
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 دعوة مشاركة على مجموعة برامج تدريبية

 (تـعــاقــديـة)
 جمهورية السودان –مدينة الخرطوم 

 

 

 

  02: ص خطاب المؤسسة 

  03: ص رسوم االشتراك  ةتتضمنما 

   04: ص التدريبيةقائمة البرامج 

  00: ص التفاصيل الفنية للبرامج 

   22: ص إِْنفِْكتْ لمحة عن 

  22: ص السيرة الذاتية لبعض الخبراء المنفذون 
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 إدارة التدريب       المحترمون/ السادة

 
 

 (تـعــاقــديـة)دعوة مشاركة على مجموعة برامج تدريبية 
  جمهورية السودان –الخرطوم بمدينة القادمة خالل الفترة عقد تسوالذي 

 

 ،،،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته        

ادتكم، مدد  يأطيددآل تحياتهددا وتقدددير ا لسددتهدددي المؤسسددة العربيددة لاستودداراي والتدددريآل وتطددوير ا داء 

 .خالص التمنياي بمزيد من التقدم واالزد ار

لتقديم الخدماي  المؤسسة العربيةنتوجه لسيادتكم ببالغ الوكر واإلمتنان على ثقتكم الغالية واختياركم  كما

 .التدريبية للسادة منسوبيكم

مجموعددة مددن البددرامج  عقددد نعتددزم بأننددا ، نفيددد سدديادتكم علمددا  التعدداون المرمددر والبندداء بيننددا باإلشددارة ىلددى

 .المرفقللجدول  وذلك وفقا   (تـعــاقــديـة)التدريبية 

السادة  ويورفنا مواركة  جهتكم الموقرةمن ويسرنا أن نتوجه لسيادتكم بالدعوة لترشيح من ترونه مناسبا  

التفاصديل الفنيدة كما يسعدنا أن نرفق لسيادتكم كافدة .منسوبيكم في فاعلياي البرنامج لالستفادة وتبادل الخبراي

 .لتنفيذ البرنامج

 

 شاكرين ومقدرين إهتمامكم، آملين تلقي ترشيحاتكم قريباً بمشيئة هللا

 ،،، اموتفضلوا سيادتكم بقبول خالص التقدير واإلحتر

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 52/90/5927: التاريخ 

 4342 :ع.د: الرقــم  

 

 

 
 

 الرئيس التنفيذى

 
 خالد الباجورى
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 :تتضمن رسوم االشتراك بالدورة التدريبية ما يلي

 .من األحد وحتى الخميس( يوم تدريبي 0 )التدريبية عدد األيام  .2

 Coffee)يتخللها فترة استراحة قصيرة ( تدريبية ايساع 4)عدد الساعاي التدريبية لليوم الواحد  .2

Break.) 

 (.ساعة تدريبية 20)عدد الساعاي التدريبية اإلجمالية للبرنامج  .3

 .جمهورية السودان –الخرطوم  – شارع النيل –بقاعاي دار النفط يُعقد البرنامج  .4

 .التنفيذتكليف الخبراء المميزين ومن أفضل الكفاءاي العربية المتخصصين في البرنامج وتنفيذ  .0

 %.60وتطبيقي % 40يتم التدريآل بوكل نظري  .6

ىعداد الحقائآل التدريبية بعدد المواركين في البرنامج والتي تحتوي على المادة العلمية المطبوعة  .2

(HardCopy& Soft Copy ) معدة على برنامج(MS WORD )على النحو التالي: 

  البرنامجمفرداي  كافةتغطي . 

 تكون مبوبة ومفهرسة بطريقة واضحة. 

 توتمل على جدول المحاضراي اليومي. 

 .ورش تطبيقية .1

استالم شهادة حضور المحاضراي و التي توضح مواركة المتدريبين، مرفق معها بيان نتائج اوراق  .2

 .والتي يتم تقييمها من خالل السادة الخبراء (Action Plane)العمل المقدمة من المواركين 

 .جفي حالة طلآل شهادة معتمدة من جهة خارجية يتم ىحتساب رسوم ىضافية يتم تحديد ا حسآل كل برنام .20

 .يقوم المدرب واإلدارة المورفة بتقييم المتدرب في نهاية البرنامج .22
 

 : طرق السداد

o  ًعند بداية النشاط نقدا 

o  شيك بنكى  باسمأو: 

  داءاأل وتطوير والتدريآل لالستواراي العربية المؤسسة

o بنكي على الحساب التاليالتحويل أو ال: 

 رياضال فرع -النيل للتجارة والتنمية  بنك

 3204: رقم الحساب

 

 قائمة البرامج التدريبيةفيما يلي 
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 قائمة البرامج التدريبية

 المدة التاريخ المكان البرنامج #
رسوم  

اإلشتراك  

 جنيه سوداني

 التدريب علي مهارات المتابعة والتقييم 1

 الخرطوم

15-19/10/2017 

 اسبوع

2000 

 2000 26/10/2017-22 اتخاذ القرار 2

 2000 26/10/2017-22 التعامل مع العمالء والتسويقفن  4

 2000 02/11/2017-29/10 الملوثات البيولوجية للنفط وطرق مكافحتها 3

 2000 26/10/2017-22 فن التعامل مع العمالء والتسويق 2

6 
تطبيقات الحوكمة ومهارات التدقيق تحت مظلة 

 المخاطرة
29/10-02/11/2017 2000 

 2000 26/10/2017-22 التدقيق الداخلي 7

 2000 12/10/2017-8 التخطيط المالي وإدارة النقدية 8

 2000 02/11/2017-29/10 الحسابات الختامية والموازنات 0

 2000 26/10/2017-22 االعتمادات المستندية 29

 2000 26/10/2017-22 القيود والمعالجات الحسابية 22

 2000 19/10/2017-15 أعمال التأمينإدارة  25

 2000 12/10/2017-8 التميز الوظيفي للمستوى التنفيذي  24

 2000 02/11/2017-29/10 أساليب ترشيد االنفاق في مجالي الشراء والتخزين 23

 

 

 

 بعض التفاصيل الفنية للبرامج التدريبيةفيما يلي 
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 التدريب علي مهارات المتابعة والتقييم
 

 :الهدف العام

زيادة فاعلية الموروعاي والبرامج التنموية بجمعية تنمية المجتم  المحلي من خالل ىعداد وتأ يل كوارد 

 .قادرة علي تطبيق مفا يم وأدواي عملية المتابعة والتقييم

 

 :  التفصيلية األهداف 

 تعريف المواركين بمفهوم المتابعة وأ ميته. 

  تعريف المواركين بأنواع المتابعة وميادين عملها. 

 تعريف المواركين وىكسابهم مهارة أستخدام وسائل وأساليآل المتابعة. 

 أكساب المواركين مهارة ىعداد خطة المتابعة. 

  تعريف المواركين بالصفاي والمهاراي التي يتحلي بها المتاب  الجيد. 

  أداء العاملينتعريف المواركين بدور المتاب  في تحسين. 

 تعريف المواركين بمفهوم التقييم وأ ميته. 

 تعريف المواركين بأنواع التقييم. 

 تعريف المواركين وأكسابهم مهارة كيفية أجراء عملية التقييم. 

 تعريف المواركين بالمقارنة بين عمليتي المتابعة والتقييم. 

 

 :المحتوى العلمي 

  مقدمة  -اإلختبار القبلي  –الجدول الزمني  –أ داف الدورة –التوقعاي  -التعارف  –األفتتاح والمقدمة

 متابعة وتقييم الموروعاي 

  خطواي عملية المتابعة –أساليآل وطرق المتابعة  –أنواع المتابعة 

  أنواع المؤشراي –خصائص المؤشراي  –تعريف المؤشراي. 

  بيق العملي التط –تصميم خطة المتابعة 

  التطبيق العملي –كتابة تقارير المتابعة 

  دور المتدداب  فددي تطددوير أداء  –خطددواي متابعددة وتطددوير األداء  –صددفاي وخصددائص المتدداب  الجيددد

 العاملين 

  الطرق المستخدمة في عملية التقييم –أنواع التقييم   -مفهوم التقييم وأ ميتة 

  التطبيق العملي -ة أسلوب أختيار العين –تصميم خطة التقييم 

  ختام الدورة –تقييم الدورة  –اإلختبار البعدي  -التطبيق العملي   –كتابة تقارير التقييم. 
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 :أساليب ووسائل التدريب 

 المحاضراي النظرية. 

 المناقواي الوفهية. 

 التطبيقاي العملية. 

 عروض باوربوينت للموضوعاي. 
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 تخاذ القرارإ

 :العامالهدف 

تزويددد المودداركين بالمهدداراي واالدواي واالتجا دداي التددى تمكددنهم مددن توقدد  الموددكالي ومندد  حدددوثها 

 . واإلدارة الفعالة للموكالي فى حالة وقوعها ووض  الخطط الكفيلة لمواجهتها

 :المحتوي العلمي

 مفهوم الموكلة وطبيعتها وخصائصها. 

