
 

 

 جمهورية مصر العربية -المقر الرئيسى | القاهرة 

المكاتب 

 االقليمية

 الجمهورية التركية -اسطنبول  أيـطـاليـــــا -رومــــــا  جمهورية السودان -الخرطوم 
 ماليزيا -كواللمبور 

 مصر الجديدة -العروبة  -( شارع عباس حلمى  6فيال) 

 22101 رمزبريدي : 3204ص.ب : 

 +(020)  00124204فاكـس :  -+( 020) 00124204تليفون : 

 2202 -2210366411 - 2202 -2222111313جــوال: 

شرق  -بمركز التنوير المعرفى 

 الساحة الخضراء

٩٠٠٥١٩١٩٩٠ 

ANZIA - VIA 

GIUSEPP 

E – PARIVI 39-A 

Cumhuriyet cad.babil 

Sok.no 2/4 

 Elmadag-sisli 

Unit C - 13-32 

pangsapur 

i - Damai Mewah B 

info@ainfct.comwww.ainfct.com -  

 

Page | 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نل 
 التدريبي برنامجال تفاصيل

التميز في التحقيق والتفتيش االداري وأعمال الرقابة 
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 جمهورية مصر العربية – شرم الشيخ
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 التدريبي ما يلي: بالبرنامجتتضمن رسوم االشتراك 
 

سوواعاو تدريبيووة للمحاضوورة  (3)بواقوو   -أيووام تدريبيووة  22المحاضووراو والتووي تتمووون موون حضووور  .2

 ساعة تدريبية( . 32وبإجمالي عدد ساعاو )

 (.Coffee Breakاستراحة قصيرة ) .0

 تمليف الخبراء المميزين ومن أفضل المفاءاو العربية المتخصصين في تنفيذ البرنامج .4

جهوواح حاسووك للووي لموول مشووارك للتوودرب علووى  يووتا التوودريك بشوومل نطووري وتحبي ووي ر حيوو  يتوووفر .3

 التحبي او الالحمة )الوحداو التدريبية التي تنفذ بالتحبيق على الحاسك اآللي(. 

لمشووووواركين فوووووي البرنوووووامج والتوووووي تحتووووووي علوووووى الموووووادة العلميوووووة لإعوووووداد الح اتوووووك التدريبيوووووة  .1

(HardCopy& Soft Copy: على النحو التالي ) 

 تدريبية .تغحي كافة مفرداو الدورة ال 

 .تمون مبوبة ومفهرسة بحري ة واضحة 

 .تشتمل على جدول المحاضراو اليومي 

 باستماراو الت ييا بعد انتهاء الدورة التدريبية في حالة طلبما. سعادتماإمداد  .6

استالم شهادة حضور المحاضراو والتي توضح المشاركة ر مرفق معها بيان نتواتج أوراق العمول الم دموة  .1

 والتي يتا ت ييمها من خالل السادة الخبراء.  (Action Plane)من المشاركين 

 الخدمات اللوجستية:

 توصيلها إلي أماكن إقامتها. عل ة باست بال المتدربين بالمحارر وكافة المصروفاو واإلجراءاو المت 

 .تنفيذ برنامج ترفيهي وسياحي حافل لخلق جو اجتماعي بين المشاركين 

 .دليل وإرشاد سياحي وصحي لبلد م ر اإلنع اد 

  فى حالة انع اد البرنامج بإحدى الفنادق ن وم بالمساعدة فى حجز اإلقامة بالفندق ممان إنع اد البرنامج

 أو فى أحد الفنادق ال ريبة منه وذلك باألسعار المخفضة المتفق عليها م  هذه الفنادق.

 

  ال تشتمل على اإلقامة بالفنادق المختلفة هبعاليعلماَ بأن رسوم اإلشتراك الموضحة. 

