنظيمية.

 
wßbã�Ûa@‹–bäÇ pbÇb�Ûa@†‡Ç@

 ٤ اإلدارة املكتبية الحديثة −
 ٤ معاي: الجودة ىف أداء العمل املكتبى واإلدارى −
 ٢ املراسالت واملذكرات إلعداداألسلوب العلمى  −
 ٢ مهارات معالجة الربيد الصادر والوارد −
 ٤ مهارات األرشيف والتوثيق واملحفوظات −
 ٤ مهارات اإلتصال والتعامل مع األخرين −

I@wßbã�Ûa@âbíc@†‡ÇU@âbícH@RP@òÇb�@
 

 

 

  



<
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠١٧/٢٠١٨لعام  الدورات التخصصـية وورش العــمل والندوات ودورات الحاسب اآليل (بالقاهرة)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩٠ 
 

 البرنامج التدريبى
 مجال "الشئون اإلدارية والتنظيمية" والوظائف المكتبية (أمانة عامة) فى

 

QM Z@wßbã�Ûa@Ò‡ç@
 تنمية مهارات املشاركY ىف مجال الشئون اإلدارية والتنظيمية.

 
wßbã�Ûa@‹–bäÇ pbÇb�Ûa@†‡Ç@

− Y٤ اإلطار العام لشئون العامل 
 ٤ اإلطار العام ألعSل املخازن واملشرتيات −
 ٢ اإلدارى لألرشيف والتوثيق واملحفوظاتالتنظيم  −
 ٤ اإلطار العام لإلستحقاقات −
 ٤ اإلطار العام للشئون املالية −
 ٢ اإلسلوب العلمى إلعداد املذكرات واملراسالت ومهارات إعداد الربيد الصادر والوارد −

I@wßbã�Ûa@âbíc@†‡ÇU@âbícH@RP òÇb�@
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 ٢٠١٧/٢٠١٨لعام  الدورات التخصصـية وورش العــمل والندوات ودورات الحاسب اآليل (بالقاهرة)
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٩١ 
 

 البرنامج التدريبى
 "والمحفوظاتالسكرتارية فى مجال "

 

QM @Ò‡çZ@wßbã�Ûa 
 تنمية مهارات أعضاء الجهاز ىف مجال السكرتارية واملحفوظات.

 
wßbã�Ûa@‹–bäÇ pbÇb�Ûa@†‡Ç@

 ٤ اإلطار العام للسكرتارية −
 ٤ الوظائف الفنية للسكرتارية −
 ٤ بروتوكول العمل ىف السكرتارية الحديثة −
 ٤ مهام وادوات السكرتارية الحديثة −
 ٤ الوسائل الحديثة ىف أعSل السكرتارية إستخدام −

I@wßbã�Ûa@âbíc@†‡ÇU@âbícH@RP@òÇb�@
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 ٢٠١٧/٢٠١٨لعام  الدورات التخصصـية وورش العــمل والندوات ودورات الحاسب اآليل (بالقاهرة)
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٩٢ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

@á�ÔÛaåßbrÛa@
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 ٢٠١٧/٢٠١٨لعام  الدورات التخصصـية وورش العــمل والندوات ودورات الحاسب اآليل (بالقاهرة)
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٩٣ 
 

 ندوة 
 "٢٠١٧) لسنة ٧٢قانون اإلستثمار رقم (" حول

@

QM @Ò‡ç@ñë‡äÛaZ@
 .٢٠١٧) لسنة ٧٢اكساب املشاركY معارف ومهارات التعرف عيل قانون اإلستثSر رقم (

 
  



<
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 ٢٠١٧/٢٠١٨لعام  الدورات التخصصـية وورش العــمل والندوات ودورات الحاسب اآليل (بالقاهرة)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩٤ 
 

 ندوة 
 "٢٠٣٠إستراتيجية مصر " حول

@

QM @@Ò‡çñë‡äÛaZ@
 .٢٠٣٠ إسرتاتيجية مرصاكساب املشاركY معارف ومهارات التعرف عيل 

  



<
l^f‰^vÛ×Ö<ëˆÒ†¹]<‡^ã¢]<
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 ٢٠١٧/٢٠١٨لعام  الدورات التخصصـية وورش العــمل والندوات ودورات الحاسب اآليل (بالقاهرة)
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٩٥ 
 