 أنواع ومجاالي الموكالي . 

  المختلفة للموكاليالتصنيفاي . 

 أساليآل تحديد الموكالي وتوخيصها . 

 أساليآل من  حدوث الموكالي . 

 أساليآل التنبؤ بالموكالي قبل حدوثها . 

 النموذج الومولى إلدارة الموكالي فى حالة حدوثها . 

 التفكير االيجابى فى حل الموكالي . 

 التفكير اإلبداعى فى حل الموكالي . 

 مراحل اتخاذ القراراي 

 ن  القرار ، اتخاذ القرارص. 

 :أساليب ووسائل التدريب 

 المحاضراي النظرية. 

 المناقواي الوفهية. 

 التطبيقاي العملية. 

 عروض باوربوينت للموضوعاي. 

 :المشاركون

 .المورفين ورؤساء األقسام ومديرى االداراي فى المؤسساي الحكومية وشركاي األعمال
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  فن التعامل مع العمالء والتسويق

 

 :العلمي  المحتوي

  ماذا تعني العناية بالعمالء . 

  مبادئ وأصول الخدمة المتميزة للعميل . 

 من  و عميل البنك ، وماذا يريد ؟ 

  مسئولياي موظف البنك تجاه العمالء. 

 األسس العامة وخطواي التعامل م  العمالء. 

  مهارة اإلنصاي وكيفية التعامل م  شكاوي العمالء. 

 شكاوى العمالء. 

 :أساليب ووسائل التدريب 

 المحاضراي النظرية. 

 المناقواي الوفهية. 

 التطبيقاي العملية. 

 عروض باوربوينت للموضوعاي. 
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 المحاسبية والمعالجات دالقيو
 

 :الهدف العام 

  تعريف المواركين بالمفا يم المحاسبية األساسية وكيفية تدفق البياناي المحاسبية من خالل النظام

 المحاسبى

 تعريف المواركين بالدورة المحاسبية وأساليآل تسجيل وترحيل القيود المحاسبية والتسوياي الجردية. 

  تزويد المواركين بمهاراي تطبيق اإلجراءاي الخاصة بتحديد ما يخص الفترة المالية من مصروفاي

 وىيراداي

 ة والميزانيايىكساب المواركين مهارة ىقفال الحساباي وىعداد الحساباي الختامي 

 تعريف المواركين بالبياناي المالية األساسية وأ ميتها وفوائد كل بيان مالي. 

 :ي المحتوى العلم 

 :الوحدة األولى

 االسس والقواعد المحاسبية 

 المفا يم والمبادئ المحاسبية األساسية 

 أسس وعناصر الوظيفة المحاسبية 

  (وغير ا..المصروفاي، الربح التدقق النقدىاألصول، )المصطلحاي المالية المحاسبية 

 تعريفها، استخداماتها: البياناي المالية 

 التفرقة بين المحاسبة طبقا لألساس النقدى والمحاسبة طبقا ألساس االستحقاق 

 :الوحدة الثانية

 :عناصر النظام المحاسبي

 ي والمعلومايمفهومه، أ دافه، الفرق بين المعرفة والبيانا: نظام المعلوماي المحاسبي 

 المجموعة المستندية، المجموعة الدفترية 

 مجموعة التعليماي المحاسبية والمالية 

 الطرق المحاسبية المختلفة 

 :الوحدة الثالثة

 .الدورة المحاسبية

 مراحل الدورة المحاسبية 

 تحليل العملياي المالية كاساس القيد المزدوج 

 معادلة الميزانية 

  المالية فىدفتر اليوميةالتسجيل المحاسبى للعملياي 

 تصنيف وتبويآل العملياي المالية فى دفتر االستاذ 

 تلخيص العملياي المالية من خالل ميزان المراجعة 

 حاالي عملية 

 :الوحدة الرابعة

 اعداد التسوياي المحاسبية 

 تسوية الحساباي 

 تسوية المصروفاي 
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 تسوية االيراداي 

 تحديد المستحقاي والمقدماي 

  المراجعة بعد التسويةاعداد ميزان 

 حاالي عملية متنوعة 

 :الوحدة الخامسة

 اقفال الحساباي واعداد الحساباي الختامية والقوائم المالية 

 اعداد قيود التسوية 

 اعداد قيود االقفال للحساباي 

 ميزان المراجعة بعد قيود االقفال 

 لاعداد القوائم المالية والحساباي الختامية من ميزان المراجعة المعد 

 استخدام ورقة العمل المحاسبية إلعداد قيود التسوية واإلقفال 

 :الوحدة السادسة

 اعداد التسوياي والقيود المحاسبية لبعض العملياي المالية 

 اعداد التسوياي والقيود المحاسبية للرواتآل واالجور 

 اعداد التسوياي والقيود المحاسبية للعهد واالماناي 

 اسبية للسلف والمصروفاياعداد التسوياي والقيود المح 

 اعداد التسوياي والقيود المحاسبية لاليراداي 

 اعداد التسوياي والقيود المحاسبية للديون والكفاالي 

 تطبيقاي متنوعة وحاالي عملية 

 :أساليب ووسائل التدريب 

 المحاضراي النظرية. 

 المناقواي الوفهية. 

 التطبيقاي العملية. 

 عروض باوربوينت للموضوعاي. 

 :المشاركون  

 المحاسبون وماسكي الدفاتر المحاسبية 

  المدراء ورؤساء األقسام غير الماليين الذين يرغبون في زيادة أو تعميق فهمهم بالمفا يم واألساليآل

 .المحاسبية

  المدراء ورؤساء األقسام غير الماليين وغير م من األشخاص الذين يستخدمون المعلوماي المالية في

 .أو يقدمون تقارير عن أدائهم لاداراي العليااتخاذ القراراي 

 المحاسبون المبتدئون والمحللون الماليون. 
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 المهارات المتكاملة لضباط المبيعات
 

 : الهدف العام 

برنامج تدريبي متخصص لضباط المبيعاي حيث يساعد م  ذا البرنامج التدريبي على تعلم المهاراي 

بطريقة احترافية، واكساب المواركين المهاراي االدارية واإلشرافية الالزمة المطلوبة إلدارة فريق المبيعاي 

 .لاشراف على فريق المبيعاي بنجاح، وتحقيق معدالي اعلى لعملياي البي 

 :المحتو العلمى 

  فنون ومهارات البيع: المحور االول 

  المبيعاي ضباطمهاراي ومهام. 

  المبيعاي لضباطادارة الوقت. 

 لتفاوض واالقناع واالبهار للعميلمهاراي ا. 

 مهارة معالجة اعتراض العمالء بحرفية. 

 ساليآل الرائعة في عرض المنتجايوعة من األجمم. 

 بحث عن العمالء المحتملين للوراءمهاراي ال. 

 ماط الوخصية للعمالء وكيفية التعامل معهمناأل. 

 االخطاء القاتلة في عملياي البي  وكيفية تالفيها. 

 اء الصفقاي ووض  العميل موض  الوراءفنون انه. 

  المهارات االدارية واالشرافية: المحور الثاني 

 مهارة االشراف 

  المبيعاي لضباطمهارة االتصال  

  المبيعايلضباطمهارة التخطيط  

  المبيعايلضباط مهارة التنظيم  

  المبيعايلضباط مهارة التوجيـه  

  المبيعايلضباط مهارة الرقابـة  

  المبيعايلضباط اتخاذ القراراي وحل المواكل  

  المبيعايلضباط مهارة ادارة الوقت  

  المبيعايلضباط مهارة التفاوض  

 :أساليب ووسائل التدريب 

 المحاضراي النظرية. 

 المناقواي الوفهية. 

 التطبيقاي العملية. 

 عروض باوربوينت للموضوعاي. 
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 الملوثات البيولوجية للنفط وطرق مكافحتها

 

 الهدف العام :

 النفط وأنابيآل البترول مكامن داخل النفطي التآكل تكنولوجيا في الحديث العلمي بالتوجه المواركين تزويد

  .النفط ناقالي وخزاناي

 المحتوى العلمي :

 مفهــــوم التأكل النفطي . 

  طرق العالج –طرق الوقاية  –أسباب التآكل . 

 التآكل البيولوجي للنفط . 

  المحلالي البيولوجية للنفطأنواع . 

  تعريفه –تصنيفه : بكتـيـريا النفط . 

 ميكانيكية التآكل البكتيري للنفط في مكامن البترول وكيفية مكافحته . 

 ميكانيكية التآكل البكتيري للنفط في أنابيآل النفط وكيفية مكافحته . 

 ميكانيكية التآكل البكتيري للنفط في مخازن النفط وكيفية مكافحته . 

 مناقوة مفتوحة حول موضوعاي البرنامج . 

 :أساليب ووسائل التدريب 

 المحاضراي النظرية. 

 المناقواي الوفهية. 

 التطبيقاي العملية. 

 عروض باوربوينت للموضوعاي. 