 طرق السداد:
o ن دا عند بداية النشاط 

o تحويل بنمى كالتالي: 

 التحويل البنمي باسا المؤسسة العربية لالستشاراو والتدريك

Arabian institution for consultancy, Training 

 فرع مدينة نصر ( ( البنك االهلي المتحد 

AHLI UNITED BANK – EGYPT (Nasr City Branch ) 

SWIFT CODE: DEIBEGCXXXX 

Account Number: 0016-160705-001 

 

 فيما يلي التفاصيل الفنية للبرنامج
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 وأعمال الرقابة التميز في التحقيق والتفتيش االداري

 جهزة الحكوميةفي األ والمتابعة

 التفصيلية:هدا  األ

  والرقابة والمتابعة االداريةمعرفة ماهية التح يق والتفتيش. 

 معرفة العالقة بين التخحيط والمتابعة. 

  التأديبيةتحديد وساتل االثباو في المخالفاو. 

  االداريعمل اجراءاو التح يق. 

 تحبيق أساليك كشف المخالفاو بالمنشأة. 

 التمييز بين أنواع المخالفاو. 

 تح يق الرقابة الوقاتية بالمنطمة. 

  التحري وجم  المعلوماوتحبيق أساليك وطرق. 

 التفسير ال انوني والفني للمخالفاو اإلدارية. 

 تحبيق أدواو الرقابة ال انونية. 

 متابعة تنفيذ الخحط والبرامج وت ويمها بمفاءة وفاعلية 

 المحتوى العلمي:

   االداريكيفية التصرف في التح يق. 

 التح يق االداري والسلحاو المختصة به. 

 مخالفاو التأديبيةوساتل االثباو في ال. 

 إجراءاو التح يق االداري. 

 ح وق وضماناو الموظف المحال الى التح يق االداري. 

 ال واعد الخاصة بمذكرة التح يق االداري 

 قواعد إعداد خحة سنوية لتنفيذ أعمال الرقابة والتفتيش 

 )المخالفاو اإلدارية )لثارها على النمو االقتصادير عوامل انتشاره. 

 التحري وكيفية جم  المعلوماو أنواع وطرق. 

 مصادر المعلوماو وأنواعها. 

 أنواع المخالفاو. 
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 أساليك كشف المخالفاو بالمنشأة. 

 هياكل معالجة المخالفاو اإلدارية. 

  الرقابة الخارجية( الداخليةر )الرقابةطرق تح يق الرقابة ال انونية. 

  الداخلية بالمنشأةاألسلوب األمثل في تموين وحداو الرقابة و / أو التفتيش. 

 مفهوم وأهمية المتابعة وعالقتها بالتخحيط. 

 مجاالو عملية المتابعة. 

 مراحل عملية المتابعة. 

 أساليك وأدواو المتابعة. 

 المتابعة باالستثناء. 

 المتابعة بالنتاتج. 

 دور اإلبداع في التخحيط والمتابعة. 

 متابعة وت ويا أداء الوحداو التنطيمية. 

  األداء المؤسسيمتابعة وت ويا. 

 دور أجهزة التخحيط والمتابعة في المنطمة. 

 التدريب:أساليب ووسائل 

 المحاضراو النطرية. 

 المناقشاو الشفهية. 

 التحبي او العملية. 

 .عروض باوربوينت للموضوعاو 

 المشاركون:

والعاموة والمنطمواو المدراء العموم والمدراء التنفيذيين وأعضاء مجالس اإلدارة لمختلف المؤسساو الخاصوة 

 األهليوووة ومووودراء إداراو التخحووويط والبحووووار كموووا يممووون اسوووتفادة مووودراء اإلداراو والوحوووداو ذاو العالقوووة

كالموارد البشرية والعالقاو العامة واالعالم والوحداو الفنية والمالية في المؤسساور ومن يتا تأهيليها لتولي 

 .تلك المناصك
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 : المؤسسة العربية لمحة عامة عن

 مون بنخبوه تدار ر العربية مصر جمهورية - ال اهرة في الرتيسي م رها عصرية مؤسسةالمؤسسة العربية 

 العلميوة المفواهيا ربوط كيفيوة فوي إِْنِفْمتْ  به ت وم التي الحيوي الدور ويتمثل المتميزين والمستشارين الخبراء

