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محضر االجتماع الرابع 

للجنة تنمية القدرات المؤسسية 
 للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 

 

دولة الكويت 
  2011 سبتمبر 13 – 11خالل الفترة من 

 
ن الذي عقد في مدينة أبوظبي يبناًء على قرار المجلس التنفيذي في اجتماعه الخامس واألربع

 بتكليف لجنة تنمية القدرات المؤسسية بعقد   2011 مارس 30باإلمارات العربية المتحدة يوم 
 وبناء على الدعوة 2012اجتماع إلعداد الخطة التفصيلية في مجال التدريب والبحث العلمي لسنة 

الكريمة الموجهة من معالي السيد/ عبدالعزيز العدساني رئيس ديوان المحاسبة بدولة الكويت 
الستضافة االجتماع المذكور، عقدت لجنة تنمية القدرات المؤسسية اجتماعها الرابع بدولة الكويت 

  بمشاركة ممثلي األجهزة األعضاء واألمانة العامة في 2011 سبتمبر 13 – 11خالل الفترة من 
 : اللجنة وهم

 

 ديوان المحاسبة بدولة الكويت : ●

 رئيس اللجنة -  مدير إدارة المنظمات الدولية       ▪السيد/ فيصل علـي األنصاري  
  عضـومدير إدارة التدريب                   -▪ السيد/ سعود غصاب الزمانان  
 عضـو -  رئيـس قـسم المنظمات الدولية      ▪السيدة/ هبــة علـي العوضي  

المجلس األعلى للحسابات بالمملكة المغربية :  ●

 نائب رئيس اللجنةرئيس غرفــــة                 - ▪ السيد/ محمـد الصـوابي  
 ديوان المحاسبة بالمملكة األردنية الهاشمية : ●

مدير مديرية الرقابة على الوزارات     ▪السيد/ راضي الطراونة  
 عضـو              - والمؤسسات الحكومية  

 ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية : ●

 عضـو مدير عام إدارة التطوير اإلداري   -  ▪السيد/ محمد بن مطلق النفيعي  
 مجلس المحاسبة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : ●

 عضـو     -  قاضي                           ▪ السيد/ جمال الدين مغوفل  
 الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية : ●

 عضـومدير عام                              -  ▪السيد/ كمال عبدالسالم السيد  
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 : ديوان المحاسبة بدولة قطر ●
 عضـومدير المكتب الفني                              - ▪ السيد/ عبدالعزيز آل خليفة  
 عضـو - مدير إدارة الشؤون اإلدارية والمالية         ▪ السيد/ إبراهيم النعيمي  
 عضو  -         رئيس قسم التدريب                   ▪ السيد/ حمد المري  

 الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالجمهورية اليمنية : ●
 عضـو                      -  وكيل مساعد             ▪ السيد/ إسماعيل الشيباني  

 عضـومدير عام مركز التدريب                       - ▪ السيد/ إدريس الشرجبي  

 األمانة العامة للمنظمة العربية (األرابوساي) : ●

 عضـوالمدير المكلف بالتدريب والبحث العلمي      -  ▪السيد/ خميس الحسني  
  ) :IDIمبادرة تنمية اإلنتوساي (  ●

 مدير البرامج المكلف بالمنظمة العربية ▪السيد/ عبدالحكيم بن األزرق  
 

لسيد/ فيصل علي األنصاري رئيس اللجنة حيث رحب بالسادة ممثلي اوافتتح االجتماع 
األجهزة أعضاء اللجنة والسيد/ خميس الحسني ممثل األمانة العامة والسيد/ عبدالحكيم بن األزرق 

 موضحاً أن ما تضّمنه جدول أعمال االجتماع من  )IDIممثل مبادرة تنمية اإلنتوساي ( 
موضوعات يدل على أهمية عمل هذه اللجنة وأّن ذلك يتطلّب بذل الجهد إلنجاز ما تم تكليف اللجنة 

به من مهام من قبل المجلس التنفيذي باإلضافة إلى متابعة الموضوعات األخرى التي تحتاج إلى 
اتخاذ قرارات وتوصيات بشأنها . 

 

لسيد/ خميس الحسني بكلمته في افتتاح االجتماع عن شكره باسم الرئيس األول اكما عبر 
لدائرة المحاسبات واألمين العام للمنظمة العربية في الجمهورية التونسية معالي السيد/ عبدالقادر 

الزقلي إلى معالي السيد/ عبدالعزيز العدساني رئيس ديوان المحاسبة بدولة الكويت وإلى كافة 
أعضاء الفريق المكلف بالتنظيم على استضافة أعمال هذه اللجنة وتوفير كافة الظروف المناسبة 

لذلك، كما شكر السيد ممثل مبادرة تنمية اإلنتوساي على حضوره هذا االجتماع . 
 