 المشاركون

 .النفط ونقل وتصني  استخراج مجال في العاملون والفنيون البترول مهندسو
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 ومهارات التدقيق تحت مظلة المخاطرةتطبيقات الحوكمة 

 

 :الهدف العام 

 التفتيش وأعمال والخارجى الداخلى التدقيق بمهام االضطالع على قدرتهم وزيادة المواركين مهاراي صقل

 .التدقيق مخاطـر عنصر االعتبار فى األخذ م  ، والمكتبى الميدانى

 :المحتوى العلمي 

  المقاييسالمفهوم ، األنواع ، : المخاطـرة. 

 مخاطـر أنوطة المراجعة ، ومهاراي ىدارتها : 

 تحديد نقاط المراجعة الحرجة. 

 تحديد حجم العينة فى ضوء تقييم المخاطـر. 

 فحص وتقييم نظم الرقابة الداخلية ، وتحليل مكوناتها وفق مفهوم COSO. 

 تطبيقاي الحوكمة Governance وأثر ا فى خفض سقوف المخاطـرة. 

 مراجعة وتخطيط عملية التدقيق م  التحوط للمخاطـربناء برامج ال. 

 تعديل برنامج المراجعة وفق مستجداي المخاطـرة المستكوفة أثناء التنفيذ. 

 تقارير المراجعة المتحفظة ، وأثر المخاطـر فى صياغة التقرير االيجابى والسلبى وتقرير االمتناع. 

 نماذج واقعية للمخاطـرة المحيطة بأعمال التدقيق. 

 التدقيق وفق متطلباي ( IAS ) ومتطلباي ( IFRS ). 

 حـــاالي للعــرض والمناقوـــة . 

 :أساليب ووسائل التدريب 

 المحاضراي النظرية. 

 المناقواي الوفهية. 

 التطبيقاي العملية. 

 عروض باوربوينت للموضوعاي. 

 : المشاركون

 .التفتيش أجهزة وأعضاء الحساباي ومراقبو والخارجيون الداخليون المدققون
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 الداخلي التدقيق

 : لمحة عامة

ف معهددد المدددققين الددداخليين التدددقيق الددداخلي كمددا يلددي التدددقيق الددداخلي  ددو ضددمان موضددوعي مسددتقل : "عددر 

كما أنه يساعد الوركة على تحقيدق أ ددافها . استواري يهدف ىلى ىضافة قيمة وتحسين عملياي الوركة ونواط

 ."منهجدي ومدنظ م لتقيديم وتحسدين فعاليدة عمليداي الحوكمدة وىدارة المخداطر والرقابدةمن خالل اتبداع أسدلوب 

عملت التغيراي في الهيئة التنظيمية وبيئة حوكمة الوركاي على زيادة توقعاي العديد مدن أصدحاب المصدلحة 

دده . بوددكل كبيددر فيمددا يتعلددق بوظيفددة التدددقيق الددداخلي قددوم بتوجيدده ت" أساسددياي التدددقيق الددداخلي"ىن دورة توج 

م النصدائح واألدواي الالزمدة . المدققين الداخليين من خدالل المعدايير المطلوبدة ألداء  دذه المهمدة كمدا أنهدا تقدد 

الحديرددة إلنجدداز عمليددة التدددقيق بطريقددة فعالددة ومرنددة مبنيددة علددى أسدداس النتددائج فددي أجددل دعددم األ دددداف 

 .درتها على مواجهة التحدياي المستقبليةاالستراتيجية للوركة وتحسين االستدامة واالستفادة من ق

 :األهداف التفصيلية 

 تعريف التدقيق الداخلي ونطاقه ووظيفتة داخل الوركة 

 ذكر معايير التدقيق الداخلي التي توكل ىطار نواط التدقيق الداخلي 

 ليةتمييز أنواع مهام التدقيق الداخلي المتعلقة بالعملياي أو االمترال أو تدقيق الحساباي الما 

  وصف المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتدقيق الداخلي وتطبيق تقنياي لتحديد المخاطر، وتحديد الضوابط

 واختبار الضوابط

 اختيار أدواي االختبار المناسبة المستخدمة في التدقيق الداخلي وذكر مزايا وعيوب كل منها 

 يث حجم العينة أو اختيار العينةتحديد أفضل أساليآل أخذ العيناي في مهمة التدقيق الداخلي من ح 

 االعتراف باالحتيال ومسؤولية المدقق الداخلي عند كوف االحتيال 

 :المحتوى العلمي 

 لمحة عامة حول التدقيق الداخلي 

o التخطيط والتنظيم والتنفيذ والمراقبة: وظائف اإلدارة 

o تعريف التدقيق الداخلي 

o التدقيق الداخلي كوظيفة لحوكمة الوركاي 

o  لوجود وظيفة التدقيق الداخليأسباب 

o التمييز بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي 

o ميراق التدقيق الداخلي: نطاق التدقيق الداخلي 

o تعيين الموظفين في وظيفة التدقيق الداخلي 

o دور لجنة التدقيق 

  تعريف لجنة التدقيق 

 األحكام اإللزامية لجنة التدقيق 

  وظائف لجنة التدقيق 

   التوجيهية للحكم على فعالية لجنة التدقيقالمبادئ 
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 معايير التدقيق الداخلي 

o المعايير الوخصية 

o معايير األداء 

 أنواع التدقيق الداخلي 

o تدقيق األداء 

o تدقيق العملياي 

o الدوراي المحاسبية التي يقوم بتدقيقها المدقق الداخلي: التدقيق المالي 

o تدقيق االمترال للقوانين 

o  يسأله أعضاء مجلس اإلدارة حول وظيفة التدقيق الداخليعورون سؤاال  يجآل أن 

 مبادئ توجيهية للعمل الميداني: القيام بعملية التدقيق الداخلي 

o المعلوماي التي يجمعها المدققون الداخليون 

o  أرب  نوعياي من المعلوماي 

o  مصادر وطبيعة المعلوماي 

o  تقييم درجة اإلقناع 

o أنواع اإلجراءاي 

o   عور المستخدمة في التدقيق الداخلياألدواي الخمسة 

o  المراقبة وىجراء المقابالي وفحص السجالي 

o أوراق عمل التدقيق الداخلي 

o  أفضل الممارساي إلدارة أوراق العمل 

o  سياساي االحتفاظ بأوراق العمل 

o اإلبالغ عن نتائج العمل الميداني والتوصياي 

o  االعتباراي القانونية عند اإلبالغ عن النتائج 

o  أربعة خصائص حول المالحظة أو التوصية 

o  تعميم النتائج واجتماعاي اإلنتهاء من عملية التدقيق 

 المبادئ التوجيهية لتطبيق العمل الميداني 

o تعريف تأكيداي اإلدارة 

o عملية تقييم المخاطر 

  سبآل القيام بالتدقيق المبني على أساس المخاطر 

  تقنياي التعرف على الوحداي القابلة للتدقيق 

 معايير اختيار الوحداي القابلة للتدقيق 

 ترجيح المخاطر القابلة للتدقيق 

 ىعطاء األولوية للمخاطر ووض  خطة التدقيق 

  طرق لتوليد قائمة المخاطر 

 تحديد مستوى ىجراءاي رقابة اإلدارة للحد من المخاطر 

  تعريف واس  ألنواع الرقابة 

   نموذج : الفعالالمكوناي األساسية لنظام الرقابة الداخلية"COSO" 
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  طرق لتوليد الئحة ىجراءاي الرقابة 

 رؤى حول المخططاي االنسيابية لفهم الدوراي والرقابة 

 اختبار الرقابة الداخلية 

  تصميم وتنفيذ ىجراءاي الرقابة الداخلية 

  فعالية توغيل ىجراءاي الرقابة الداخلية 

 نصائح وأدواي ألخذ عيناي للتدقيق 

 االحتيال 

o  االحتيال وخصائصهتعريف  

o دور المدقق الداخلي في قضية االحتيال 

 :أساليب ووسائل التدريب 

 المحاضراي النظرية. 

 المناقواي الوفهية. 

 التطبيقاي العملية. 

 عروض باوربوينت للموضوعاي. 

 :المشاركون 

المالية أو األقسام الموظفين الذين لديهم بعض الخبرة في التدقيق والمدققين المبتدئين أو المحترفين من قسم 

األخرى الذين يسعون ىلى وض  منهج يرتكز على الممارساي المرلى وتقنياي وظيفة التدقيق الداخلي 

 .باإلضافة ىلى المورفين والمدراء الذين يرغبون في تحديث وتطوير وتجديد معرفتهم في التدقيق الداخلي
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 التخطيط المالى وإدارة النقدية

 الهدف العام :

 ىدارة مجال وفى الموازناي ىعداد مجال فى للمواركين األساسية الخبراي ودعم األساسية المعارف توفير

 .النقدية

 المحتوى العلمي :

  آلياته ، محاوره: التخطيط المالى. 

  الوجه التخطيطى والوجه الرقابى: الموازنة. 