 المنطمواو مختلوف فوي مشواركينا بهوا ي ووم التي الوظيفية والمهام اليومي العملي بالواق  الحديثة والنطرياو

 .المنطماو تلك أداء على نهاتي بشمل تنعمس والتي التميز صفة عليها يضفي مما بها يعملون التي

 مجواالو وفوي والفنيوة واإلداريوة االقتصوادية المجواالو فوي والمتميوزة الفات وة الجوودة ذاو أعمالنوا ن ودم

 ر العربي الوطن مستوى على المهاراو وتحوير االحترافي والتدريك والتحوير ال دراو وبناء اإلستشاراو

 كافوة لتغحيوة عمول وورش وملت يواو ونودواو بورامج على يشتمل تدريبي نشاط (850) من أكثر ن دم حي 

 . والفنى اإلداري العمل مجاالو

 رؤيتنــــا :

 .العربى الوطن مستوى على البشرى المورد واستثمار بناء فى الراتدةالمؤسسة العربية  تمون أن

 رسالتنـا :

 من عالى مستوى على المجاالو كافة فى األداء تحوير وبرامج والتدريبية اإلستشارية الخدماو ت ديا

 اسوتراتيجياو فوى والمتخصصوين المتميوزين الخبوراء مون نخبة خالل من العالمى التحور لمواكبة الجودة

 بموا المنطموة أفوراد بهوا ي وم التى والمهام اليومى العملى بالواق  الحديثة والنطرياو العلمية المفاهيا ربط

 .بها تعمل التي البشرية والموارد المنطمة على بالفاتدة يعود

 

 

 مجال االدارة وال يادة والتحوير .2

 .والتدريك البشرية الموارد مجال .0

 .الشاملة الجودة إدارة مجال .4

 .االحماو إدارة مجال .3

 .التعليمية المؤسساو مجال .1

 .المماتك وإدارة السمرتارية مجال .6

 .واالعالم العامة العالقاو مجال .1

 .والمبيعاو التسويق مجال .1

 اإلدارى الفساد وممافحة ال انون مجال .1

 .والمشترياو واللوجيستياو المواد مجال .22

 .والصيرفة والمحاسبية المالية مجال .22

 .االقتصادى المجال .20

 .الحبية والبرامج المستشفياو مجال .24

 .الدولى والتعاون الخارجية والعالقاو السياسة مجال .23

 .المعلوماو ت نية مجال .21

 .والهندسي الفني المجال .26

 

 .المشروعاو إدارة مجال .21

 .المهنية والصحة السالمة مجال .21

 .والشرطى األمنى المجال .21

 .البيئة مجال .02

 .والموانئ الجمارك مجال .02

 .المعلوماو ومصادر الممتباو مجال .00

 .التامين مجال .04

 .الحيوانية والثروة الغذاتى األمن مجال .03

 .والفنادق السياحية التنمية مجال .01

 .االلمترونية الحوكمة مجال .06

 .الع ارى التثمين مجال .01

 .المهنية الدبلوماو .01

 .المتخصصة المهنية للشهاداو التأهيل .01

 .العمل وورش والملت ياو الندواو .42

 .التعاقدية البرامج .42
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 أهدفنا :

 خوالل  من العربي الوطن في العربية االعمال منطماو نجاحاو تح يق في والفعال االيجابي اإلسهام 

 .العملى الواق  إلى العلمية التجارب ن ل

 المحتوياو توضحها التي البرامج بموضوعاو يتعلق فيما وال دراو المعارف تنمية 

 األدوار وتمثيول والتموارين العمليوة الممارسوة فوي الحديثوة األسواليك تحبيق مهاراو المشارك إكساب 

 .موضوع كل احتياجاو حسك

 والعاملين العمل إنتاجية حيادة إلى يؤدي بما الوظيفي السلوك تحوير . 