@

@paŠë†Hñ‹çbÔÛbiI@ïÛŁa@k�b¨a@

@âbÈÛRPQWORPQX@
@@



<
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 ٢٠١٧/٢٠١٨لعام  الدورات التخصصـية وورش العــمل والندوات ودورات الحاسب اآليل (بالقاهرة)
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٩٦ 
 

 ويندوز) -التعريفية(مقدمةبرنامج الدورة 
 هدف البرنامج - ١

 تعريف المشاركين بمكونات الحاسب وتنمية مھاراتھم ا3ساسية فى استخدام الويندوز
عدد  عناصر البرنامج٠٢

 الساعات
 ٢التعرف على مكونات الحاسب                                                                                                         •

 ٢خصائص شريط المهام  والشريط الجانبى     -األساسية  iconsسطح المكتب وخصائصه وجميع ال  •

 ٢ وجميع مكوناتها (START)خصائص قائمة البدء  •

 ٢ البحث عن الملفات والمجلدات •

 – SHUT DOWN- LOG OFF- LOCK- RESTARTالطرق المختلف للخروج من الويندوز (  •

SLEEP – SWITCH USER) 
٢ 

 ٢ التعرف  بالنوافذ والتعامل معها وشرح  اشرطة األدوات الخاصة بها •

 ٢ ومدى اهميته  واستخداماته OneDriveالتعرف ب ال  •

 ٢ انشاء مجلدات  وملفات والتعامل معها  واستخدام اوامر النسخ القص واللصق •

 ٢   control panelالتعرف على  •

 ٢ التقييم -انشاء حساب ألكثر من مستخدم   •

 األجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى
٢٠ 
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 ٢٠١٧/٢٠١٨لعام  الدورات التخصصـية وورش العــمل والندوات ودورات الحاسب اآليل (بالقاهرة)
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٩٧ 
 

 برنامج دورة معالجة النصوص (وورد) 
 هدف البرنامج -١

 تنمية مهارات المشاركين على استخدام برنامج معالجة النصوص (وورد)  
عدد  عناصر البرنامج٠٢

 الساعات
 الكتابة وإدراج الكتابة التلقائية والرموز -والتعامل مع الملفات   واجهة برنامج الوورد •

 التنسيق بأنواعه                   
٢ 

 ٢ إدراج ورسم الجداول والتعامل معها ( تمرين عملي ) •

 ٢                       مقارنة ودمج الملفات وربط ملفات الوورد  باالكسل •

 ٢                                 إنشاء جدول المحتويات لمستندو  أوفيس استخدام أمر اللصق الخاص وحافظة •

 ٢ دمج المراسالت                                                                   •

 ٢حفظ ملفات وورد في صور مختلفة  واستخدام  زر خيارات  بقائمة الملف                                      •

 ٢ الحاشية السفلية و استخدام القوالب المختلفة  •

 ٢ تعليقات ) –رسومات  –ارتباط تشعبى  -الصور  -اإلدراجات (الرسومات البيانية  •

 ٢ إعداد الصفحة والطباعة   •

 ٢ التقييم   –حماية الملف  •

 ٢٠ األجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى
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 ٢٠١٧/٢٠١٨لعام  الدورات التخصصـية وورش العــمل والندوات ودورات الحاسب اآليل (بالقاهرة)
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٩٨ 
 

 برنامج دورة الجداول اEلكترونية (اكسل) 
 هدف البرنامج -١

 تعريف واكساب المشاركين المهارات األساسية والمتقدمة لبرنامج اكسل واستخداماته
عدد  عناصر البرنامج٠٢