 الموازنة الجارية الواملة والموازنة الرأسمالية. 

 الممارساي التطبيقية إلعداد الموازنة الجارية : 

 تحديد رقم األعمال المستهدف تحت كل من ظروف المخاطرة وظروف اليقين التام. 

 التخطيط تحت مظلة التوغيل المنظم وباستخدام الدليل الموسمى. 

 يكل الموازنة الجارية وجداولها التقديرية . 

 ارية الواملةالموازنة التقديرية فى ىطار الموازنة الج. 

   استطالع وتقييم جدوى األفكار االسترمارية -:الممارساي التطبيقية إلعداد موازنة المواري. 

 التدفقاي النقدية الصافية والمتراكمة فى ىطار أنوطة استطالع وتقييم الجدوى. 

  محرك رئيسى ألنوطة التخطيط المالى: ىدارة النقدية. 

  والتكامل عالقة التعارض: السيولة والربحية. 

 ىدارة النقدية، وأثر ا على فعالية ىدارة أنوطة رأس المال العامل. 

 القيمة الزمنية للنقود، وفنون القياس والعرض المحاسبى تحت مظلة المعايير الدولية. 

 التدفقاي النقديـة المخصومــة، واستخداماتها فى حســاب معــدالي العــائد الحقيقيـــة 

 (I R R) ،(F R R)  ،(E R R) وفى حساب مؤشر ربحية الموروع. 

  التدفقاي النقدية المخصومة، واستخداماتها فى برامج تحديد القيمة العادلة لألصول و ياكل المال العام

 .فى ىطار االتجاه ىلى الخصخصة

 ىدارة النقدية، محرك رئيسى إلتجا اي اإلفصاح المحاسبى : 

 (.2) لباي معيار المحاسبة الدولى رقماإلفصاح عن السيولة واليسر المالى وفق متط 

 (21)  التقرير عن أثر تغيراي أسعار الصرف وفق متطلباي معيار المحاسبة الدولى رقم 

 حاالي تطبيقية للمناقوة والعرض. 

 الممارساي العملية، وخبراي للتحليل. 

 :أساليب ووسائل التدريب 

 المحاضراي النظرية. 

 المناقواي الوفهية. 

  العمليةالتطبيقاي. 

 عروض باوربوينت للموضوعاي. 
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 : المشاركون

 والتقرير النقدية األرصدة متابعة عن والمسئولون الداخليون والمراجعون والمحاسبون الماليون المخططون

 .المالى واليسر السيولة عن
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 الحسابات الختامية والموازنات
 

 :الهدف العام

 .اإلداراي المسئولون عن ىعداد الموازناي وتقييم األداء في الوحداي الحكوميةمديرو وموظفوا 

 :المحتوى العلمي

 اإلطار النظرى للمحاسبة فى الوحدات الحكومية: 

 مفهوم النواط الحكومى. 

 خصائص الوحداي الحكومية. 

 خصائص النظام المحاسبى الحكومى. 

  والخصدوم  األصدول –األربداح )تأثير خصائص الوحداي الحكومية على نظدم المحاسدبة الحكوميدة

 (.األصول الرأسمالية –األساس المحاسبى  –وحقوق الملكية 

 منهج تدفق المعلومات من خالل النظام المحاسبى الحكومى: 

  المجموعة المستندية: 

o مستند الصرف. 

o  مستند القيد. 

o مستنداي أخرى. 

   الحساباي يكل: 

o  (مصروفاي –ىيراداي )حساباي الميزانية 

o  (.النظامية الحساباي –الحساباي الجارية  –حساباي التسوية )حساباي خارج الموازنة 

  المعالجة المحاسبية: 

o  اإليراداي. 

o المصروفاي. 

o حساباي التسوية. 

o الحساباي الجارية. 

o الحساباي النظامية. 

 المجموعة الدفترية: 

o  العامةدفاتر اليومية. 

o  (.تفصيلى –اجمالى )دفاتر األستاذ 

o  (.سجل االرتباطاي –سجل االسترماراي  –سجل العهد )دفاتر رقابية وىحصائية 

 الكشوف والحسابات الختامية فى الوحدات الحكومية: 

  الكووف والموازين الدورية: 

o لصندوقكوف حركة ا. 

o كوف حساباي التسوية. 

o  كوف الحساب الختامى. 
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o  جدددول الحسدداب  –جدددول الحسدداب الختددامى للمصددروفاي )مرفقدداي كوددف الحسدداب الختددامى

أرصددددة الحسددداباي  –أرصددددة البندددوك  –أرصددددة حسددداباي التسدددوية  –الختدددامى لايدددراداي 

 (.موجوداي وممتلكاي الدولة –النظامية 

 الموازنة فى الوحدات الحكومية واتجاهات التطوير: 

 (:موازنة البنود)فى الوحداي الحكومية  الوض  الحالى إلعداد الموازنة 

o  التبويدددآل  –التبويدددآل اإلدارى  –التبويدددآل الموضدددوعى )أسدددس التبويدددآل فدددى موازندددة البندددود

 (.التبويآل وفقا للبرامج –التبويآل االقتصادى  –الوظيفى 

o التبويآل المتب  لايراداي والمصروفاي. 

o أساليآل التقدير لايراداي والمصروفاي. 

o موازنة البنود مزايا وعيوب منهج. 

 (موازنة البرامج واألداء)كومية منهج تطوير أسلوب ىعداد الموازنة فى الوحداي الح: 

o مفهوم ومزايا موازنة البرامج واألداء. 

o  التبويدآل  -التبويآل بدالبرامج   –التبويآل بالوظائف )نظام التبويآل فى موازنة البرامج واألداء

 (.باألنوطة

o  واألداءمراحل ىعداد موازنة البرامج. 

o متطلباي التطوير لمواكبة ىعداد موازنة البرامج واألداء. 

o منا ج قياس وتقييم األداء من خالل موازنة البرامج واألداء. 

o حالة عملية للتطبيق موازنة البرامج واألداء. 

 االتجاهات الحديثة لتحليل الحسابات الختامية فى الوحدات الحكومية: 

  أ دداف وتوقيدت  –ىجدراءاي الفحدص التحليلدى  –التعريدف )اميدة الفحص التحليلدى للحسداباي الخت

 (.مدى االعتماد على ىجراءاي الفحص التحليلى –ىجراء الفحص التحليلى 

  التحليل بالنسآل –التحليل الرأسى  –التحليل األفقى )التحليل المالى للحساباي الختامية. 

  تحليدل  –تحليدل االقتصدادية  –تحليل الفعاليدة  –تحليل الكفاءة )التحليل الرباعى للحساباي الختامية

 (.العدالة

 :أساليب ووسائل التدريب 

 المحاضراي النظرية. 

 المناقواي الوفهية. 

 التطبيقاي العملية. 

 عروض باوربوينت للموضوعاي. 

 :المشاركون 

الموازناي وتقييم األداء تنمية مهاراي الحاضرين في كيفية اعداد الكووف والحساباي الختامية واعداد و بناء 

 .في الوحداي الحكومية
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 Documentary Credits   عتمادات المستنديةاإل

 

 :العامف دهال

تزويد المواركين بالمعرفة والمهاراي عن االعتماداي المستندية وانواعها واطرافها ومسئولية البنوك فيها 

 .وكيفية فتحها وتسويتها

 : ى العلميالمحتو

 مقدمة. 

 العامة لالعتماداي المستندية المالمح. 

 أطراف اإلعتماد المستندى. 

 أنواع االعتماداي المستندية. 

 مسئولياي البنوك فى نطاق االعتماد المستندى. 

 مستنداي االعتماد المستندى. 

 تسوية اإلعتماد المستندى. 

 :أساليب ووسائل التدريب 

 المحاضراي النظرية. 

 المناقواي الوفهية. 

  العمليةالتطبيقاي. 

 عروض باوربوينت للموضوعاي. 

 :المشاركون

العاملون بالبنوك والمدراء الماليون والمحاسبون الراغبون في الحصول على فهم االعتماداي المستندية 

 .وطبيعتها
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 إدارة عمليات التأمين

 االهداف التفصيلية

ىلددى تبددادل المودداركين المعددارف والمعلومدداي والمهدداراي ذاي الصددلة فددي ىدارة التددأمين  البرنددامج اسددعى  ددذي

 :الصحي، وبالتالي سيتعرف المواركين على ما يلي

  تسليط الضوء على أ ميدة ومفدا يم التدأمين الصدحي، والمصدطلحاي التأمينيدة وأندواع  يئداي التدأمين

 .المختلفة
  التدأمين الصدحي، ودراسدة نظدم وبدرامج التدأمين الصدحي تنمية مهاراي المواركين بأسس اقتصاداي

 .المختلفة
 تعريف المواركين بمبادئ التأمين الصحي والعقود من النواحي الفنية والقانونية واإلدارية والمالية. 
  تطوير خطدط وبدرامج التدأمين الصدحي الخداص واالجتمداعي وكيفيدة التعامدل شدركاي ىدارة الرعايدة

 .الصحية
 اركين في ىدارة النظم الخاصة بمطالباي التأمين الصحيرف  قدراي المو. 
 دراسة مفا يم التسويق والبي  لبرامج التأمين الطبي المختلفة وخدمة العمالء. 
 تطوير أساليآل اكتواف الغش واالحتياالي والمخالفاي في التأمين الصحي وكيفية التصدي لها. 