 لتنميوة واألفوراد والهيئواو للشوركاو وت وديمها الت ليودي للتعلويا التدريبية العملية والبداتل الحلول ت ديا 

 .والتعلا النمو فرص

 وأنشحة العمل ورش خالل من تعليمية وساتل من التدريك مجال في العلا إليه توصل ما أحدا ت ديا 

 .المجموعاو

 لتفعيول والمؤسسوية البشورية ال ودراو لودعا الالحموة التدريبيوة واالنشوحة البورامج مون مجموعة ت ديا 

 .المحلوبة والفعالية بالمفاءة االداء

 لتحووير العالقوة ذاو المجاالو في دوليا   والمعتمدة المتخصصة المهنية الدبلوماو من مجموعة ت ديا 

 .البشري العنصر مهنية

 والهيئواو المؤسسواو لمافوة (والبورامج االنطمة وتصميا – االستشارية الخدماو) المهني الدعا ت ديا 

 .العربي الوطن مستوى  على
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 للخبير المنفذ:فيما يلي السيرة الذاتية 

 عبد الله اللحلح أحمد أحمدد/ 
 -وتحوير األداءالمؤسسة العربية لإلستشاراو والتدريك - إِْنِفْكتْ خبير 

 

 المؤهالت األكاديمية :

  جامعة المنوفية .              ر درجة دكتور الفلسفة في إدارة األعمال 

  جامعة عين شمس . ردرجـة الماجستـير فى إدارة األعمال 

  مس.جامعة عين ش –كلية التجارة  األعمال ردرجة البمالوريوس فى إدارة 

 الخبرات :

  جامعة المنوفيــة. –عميد كلية التجارة 

  جامعة المنوفية. -كلية التجارة  -أستاذ ورتيس قسا إدارة األعمال 

 . أستاذ  مساعد ـ قسا إدارة األعمال ر كلية التجارة جامعة المنوفية 

 . رتيس شعبة إدارة األعمال بملية العين العلمية ـ دولة اإلماراو العربية المتحدة 

 . مدرس ب سا إدارة األعمال بملية التجارة ـ جامعة المنوفية 

 . مدرس ب سا إدارة األعمال بملية اإلدارة واالقتصاد ـ جامعة قحر 

 ة .مدرس مساعد ـ قسا إدارة األعمال ر كلية التجارة جامعة المنوفي 

 . معيد بملية التجارة ـ جامعة المنوفية 

 . معيد بملية التجارة ـ جامعة عين شمس 

 الدورات التدريبية :

 ومنها : فيذ العديد من الدوراو التدريبيةقام بتصميا وتن

 تنمية المهاراو اإلدارية والتخصصية لإلداريين. 

  واإلداريةتنمية قدراو أعضاء هيئة التدريس وال ياداو األكاديمية. 

 تنمية المهاراو السلوكية ومهاراو االتصال والتعامل م  اآلخرين للعاملين. 

  مدربينالإعداد. 

  .تنمية مهاراو وت ييا المرشحين لشغل منصك أمين عام جامعة المنوفية 

 تنمية قدراو أعضاء هيئة التدريس وال ياداو الجامعية. 

 مالو وتحوير األداءتنمية مهاراتها اإلدارية وال درة على حل المش. 

 الدراساو االستراتيجية والتجارية وإعداد ال ادة. 

 هندسة اإلنتاج . 

 التنمية اإلدارية . 

 الشراء والتخزين. 

 الشئون المالية. 
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 تنمية اإلدارية لمديرى اإلداراوال. 

 إعداد دراساو الجدوى للمشروعاو الصغيرة. 

 يةالتسويق المصرفى ودراساو الجدوى والتنمية اإلدار. 

 . إعداد ال ادة لضباط ال واو المسلحة المصرية 

 إدارة المشروعاو الصغيرة الممولة من مديرية الشؤون االجتماعية. 

 إعداد ال ادة 

 تنمية المهاراو اإلدارية لمديرى المستشفياو. 

 ر.تنمية المهاراو الفنية فى إعداد البحوا والت اري 

 اكتشاف وإعداد العناصر ال يادية للمست بل. 

 مهاراو إعداد البحوا والت ارير. 

 إدارة المماتك والسمرتارية وتنمية المهاراو اإلدارية. 

 العالقاو العامة. 
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