 الساعات

 ٢ إدخال البيانات المختلفة وتعديلها -والتعامل مع الملفات واجهة البرنامج  •

  sum- max- min - average- Counta بناء المعادالت ونسخها واستخدام دالة ال  •

countblank - count   
٢ 

 ٢ المتداخلة  وتطبيقات عملية if -البسيطة  ifاستخدام دالة  •

 ٢ وتطبيقات عملية concatenateدوال التاريخ والوقت ودالة  •

 ٢ الرسومات البينية وتطبيقات عملية  -  VLOOKUP – HLOOKUPدوال   •

 ٢ التنسيق الشرطي وربط اوراق العمل وتطبيقات عملية -  countif - sumifدوال  •

 ٢ الماكرو  تطبيقات عملية –تسميات نطاق  –قواعد البيانات  •

 ٢ طبيقات عمليةوت  data validation   -دوال قواعد البيانات  •

 ٢ استيراد البيانات  وتطبيقات عملية –الجداول المحورية  •

 ٢ التقييم -حماية الملف  -الطباعة  -اعداد الصفحة    •

 ٢٠ األجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى
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 ٢٠١٧/٢٠١٨لعام  الدورات التخصصـية وورش العــمل والندوات ودورات الحاسب اآليل (بالقاهرة)
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٩٩ 
 

 وا3وت لوكبرنامج دورة اEنترنت 
 ھدف البرنامج -١

 تنمية معارف و مهارات المشاركين فى  استخدام  اإلنترنت واألوت لوك
 عدد الساعات عناصر البرنامج٠٢

 مصطلحات األنترنت -اختصارات األنترنت  -التعرف على اإلنترنت و اهم مزاياه وعيوبه  •

 أنواع وخصائص الشبكات-    
٢ 

متصفح اإلنترنت  -متصفح اإلنترنت اكسبلورر  - البروتوكوالت والعنونة - كيفية وصول المعلومات •
 وتصفح بعض المواقع -جوجل كروم 

٢ 

 )انشاء بريد الكترونى وتمكين المتدربين من انشاء بريد خاص لكل منهم باستخدام بعض المواقع  •

google- Hotmail) على سبيل المثال 
٢ 

 إلرسال واستقبال  الرسائل والملفات والصور استخدام البريد اإللكترونى •
٢ 

 محركات البحث وتصنيفھا تقنيات وأساليب استخدام محركات البحث . -كيف تعمل الشبكة العنكبوتية  •
 ٢ 

  Downloadشرح لبرنامج التحميل  -) my favoriteاعداد مجلد مفضلى لحفظ  المواقع المفضلة ( •
 ٢ الطرق المختلفة لتحميل الملفات  - وأنواعها 

إعداد حسابات  -  تشغيل البرنامج وشرح واجهة برنامج األوت لوك  -التعرف على برنامج األوت لوك  •
 ٢ E-mail accountsالبريد اإللكتروني 

التأكد  - استخدام دليل العناوين  - خيارات إرسال الرسائل -تخصيص المجلد  - الرسائلارسال واستقبال  •
 -خيارات الرسائل   -تحديد درجة أھمية الرسالة -Inbox طرق متقدمة لتخصيص المجلد  -من صحة ا3سماء 

 .تغيير محرر الرسائل - تخصيص فئات للرسائل  -للرسالة Flagإضافة 
٢ 

 إنشاء التوقيعات وإضافتھا إلى الرسائل - أنواع الرسائل - تنسيق محتوى الرسالة •
تحديد  -إرسال نسخة من رسالة  - الرد على الرسائل الواردة  -إعادة إرسال رسالة  - مجلدات البحث - التنبيھات

إنشاء حساب  -طباعة الرسائل - حفظ الرسائل كملفات  - تحديد ميعاد انتھاء فائدة الرسالة  - ميعاد إرسال رسالة
 بريد إلكتروني، إضافة مستخدم جديد 

٢ 

لتحكم في ا -تعديل بيانات عضو - التصاالتل اإضافة عضو جديد إلى دلي - إرفاق الملفات بالرسائل •
التعرف على  - طباعة دليل االتصاالت  -إنشاء مجموعات اتصال  - طريقة عرض بيانات دليل االتصاالت

 -Web Page حفظ أجندة المواعيد كصفحة  -التحكم في طريقة عرض أجندة المواعيد -تحديد موعد  -األجندة 
 التقييـــــــــــــــــــم  - عة أجندة المواعيدطبا

٢ 

 ٢٠ األجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى

 
 
 



<
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠١٧/٢٠١٨لعام  الدورات التخصصـية وورش العــمل والندوات ودورات الحاسب اآليل (بالقاهرة)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٠٠ 
 