 المحتوى العلمى

 يمبادئ التأمين الصح: المحور األول.  

o آلياي عمل التأمين الصحي والمصطلحاي األساسية في التأمين. 

o أنواع المنوآي التأمينية، والوروط الواجآل توافر ا في الخطر. 

o  والحدود واالسترناءاي(مجموعاي، أفراد)التغطية التأمينية ،. 

o المواركاي التأمينية والحد األقصى للعالج والحد من التكلفة. 

o لتأمين الصحي العقود والوثائقالقواعد القانونية في ا. 

 دراسة العرض والطلب على التأمين الصحي وتسعير الخدمات : المحور الثاني

 .وأسواقها

o تحليل ودراسة الطلآل والعرض على الخدماي الصحية ومحدداتهم. 

o تحليل الطلآل والعرض على التأمين الصحي ومحدداتهم. 

o تسعير خدماي التأمين الصحي. 

o  الصحيأسواق التأمين 

o الفعالية االقتصادية لصناعة سوق التأمين الصحي. 

 إدارة مصروفات التأمين الصحي وكيفية التغلب على التكاليف: المحور الثاني. 

o ىدارة أنواع التأمين المختلفة وىصدار الوثائق. 

o ىدارة المطالباي والتوغيل ومتابعة األقساط التأمينية. 

o تلفة وخدمة العمالءتسعير وتسويق وبي  برامج التأمين المخ. 
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o أسس االكتتاب وىدارة تكاليف التأمين الصحي ومتابعة مقدمو الخدمة. 

o القوانين واللوائح المتعلقة بالتأمين الصحي. 

 تطبيقات عملية في برامج التأمين الصحي: المحور الثالث. 

o القوانين والبرامج التي تحد وتمن  الغش واالحتيال في التأمين الصحي. 

o ين الفرعية وتأمين الحوادث الوخصيةبرامج التأم. 

o البرامج المتنوعة لعالج األسنان واإلبصار. 

o تأمين الرعاية الطبية طويلة األجل وتأمين صرف األدوية. 

o ىعداد التقارير واألساليآل اإلحصائية. 

 الفعالية االقتصادية لبرامج التأمين الصحي: المحور الرابع. 

o الصحي الفعالية االقتصادية لبرامج التأمين. 

o الفعالية االقتصادية لصناعة سوق التأمين الصحي. 

o التحليل االقتصادي لانتاج وتكاليف التأمين الصحي 

o الدور المالئم للحكومة كعارضة للتأمين الصحي. 

o تحليل تكاليف برامج التأمين الصحي ومواجهة الغش واالحتيال. 

 في مجال التأمين الصحيالتجارب والممارسات العربية واألجنبية : المحور الخامس. 

  : المشاركون

 القياداي والعاملون في شركاي التأمين. 

 مسئولي التأمين في الوزاراي والمؤسساي العامة والخاصة. 

 مسئولي التأمين في الوركاي. 

 القياداي والعاملون في المجاالي الطبية واإلدارية والفنية في وزاراي الصحة العربية. 

  الصحية في المستوفياي العامة والخاصة بالمستوياي االدارية الرالثة، االدارة العاملون في المجاالي

 .العليا واإلدارة الوسطي واإلدارة التنفيذية

 قياداي المديرياي الصحية في المحافظاي واإلداراي الصحية. 

  خاصة األطباء بالمستوفياي والمسئولون عن ىدارة المستوفياي وىدارة األقسام الطبية واألقسام ال

 .بالخدماي الطبية والفنية واإلدارية

 القياداي اإلدارية في المستوفياي والمراكز الطبية الخاصة. 

 مسؤولو برامج طآل األسرة والمجتم  والرعاية الصحية. 

 رؤساء األقسام الطبية واألخصائيون المعالجون والفنيون والصيادلة والتمريض. 
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 التميز الوظيفي للمستوى التنفيذي

 

 الهدف العام 

تنمية وتطوير معارف ومهارات واتجاهات المسئولين بالمستوى التنفيذي والعمل على إكسابهم مهارات التميز 

اإلداري والوظيفي كمدخل لتطوير األداء الفردي والمؤسسي للمنظمات مع إضافة معارف ومهارات جديدة 

لعملي في المجال اإلداري في منظماتهم بكفاءة للمشاركين في هذا المجال من خالل ربط المفاهيم بالتطبيق ا

 .وفاعلية

 األهداف التفصيلية

 :في نهاية البرنامج يتوقع أن يكون المشارك قادراً على

 تفسير وتطبيق أبعاد العملية اإلدارية كأساس للتطوير الشامل. 

 تحديد متطلبات التميز في األداء الوظيفي وتطبيقها. 

 ة وأهداف المنظمةالمواءمة بين األهداف الشخصي. 

 تطبيق متطلبات وأدوات التفكير اإلبداعي. 

 تنفيذ مهارات وتطبيقات العمل الجماعي الفعال. 

 تطبيق مهارات وأدوات االتصال الفعال والتأثير على اآلخرين. 

 المحتوى العلمى

 العملية اإلدارية وأبعادها وعالقتها بالقيادة الناجحة. 

 حليل ابداعي للمشكالت واتخاذ قرار فعالالتفكير اإلبداعي يقود دائما لت. 

 إدارة الوقت واالولويات وإدارة الضغوط. 

 مهارات التفويض وقيادة التغيير. 

  تحكم وسلوكيات تقود لالتصال والتأثير الفعال... فن إدارة االتصال . 

 التحليل االسترتيجي ووضع وصياغة األهداف. 

 أساليب ووسائل التدريب

 المحاضرات. 

  العملورش. 

 تطبيقات واستبيانات 

 لعب أدوار. 

 المشاركون

 .جمي  العاملين في المستوى التنفيذي واإلدارة الوسطى الراغبين في التميز في األداء الوظيفي
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 أساليب ترشيد اإلنفاق فى مجالي الشراء والتخزين

 

 :الهدف العام 

  خاصدده تسدداعد م فددى ىدارة عمليدداي يهدددف البرنددامج ىلددى ىعددداد وتزويددد المودداركين بآليدداي وخبددراي

الوراء والتخزين لتحقيق  دف ترشيد اإلنفاق وكذا تنمية مهاراتهم فدى التعامدل مد  المواقدف المختلفدة 

 . التى تواجههم

  زيادة معارف العاملين في مجال الوراء والتخزين وتنمية مهاراتهم فى التعامل م  المواقدف المختلفدة

 .التي تواجههم 

 :المحتوى العلمي 

 تحسين مهاراي تخطيط وىدارة المخازن. 

  موضوع ترشيد االنفاق باعتباره بدين األمدور األساسدية فدي تحقيدق الوقدوراي االقتصدادية فدي أنودطة

  التخزين

 المقصود بعبارة ترشيد االنفاق فى مجالى الوراء التخزين . 

 طة التخزيندور ترشيد االنفاق قى تحقيق الوفوراي االقتصادية فى أنو . 

 االساليآل المتاحة فى ترشيد االنفاق فى أنوطة الوراء والتخزين 

 نواط الوراء والتخزين وأثاره المباشرة على ربحية المنوأة وثروة مالكها . 

 تكنولوجيا التخزين وقياس آداء المخازن ودرو ا في ترشيد التخزين: 

o المعايير األساسية لعملياي التخزين 

o اسية لتكنولوجيا التخزينتطبيق المبادئ األس. 

o األساليآل الحديرة لتكنولوجيا التخزين. 

o دور الحاسآل ا لي في تطور وتحسين تكنولوجيا التخزين 

o األسس المتقدمة لقياس آداء المخازن وترشيد التخزين 

o المهاراي الالزم توافر ا في العاملين بإدارة المخازن 

o  المخازنالطريقة الحديرة لتقييم آداء العاملين بإدارة. 

o طرق قياس وتقييم آداء ىدارة المخازن. 

  اقتصادياي أنوطة الوراء: 

o كيف تعد الموازنة التخطيطية لالحتياجاي وللموترياي 

o الكمية االقتصادية للطلآل ومواكل تحديد ا 

o مهاراي عقد المناقصاي والبت في العطاءاي 

o مهاراي االتصال بالموردين والتفاوض معهم 

o  والوراء المباشرمهاراي الممارسة 

o خصم الكمية ومسموحاي الموترياي واألثر على التكلفة 

o  وخطاباي الضمان ومواكل الوراء الخارجي االعتماداي المستندية 

  اقتصادياي أنوطة التخزين: 

o تكوين لجان الفحص واالستالم ومهامها 

o تصميم وتخطيط المستودعاي ، والطرق البديلة للتخزين 
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o يماوية والسائلة والخطرةمواكل تخزين المواد الك 

o النواحي المالية لتحديد تكلفة المواد الواردة وتسعير المنصرف 

o  (2)دراسة في ضوء متطلباي معيار المحاسبة الدولي رقم : الجرد وموكالته 

 الرقابة على المخزون والتقرير عن اقتصادياي المواد المستخدمة  

  المخازنالمهاراي اإلدارية لتعزيز آداء ىدارة وترشيد: 

o مفهوم مراقبة المخزون. 

o المهام الضرورية الالزمة لعملياي مراقبة المخازن. 

o معالجة موكالي التخزين. 

o تحديد مستوياي التخزين. 

o اإلجراءاي الحديرة والمتقدمة لعملياي الجرد المختلفة. 

o الطرق الحديرة للتعامل م  المخزون الزائد أو الراكد أو التالف. 

o وعرض حاالي المخازن وكيفية ترشيد اإلنفاق في المخازن أفالم لدراسة حاالي  

o حاالي وورش عملية وتطبيقية 

o تقييم وختام البرنامج التدريبي 

 :أساليب ووسائل التدريب 

 المحاضراي النظرية. 

 المناقواي الوفهية. 

 التطبيقاي العملية. 

 عروض باوربوينت للموضوعاي. 

 :المشاركون 

والعاملون في ىدارة .والمخازن والمستلزماي والموظفون في تلك االداراي   مديرو ورؤساء اقسام الموترياي

الموترياي والعاملون في ىدارة المستودعاي وأمناء المخازن والمحاسبون المسئولون عن سجالي المخازن 

  وتكلفة المواد المستخدمة
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 : إِْنفِْكـتْ  لمحة عامة عن

 الخبدراء مدن بنخبده تددار ، العربيدة مصدر جمهوريدة - القدا رة في الرئيسي مقر ا عصرية مؤسسة إِْنفِْكتْ 

 العلميدة المفدا يم ربدط كيفيدة فدي ىِْنفِْكدتْ  بده تقدوم التدي الحيدوي الددور ويتمردل المتميدزين والمستودارين

 المنظمداي مختلدف فدي موداركينا بها يقوم التي الوظيفية والمهام اليومي العملي بالواق  الحديرة والنظرياي

 .المنظماي تلك أداء على نهائي بوكل تنعكس والتي التميز صفة عليهم يضفي مما بها يعملون التي

 مجداالي وفدي والفنيدة واإلداريدة االقتصدادية المجداالي فدي والمتميدزة الفائقدة الجدودة ذاي أعمالندا نقددم

 العربدي الوطن مستوى على المهاراي وتطوير االحترافي والتدريآل والتطوير القدراي وبناء اإلستواراي

 كافة لتغطية عمل وورش وملتقياي وندواي برامج على يوتمل تدريبي نواط (850) من أكرر نقدم حيث ،

 . والفنى اإلداري العمل مجاالي

 :رؤيتنــــا 

 .العربى الوطن مستوى على البورى المورد واسترمار بناء فى الرائدة إِْنفِْكتْ  تكون أن

 :رسالتنـا 

 من عالى مستوى على المجاالي كافة فى األداء تطوير وبرامج والتدريبية اإلستوارية الخدماي تقديم

 اسدتراتيجياي فدى والمتخصصدين المتميدزين الخبدراء مدن نخبة خالل من العالمى التطور لمواكبة الجودة

 بمدا المنظمدة أفدراد بهدا يقوم التى والمهام اليومى العملى بالواق  الحديرة والنظرياي العلمية المفا يم ربط

 .بها تعمل التي البورية والموارد المنظمة على بالفائدة يعود

 

 

 مجال االدارة والقيادة والتطوير .2

 .والتدريآل البورية الموارد مجال .2

 .الواملة الجودة ىدارة مجال .3

 .االزماي ىدارة مجال .4

 .التعليمية المؤسساي مجال .0

 .المكاتآل وىدارة السكرتارية مجال .6

 .واالعالم العامة العالقاي مجال .2

 .والمبيعاي التسويق مجال .1

 اإلدارى الفساد ومكافحة القانون مجال .2

 .والموترياي واللوجيستياي المواد مجال .20

 .والصيرفة والمحاسبية المالية مجال .22

 .االقتصادى المجال .22

 .الطبية والبرامج وفيايالمست مجال .23

 .الدولى والتعاون الخارجية والعالقاي السياسة مجال .24

 .المعلوماي تقنية مجال .20

 .والهندسي الفني المجال .26

 

 .الموروعاي ىدارة مجال .22

 .المهنية والصحة السالمة مجال .21

 .والورطى األمنى المجال .22

 .البيئة مجال .20

 .والموانئ الجمارك مجال .22

 .المعلوماي ومصادر المكتباي مجال .22

 .التامين مجال .23

 .الحيوانية والرروة الغذائى األمن مجال .24

 .والفنادق السياحية التنمية مجال .20

 .االلكترونية الحوكمة مجال .26

 .العقارى الترمين مجال .22

 .المهنية الدبلوماي .21

 .المتخصصة المهنية للوهاداي التأ يل .22

 .العمل وورش والملتقياي الندواي .30

 .التعاقدية البرامج .32
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 :أهدفنا 
 خدالل  من العربي الوطن في العربية االعمال منظماي نجاحاي تحقيق في والفعال االيجابي اإلسهام 

 .العملى الواق  ىلى العلمية التجارب نقل

 المحتوياي توضحها التي البرامج بموضوعاي يتعلق فيما والقدراي المعارف تنمية 

 األدوار وتمريدل والتمدارين العمليدة الممارسدة فدي الحديردة األسداليآل تطبيق مهاراي الموارك ىكساب 

 .موضوع كل احتياجاي حسآل

 والعاملين العمل ىنتاجية زيادة ىلى يؤدي بما الوظيفي السلوك تطوير . 

 لتنميدة واألفدراد والهيئداي للودركاي وتقدديمها التقليددي للتعليم التدريبية العملية والبدائل الحلول تقديم 

 .والتعلم النمو فرص

 وأنوطة العمل ورش خالل من تعليمية وسائل من التدريآل مجال في العلم ىليه توصل ما أحدث تقديم 

 .المجموعاي

 لتفعيدل والمؤسسدية البودرية القددراي لددعم الالزمدة التدريبيدة واالنودطة البدرامج مدن مجموعة تقديم 

 .المطلوبة والفعالية بالكفاءة االداء

 لتطدوير العالقدة ذاي المجاالي في دوليا   والمعتمدة المتخصصة المهنية الدبلوماي من مجموعة تقديم 

 .البوري العنصر مهنية

 والهيئداي المؤسسداي لكافدة (والبدرامج االنظمة وتصميم – االستوارية الخدماي) المهني الدعم تقديم 

 .العربي الوطن مستوى  على
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 : ونالمنفذ لبعض الخبراءفيما يلي السيرة الذاتية 

 محمد علي حسن المصري
 -وتطوير األداءالمؤسسة العربية لاستواراي والتدريآل - إِْنفِْكتْ خبير 

 

 :المؤهالت األكاديمية 

 مصر - المنصورة جامعة الحقوق ليسانس . 

 2007 بلندن األمريكية الجامعة من بورية موارد ىدارة / قانون تخصص MBA -2 في ماجستير 

 .األعمال ىدارة

 السعودية الورقية بالمنطقة الكريم القرآن تحفيظ جمعية من التجويد في معلمين ىعداد شهادة. 

  دبلومةTOT من جامعة القا رة. 

 الدعم النفسي من جامعة القا رة ة دبلوم. 

 السلوك  ليتعدة دبلومCBT من جامعة القا رة. 

 اإلرشاد األسري من جامعة القا رة ةدبلوم. 

 2024-2023 ةيالبور ةيالدكتوراه من جامعة القا رة في ىدارة التنم. 

 :الخبرات 

 الطبية والمراكز وحداتها وجمي  واللغاي االسالمية للمدارس التنفيذي والمدير القانوني المستوار - 

 .المنصورة مصر

  السعودية بالدمام التركي لوركة التنفيذي والمدير المستوارالقانوني. 

 السعودية الورقية بالمنطقة العالمية الرالجة بوركة البورية الموارد مدير. 

 السعودية الصحةالرياض كنوز لمجموعة اإلداري و القانوني المدير . 

 بالسعودية المحدودة الطبية للخدماي الدواء بوركة والقانونية اإلدارية الخدماي مدير. 

 بالسعودية الورقية مناراي بمجم  9002 أيزو المكلف الجودة لنظام التنفيذي المدير. 

 جودة منسق ( جودة مراقآل .) 

 :التدريبية الدورات 

 :ومنها  فيذ العديد من الدوراي التدريبيةقام بتصميم وتن

 الورقية بالمنطقة المناراي مدارس بإدارة 2009 ىيزو الجودة . 

 الورقية بالمنطقة المناراي مدارس بإدارة الواملة الجودة . 