 برنامج دورة قواعد البيانات أكسس 
 ھدف البرنامج -١

 تعريف واكساب المشاركين المهارات األساسية لقواعد بيانات اكسس 

 عناصر البرنامج٠٢
عدد 

 الساعات
 ٢ شرح واجهة البرنامج -مقدمة لمفهوم  قواعد البيانات  •

 ٢ انشاء قاعدة بيانات وحفظها وفتحها •

 ٢ لصق السجالت  -نسخ   -تحديد   -التنقل بين السجالت  -انشاء جداول للبيانات  •

 ٢ التصفية المتقدمة –التصفية  –فرز البيانات  الغاء الفرز •

 ٢ العالقات -المفتاح الرئيسى  -انواع البيانات   •

 ٢ عرض االستعالم –تصميم االستعالم  •

 ٢ التنسيق التلقائى للنموذج -طرق عرض النموذج  -انشاء نموذج   •

 ٢ تصميم التقارير -انشاء التقارير   •

 ٢ تشغيل الماكرو -انشاء الماكرو  •

 ٢ تصدير البيانات -استيراد بيانات اكسل   -استيراد بيانات اكسس  •

 ٢٠ األجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



<
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†ÛjŠ¹]<Üé×ÃjÖ]æ<gè…‚j×Ö<íèˆÒ†¹]<ì…]�ý]<
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠١٧/٢٠١٨لعام  الدورات التخصصـية وورش العــمل والندوات ودورات الحاسب اآليل (بالقاهرة)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٠١ 
 

 اكسل باستخدام مالية تطبيقاتبرنامج دورة 
 ھدف البرنامج -١

 التدريب بشكل إحترافي على استخدام االكسل  كأداة فى اعداد التطبيقات المالية

 الساعاتعدد  عناصر البرنامج٠٢

 مراجعة عامة علي برنامج اكسل •
 

٢ 

 ٢ تطبيقات علي المدينين                                                 •

 ٢ تطبيقات علي التدفقات النقدية                                             •

 ٢ تطبيق علي المرتبات                                                        •

تطبيق شامل علي ا3صول الثابتة  و اEضافات و اvستبعادات  لuصول الثابتة وأثرھا علي  مخصص  •
 اEھ]ك

 
٢ 

 ٢ تطبيق علي المخازن                                                        •

 ٢ تصميم اليومية ا3مريكية                                                   •

 ٢ إعداد ميزان المراجعة وحساب ا3رباح والخسائر                      •

 ٢ إعداد المركز المالي                                                        •

 ٢ تطبيق علي دوال الوقت والتاريخ                                         •

 ٢٠ ا3جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



<
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠١٧/٢٠١٨لعام  الدورات التخصصـية وورش العــمل والندوات ودورات الحاسب اآليل (بالقاهرة)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٠٢ 
 

 برنامج دورة التحليل المالى بإستخدام برنامج اكسل 
 ھدف البرنامج -١

 التدريب بشكل احترافي على استخدام االكسل  كأداة فى عملية التحليل المالى 

 عناصر البرنامج٠٢
عدد 

 الساعات
 التعرف على التحليل المالى •

 التحليل المالى باستخدام النسب والمؤشرات
 التحليل المالى لقائمة التدفقات  النقدية

 التحليل المالى لراس المال العامل وكيفية ادارته
 السيولة النقدية واساليب ادارتھا

٢ 

 مراجعة على اهم دوال اكسل  المستخدمة التحليل المالى  •

 استيراد وتصدير البيانات
٢ 

 التطبيق الفعلى  باستخدام  برامج  اكسل •

 نسبة صافى الربح الى صافى ا3صول
 نسبة مجمل الربح الى ايرادات النشاط
 نسبة صافى الربح الى حقوق الملكية

 نسبة السيولة السريعة –نسبة السيولة  -نسبة التداول
 متوسط فترة السداد

 متوسط فترة اvئتمان 
 معدل دوران رأس المال

٤ 

 التحليل المالى المتقدم •

 تكلفة ومخاطر التمويل
 الهيكل األمثل للتمويل

 التحليل المالى الرأسى للقوائم المالية 
 والس]سل الزمنية للقوائم المالية التحليل المالى ا3فقى