 المحدودة الطبية للخدماي الدواء بوركة الوقت ىدارة . 

 المحدودة الطبية للخدماي الدواء بوركة الذاي ىدارة . 

 المحدودة الطبية للخدماي الدواء بوركة والتنظيم التخطيط . 

 المحدودة الطبية للخدماي الدواء بوركة للنجاح تخطط كيف . 

 الورقية بمناراي اإلبداعي التفكير . 

 المحدودة الطبية للخدماي الدواء بوركة الذ ني العصف . 
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 المحدودة الطبية للخدماي الدواء بوركة الذ نية الخرائط . 

 بالمنصورة االسالمية بالمدارس الكوري مهاراي . 

 البورية الموارد ادارة . 

 التعلم واستراتيجياي واالدارة التخطيط . 

 االسري واالرشاد النفسي الدعم. 

 مهاراي الحياة برنامج . 
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 مصطفي صبري محمود طه/ الدكتور
 -المؤسسة العربية لاستواراي والتدريآل وتطوير األداء - إِْنفِْكتْ خبير 

 

 :المؤهالت األكاديمية 

  جامعة عين شمس -كلية حقوق  -في القانون الدستوري المقارن  دكتوراه. 

  جامعة عين شمس -ماجستير في القانون العام. 

  جامعة عين شمس -ليسانس حقوق. 
 

 :األبحاث العلمية

  الدراساي القانونية فى مجال القانون العام والمقارن . 

 القانون الدستورى والنظم السياسية. 

  القانون األدارى. 

 (.تعويض - تأديآل – ألغاء) القضاء األدارى 

 واكتواف التالعآل بها اإلدارة الفعالة للعقود. 

 األدارة العامة. 

  والقراراي اإلداريةصياغة النظم واللوائح القانونية. 
 

 :العملية  اتالخبر

  جامعة بنها -محاضر بكلية حقوق. 

 محاضر في العديد من المراكز البحرية واالندية والجمعياي اال ليه . 

 محامي لدي محاكم النقض والدستورية واإلدارية العليا وعضو نقابة المحامين بالقا رة . 

  التجارية والمؤسساي العامة مستوار قانوني بالعديد من النقاباي المهنية والعماليه والوركاي

 .والخاصة

 متخصص في العقود االدارية وعقود المقاوالي. 

 النظم القانونية لعقود الـ P.O.T 

 مراجعة العقود الدولية التى تبرمها الوزاراي المختلفة م  الجهاي األجنبية. 

  اكتواف التدنيس والتالعآل بالعقود. 

 للمحاكم المختلفة  ىعداد وصياغة المذكراي القانونية التى تقدم. 

  اتخاذ ىجراءاي الطعن على األحكام أمام المحاكم العليا وىعداد الدراساي القانونية المتعلقة بها. 

 األحكام القانونية للويك بإعتباره أداة وفاء 

  القواعد القانونية لالعتماداي المستندية فى ظل القواعد واألعراف الدولية. 

  والمزايداي الدولية القواعد القانونية للمناقصاي. 

  األنظمة القانونية لوئون الموظفين. 

 االستواراي القانونية و ىبدائها . 

  مهاراي تحليل الموكالي القضائية وأساليآل حلها. 
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 يصموئيل فهم يصبرالدكتور 

 -المؤسسة العربية لاستواراي والتدريآل وتطوير األداء  - إِْنفِْكتْ خبير 
 

 :الدرجات العلمية 
 شمس عين جامعة – التجارة كلية،  المحاسبة فلسفة في دكتوراه. 

 شمس  عين جامعة – التجارة كلية، المحاسبة في الماجستير درجة. 

 شمس عين جامعة – التجارة كلية الورف مرتبة م  جدا   جيد عام بتقدير تجارة بكالوريوس. 

 :الخبرات الوظيفية 
 شمس عين جامعة – التجارة كليةب والمراجعة المحاسبة بقسم مساعد استاذ. 

 شمس عين جامعة – التجارة كليةب والمراجعة المحاسبة بقسم مدرس. 

 الحديرة واالداب العلوم جامعة - دارةاإل محاضربكليةM.S.A . 

 شمس عين جامعة-التجارة كليةب والمراجعه المحاسبة بقسم مساعد مدرس. 

 شمس عين جامعة  – التجارة كليةب والمراجعة المحاسبة بقسم معيد. 

 العربية جامعةالدول االدارية للعلوم العربية بالمنظمة معتمد تدريبى محاضر. 

 األنوطة اساس على التكاليف محاسبة نظام تنفيذ لجنة عضو ( ABC  )القا رة – الحربية المصان ب. 

 : التالية طبقا للمجاالت (باللغة العربية واالنجليزية)والبرامج  تنفيذ العديد من الدوراتقام ب

 :اإلدارية المحاسبة مجال في

 االقتصادية للوحداي التنافسية القدرة زيادة بهدف للتكاليف االستراتيجي التحليل. 

 المالية للقوائم المالي التحليل. 

 المتقدم المالى التحليل. 

 القراراي اتخاذ في التكاليف معلوماي استخدام. 

 ا لي الحاسآل باستخدام األداء وتقييم الرقابة في الموازناي استخدام. 

 الحكومى القطاع في االداء و البرامج موازنة اعداد 

 االقتصادية الوحداي في التكاليف لتخفيض الحديرة األدواي. 

 والحوافز األجور تكاليف من الفاعلية لزيادة الحديرة األدواي. 

 :المالية المحاسبة مجال في

 المالية والمحاسبة المالية اإلدارة في الحديرة األدواي. 

 ا لي الحاسآل باستخدام المالية المحاسبة نظم وتطوير تصميم. 

 الوركاي وخصخصة للتقييم الحديرة األساليآل. 

 الدولية المحاسبية للمعايير وفقا   التقارير كتابة. 

 الوحداي في اإليراداي عن المسئولين مهاراي تنمية في الحديرة المحاسبية األساليآل استخدام 

 .االقتصادية

 النقدية إلدارة الحديرة األساليآل. 

 األرباح زيادة في واستخدامها الحديرة المحاسبية األساليآل. 
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 المحاسبية النظم وتطوير التمويلي اإليجار. 

 الدولية المحاسبية للمعايير طبقا   المحاسبية النظم تطوير. 

 : االستثمارات مجال في

 ا لي الحاسآل باستخدام والسنداي األسهم حركة تحليل. 

 ا لي الحاسآل باستخدام االسترمار تحليل. 

 الدولية المحاسبة معايير ظل في االسترماراي عن محاسبة. 

 المالية األوراق محافظ أداء تحليل. 

 االسترمار صناديق أداء تقييم. 

 :البترول مجال في

 البترول شركاي في األداء تقييم نظم تصميم. 

 البترول شركاي في المطبقة المحاسبية النظم تطوير. 

 البترول شركاي في المطبقة المراجعة نظم. 

 البترول شركاي في للعاملين والمحاسبية المالية المهاراي زيادة. 

 :المراجعة مجال في

 والمراجعة التدقيق فى االلى الحاسآل استخدام 

 الداخلية المراجعة نظم تطوير. 

 الداخلي التدقيق في الحديرة االتجا اي. 

 الخارجيين للمراجعين األساسية المهاراي تطوير. 

 المالي االختالس أخطاء الكتواف الحديرة األساليآل. 

 الدولية المراجعة لمعايير طبقا   الداخلية المراجعة نظم تطوير. 

 الحكومية الوحداي في للمراجعة المتكامل اإلطار. 

 :المتخصصة المحاسبة مجال في

 والبحري البرى النقل قطاع في والتكاليفية المالية المحاسبية النظم تطوير. 

 المستوفياي قطاع في والتكاليفية المالية المحاسبية النظم تطوير. 

 البنوك قطاع في والتكاليفية المالية المحاسبية النظم تطوير. 

 :أخرى مجاالت في

 االتجا اي وتحليل التنبؤ في اإلحصائية والبرامج ا لي الحاسآل استخدام. 

 برنامج استخدام SPSS اإلحصائي التحليل في. 

 ا لي الحاسآل باستخدام المالية للبياناي اإلحصائي التحليل. 

 الواملة الجودة 

 االقتصادية الجدوى دراساي 
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 الة منصور عبد الرحمنالدكتورة ه
 -وتطوير األداءالمؤسسة العربية لاستواراي والتدريآل - إِْنفِْكتْ خبير 

 جامعة بنها -أستاذ علم االجتماع 

 

 :المؤهالت األكاديمية 

  جامعة عين شمس -كلية ا داب  -دكتوراه في ا داب قسم االجتماع بمرتبة الورف األولى. 

  جامعة بنها -كلية ا داب  -ماجستير في ا داب قسم االجتماع بتقدير ممتاز. 

  عين شمسجامعة  -كلية ا داب  -ليسانس آداب قسم االجتماع . 

 

 :الخبرات 

  وكيل كلية الخدمة االجتماعية ببنها. 

   النائددآل األول للجنددة تكددافؤ الفددرص فددي الوددراكة األوروبيددة المتوسددطية"COPPEM”  ومقر ددا

 .2022و حتي  2002ىيطاليا في الفتره من  -باليرمو

  2000في الفتره مدن مدير التنمية البورية والتدريآل والبحوث والمؤتمراي بمركز الدراساي القومية 

 .2022و حتي 

 مستوار التنمية البورية و التدريآل بمحافظة القليوبية سابقا . 

  2024و حتي  2022مستوار المجلس القومي للسكان للتنميه البوريه و التدريآل في الفتره من. 

 ي أسددتاذ محاضددر العلددوم االجتماعيددة والسددلوكية بوددقيها اإلداري والعلمددي فددى العديددد مددن الجامعددا

 .المصرية والدولية

 :الدورات التدريبية 

 :ومنها  قام بتصميم وتنفيذ العديد من الدوراي التدريبية

  فنون ومهاراي العمل بالعالقاي العامة. 

  تنمية مهاراي القياداي اإلدارية وفن ىدارة المواقف والمهام. 

  مهاراي التفاوض وفن البي. 

   مهاراي التفاوض وىعداد االتفاقياي.  

   مهاراي التفاوض وىدارة المقابالي االئتمانية. 

  فن التفاوض في ىدارة المواري. 

  تنمية المهاراي القيادية في ىدارة األزماي والمواقف. 

  فنون ومهاراي ىعداد قادة المستقبل. 

  فنون ومهاراي اإلتيكيت والمراسم. 

  فنون ومهاراي اإلستقبال وىقامة اإلحتفاالي والمراسم. 

 اراي اإلتصال الكتابي وىعداد التقارير فنون ومه . 

  فنون ومهاراي ىدارة اإلجتماعاي . 

  مهاراي خدمة العمالء وفن التعامل م  ا خرين . 
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  مهاراي اإلنجاز العالي وىعداد القياداي الفاعلة. 

  االتصال الفعال. 

 ىعداد قياداي التميز وفن تحقيق اإلنجاز العالي. 

  والضغوط فن ومهاراي ىدارة األزماي. 

 ىدارة اإلنجاز العالي وتطوير األداء. 

  ىدارة الوقت والضغوط. 

  المهاراي اإلشرافية للوظائف اإلدارية. 

  فنون ومهاراي التخطيط اإلستراتيجي. 

 مهاراي ىدارة العنصر البورى والتحفيز. 

  مهاراي تقديم الخدمة المصرفية المتميزة. 

 ندرة الموارد البورية وتحقيق اإلنجاز . 

  مهاراي تحويل األفكار ىلى برنامج عمل. 

   فن قيادة المستقبل وىدارة الواق. 

  فنون ومهاراي بناء التحالفاي وتحقيق األثر. 

  بناء فرق العمل الفعالة. 

  التعامل م  ا خرين  وفنالمهاراي السلوكية. 

 المؤسساي والنظم  التنمية اإلدارية وتطوير. 

 نسائية مهاراي ىعداد وتطوير القياداي ال . 

  تنمية قدراي ومهاراي الرائداي الريفياي. 

 ىعداد الكوادر النسائية ، وتنمية قدراي المرأة المديرة. 

 آلياي دعم قدراي المرأة على مستوى الجمهورية. 

 تنمية المهاراي القيادية لعضواي المجلس القومي للمرأة. 

  بناء القاعدة الوعبية النسائية وتنمية قدراتهن. 

 راي المرأة على ىعداد الموروعاي الصغيرة والمواركة الفاعلة في األنوطة التنموية تنمية قد. 

  فنون ومهاراي قياس األداء. 

  تنمية الفكر االبتكاري وتطوير األداء . 

  المهاراي السلوكية واإلجتماعية لتحقيق النجاح. 

  مهاراي ومنا ج البحث اإلجتماعي والمهني. 

 المجتم   استراتيجياي ومهاراي دراسة. 

  دور العالقاي العامة في بناء الهوية المؤسسية. 

  فنون ومهاراي ىدارة الذاي والسيطرة على اإلنفعاالي. 

  فنون ومهاراي البرجمة النفسية واإلجتماعية. 
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 ادــي عيـف نصحــر عاطــأمي
 -المؤسسة العربية لاستواراي والتدريآل وتطوير األداء - إِْنفِْكتْ خبير 

 

 مصري: الجنسية 

 : األكاديميةالمؤهالت 

 كلية التجارة جامعة عين شمس ، ، شعبة محاسبة بكالوريوس تجارة. 

 ماچستير محاسبة من كلية التجارة جامعة عين شمس. 

 دكتور المحاسبة من كلية التجارة جامعة عين شمس. 

 :الخبرات العملية 

  2000عين شمس، اعتبارا  من عام معيد بقسم المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة جامعة. 

  مدددرس مسدداعد بقسددم المحاسددبة والمراجعددة بكليددة التجددارة جامعددة عددين شددمس، اعتبددارا  مددن عددام

2020. 

 مراج  بمكتآل سامح ثابت للمحاسبة والمراجعة. 

  التدريس فيUniversal Development Training. 

  التدريس فيAIU. 

 : الدورات التدريبية

 : منهاوقام بتصميم وتنفيذ العديد من الدوراي التدريبية 

 األتجا اي الحديرة في المراجعة الداخلية. 

 األتجا اي الحديرة في المحاسبة اإلدارية. 

 المحاسبة المالية لغير المحاسبين. 

 المحاسبة في الجهاي الحكومية. 

 الموازناي المالية. 

 النظام المحاسبي في المنوآي الفندقية. 

 التحليل المالي. 

 القوائم المالية. 

 حوكمة الوركاي. 

 محاسبة التكاليف. 

 معايير المحاسبة المصرية والدولية. 

 معايير المراجعة المصرية والدولية. 

 موروعاي دراسة الجدوي. 

 قانون الضرائآل المصري. 
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 محمد فوزي محمد عطيه

 -األداء وتطويرالمؤسسة العربية لاستواراي والتدريآل - إِْنفِْكتْ خبير 

 

 :المؤهالت األكاديمية 

 جامعة طنطا(  تأكل معادن ةكيمياء فيزيائي)في العلوم تخصص  الفلسفة دكتوراه. 

  العلوم ـ جامعه األز ر ـ كلية( كيمياء فيزيائيه)ماجستير فى العلوم تخصص. 

  دبلومة ىدارة  السالمة والصحة المهنية المعهد األمريكي للتعليم اإلحترافي الوالياي المتحدة

 .االمريكية 

 يفلورـ كليه العلوم ـ جامعة األز ر اة بكالوريوس علوم ـ شعبة الكيمياء الخاص. 

 :الخبرات 

  بالقا رةوزارة القوى العاملة والتدريآل  -مدرب وكيميائي سالمة وصحة مهنية وبيئية. 

 أخصائي أمن صناعي وزارة القوي العاملة والتدريآل بالقا رة. 

  مدرب سالمة وصحة مهنية وبيئية معتمد المعهد األمريكي للتعليم االحترافي بالوالياي األمريكية

 .المتحدة
 

 :الدورات التدريبية 
 :ومنها  فيذ العديد من الدوراي التدريبيةقام بتصميم وتن

  الكيميائيةالمخاطر. 

 التفتيش الوقائي والكوف علي المباني. 

 السالمة والصحة المهنية طبقا لمعايير األوشا األمريكية. 

 السالمة والصحة المهنية طبقا للمعايير األوشا األمريكية. 

 الدبلومة المتكاملة في السالمة والصحة. 

 السالمة والصحة المهنية طبقا لمعايير األوشا األمريكية. 

  الحماية الكاثودية. 

 السالمة في المختبراي للهيئة العامة للزراعة والرروة السمكية. 

 للهيئة العامة  -ممارسة السالمة في التعامل م  المواد الكيميائية والغازاي المضغوطة والخطرة

 .للزراعة والرروة 

 لسمكيةللهيئة العامة للزراعة والرروة ا -التوعية البيئية وتأ يل مواق  النفاياي. 

 السالمة في المختبراي الكيميائية. 

 الكوف المبكر لألمراض المهنية في بيئة العمل. 

  قيادة فرق البحث واإلنقاذ. 

  تطبيق نظم السالمة والصحة المهنية. 

  (المستوي المتقدم)التعامل م  المواد الخطرة. 

  تحديد وتقييم المخاطر بطريقة المصفوفة. 
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 اد الموعة السالمة في التعامل م  المو. 

  المدخل ىلي الجودة الواملة. 

  دبلوم السالمة والصحة المهنية لوركة. 

 الصحة والسالمة المهنية. 

 الكوف عن السالئف الكيميائية والمراقبة علي األنفيتاميناي. 

 السالمة والصحة المهنية. 

  األمن والسالمة والصحة المهنية في مواق  العمل إلدارة. 

 ي للهيئة العامة للمياه والطاقة األمن الصناعي للمنوآ. 

 المخاطر المهنية في بيئية العمل للهيئة العامة للغذاء والدواء. 
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