 مراجعة عامة 

٤ 

 ١٢ ا3جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



<
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†ÛjŠ¹]<Üé×ÃjÖ]æ<gè…‚j×Ö<íèˆÒ†¹]<ì…]�ý]<
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠١٧/٢٠١٨لعام  الدورات التخصصـية وورش العــمل والندوات ودورات الحاسب اآليل (بالقاهرة)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٠٣ 
 

 برنامج دورة تطبيقات اوراكل المالية 
 ھدف البرنامج -١

 التدريب بشكل إحترافي على استخدام تطبيقات اوراكل المالية 
 عناصر البرنامج٠٢

صمم ھذا البرنامج التدريبى ليؤھل الدارس على كيفية استخدام تطبيق اوراكل المحاسبى بدءا 
من ادخال  جميع الحركات لنظم اوراكل المحاسبى الفرعية  ومتابعاتھا  وكيفية تصحيحھا 

 وكيفية استخراج وطباعة جميع تقارير النظام وذلك 3نظم اوراكل الفرعية التالية

عدد 
 الساعات

 إدارة تطبيق األستاذ العام •
 

٤ 

 ٤ نظام المدفوعات •

 ٤ نظام المقبوضات •

 ٤ إدارة النقدية •

 ٤ إدارة األصول •

 ا3جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى
٢٠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



<
l^f‰^vÛ×Ö<ëˆÒ†¹]<‡^ã¢]<

†ÛjŠ¹]<Üé×ÃjÖ]æ<gè…‚j×Ö<íèˆÒ†¹]<ì…]�ý]<
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠١٧/٢٠١٨لعام  الدورات التخصصـية وورش العــمل والندوات ودورات الحاسب اآليل (بالقاهرة)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٠٤ 
 

 دورة الرقابة على تكنولوجيا المعلومات
 ھدف البرنامج  -١

 إحترافي على الرقابة على تكنولوجيا المعلوماتالتدريب بشكل 

 عناصر البرنامج٠٢
عدد 

 الساعات

التعرف  -طرق الربط بين األجهزة الموجودة على الشبكة  -التعرف على شبكات الحاسب اآللى  •
 على بروتوكوالت نقل البيانات من خالل شبكات الحاسب.

٢ 

قواعد  -انواع نظم المعلومات   –مفهوم تحليل  وتصميم النظم  -مفهوم نظم المعلومات   •
 البيانات.

٢ 

 ٢ خطط مواجهة المخاطر. –تحديد المخاطر  –نطاق الحماية  -مفهوم امن البيانات والمعلومات  •

 -نظم المعلومات  اكتشاف مواطن الضعف فى -وسائل وادوات حماية البيانات والمعلومات  •
 القدرة على تصميم نظام جيد ألمن المعلومات -تحديد طرق التالعب فى البيانات ووسائل تجنبها 

٢ 

الملفات والروابط  و طرق فحص الجھاز - مخترق الحاسبأن  ية معرفةكيفطرق  اختبار النظام و •
 Firewallالجدار الناري  طرق فحص - Online Scanning عمل اسكان علي التروجنوالمواقع و

Online Scanning. 
٢ 

 -ا3ولية طرق إعدادات ا3مان  -اEجراءات واEرشادات حالة العلم بأن الحاسب تم اختراقه  •
، وطرق اخفاء الشبكة رحماية المعدات والمنافذ والراوت - مواقع التواصل والمتصفحاتل وإعدادات ا3مان

 .فات التجسسالتروجن ومل وطرق حذف -عن ا3خرين 
٢ 

 - Virtual Boxتحميل وتشغيل  -طرق إزالة الفيروسات والبرامج الضارة  -برامج الحماية   •
 طرق تحميل وتفعيل جدار الحماية.

٢ 

 - Folder Guard برنامج -طرق حجب المواقع الغير مرغوب فيھا والتحكم في استخدام اvنترنت  •

 .المرفقاتارسال واستقبال الرسائل والتعامل مع 
٢ 

 ٢ إجراءات مواجھتھا . -المادي وا3شخاص   نتھديدات ا3م •

 ٢ التقييم. -إجراءات مواجهتها   - أمن الشبكات واالتصاالتوأمن النظم والحاسبات تهديدات  •

 ٢٠ ا3جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى

 