وبعد ذلك شرعت اللجنة في دراسة البنود المدرجة على جدول أعمالها وانتهت إلى         
ما يلي : 
 

 

البنـد األول: إقرار جدول األعمال : 
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بعد أن استعرض رئيس اللجنة البنود التي تضمنها جدول األعمال، تم إقراره وفقاً      
للتالي :  

 

: إقرار مشروع جدول األعمال .  البنـــــد األول
 . 2011: دراسة نتائج ما تم تنفيذه من خطة العمل لسنة  البند الثانـــــي
 . 2012: إعداد مشروع خطة العمل في مجال التدريب والبحث العلمي لسنة  البنـد الثـالـــث
: استعراض نتائج فريق عمل البيئة للمنظمة في اجتماعه الثالث .  البنـد الرابـــع
: دراسة مقترحات األجهزة األعضاء المتعلقة بموضوع رفع التوعية بشأن  البنـد الخامـس

المعايير المهنية والرقابية لدى األجهزة األعضاء. 
البنـد السـادس : دراسة نتائج االستبيان حول مجاالت وفرص التدريب لألجهزة العربية في 

مجال تقنية المعلومات لالستفادة من الدعم المقدم من جهازي الرقابة في 
الكويت والعراق . 

: دراسة نتائج عمل الفريق المكلف بدراسة البيانات الخاصة باللقاءات التي  البنـد الســـابـع
 وما أسفرت عنه من توصيات . 2010 إلى سنة 2006نظمت منذ سنة 

ما يستجد من أعمال .   : البنـد الثامــــن
تحديد مكان وموعد االجتماع القادم للجنة .  : البنـد التاســــع

 

:  2011البنـد الثاني: دراسة نتائج ما تم تنفيذه من خطة العمل لسنة 
 

 2011اطلعت اللجنة على نتائج تنفيذ اللقاءات الثالثة التي نظمت خالل النصف االول من سنة   
وهي كالتالي : 

 

التاريخ الجهاز المستضيف اللقاء 
اللقاء التدريبي حول موضــوع " رقابة 

االداء على المشاريع االستثمارية" 
ديوان المحاسبة 
 2011 مايو 12 – 8دولة الكويت 

اللقاء التدريبي حول موضوع " استخدام 
العينات االحصائية في الرقابة" 

الجهاز المركزي للمحاسبات 
 2011 يونيو 16 – 12جمهورية مصر العربية 

اللقاء التدريبي حول موضوع " تقنية 
  ) "COBITالرقابة على المعلومات ( 

ديوان المحاسبة 
 2011 يونيو 22 – 18المملكة األردنية الهاشمية 

 

 نتائج تنفيذ اللقاءات المذكورة .  )1المرفق رقم ( يتضمن  -
 

وبعد المناقشة وتبادل الرأي بين أعضاء اللجنة واالطالع على إجابات المشاركين والخبراء في 
اللقاءات سالفة الذكر ، تم استنتاج ما يلي :  
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إن هذه اللقاءات قد حققت أهدافها العلمية والتدريبية وأن المشاركين قد استفادوا من المادة  .1
العلمية والتدريبية التي قدمت إليهم . كما تمكنوا من االطالع على تجارب أجهزتهم الرقابية 

 في موضوعات اللقاءات .
 

قدم جميع المشاركين في اللقاءات عروضاً حول تجاربهم وتجارب أجهزتهم حول  .2
 ، مما يدل على Power Pointموضوعات اللقاءات وقد استخدم أغلبهم في ذلك نظام 

استعدادهم المسبق للمشاركة في تلك اللقاءات وساهم ذلك في عرض تجاربهم بسهولة 
 ويسر.

 

اعتماد التوصيات الصادرة عن هذه اللقاءات والتي تتمثل فيما يلي:  .3
 

" رقابة األداء على Uأ ــ  التوصيات المتعلقة باللقاء التدريبي المنعقد بدولة الكويت حول موضوع 
 : " المشاريع االستثمارية 

 
تنظيم أعمال رقابية مشتركة بين أجهزة الرقابة العربية بهدف تبادل الخبرات الميدانية في ـ 

مجال رقابة األداء . 
توسيع مجال التدريب الخاص برقابة األداء والتركيز على الجانب العملي. ـ 
اقتراح نماذج استرشاديه موحدة بين األجهزة للنقاط األساسية والوثائق والمستندات التي يجب ـ 

- إنشائية - سواء بنية تحتية أن تتوافر في العقود وصيغتها حسب طبيعة كل مشروع (
) وذلك بهدف تقليل وتقليص الخسائر الناتجة عن العيوب في  - خدمية ...الخ اتصاالت

صياغة العقود وضعف المستندات والوثائق الملحقة وخاصة في حالة وجود خالف بين 
 المتعاقدين أو توقف المشروع ألي سبب من األسباب.

اقتراح تحديث الدليل الموحد للرقابة على األداء للمنظمة العربية بما يستجيب الحتياجات ـ 
 األجهزة العربية في هذا المجال.  

 تفعيل مراجعة النظراء على مستوى األجهزة العليا للرقابة والمحاسبة أعضاء المنظمة .ـ 
تبادل البحوث والدراسات حول رقابة األداء على المشاريع االستثمارية بين األجهزة ـ 

األعضاء في المنظمة العربية . 
تبادل الخبرات والتجارب بين المنظمة العربية والمنظمات الدولية واإلقليمية فيما يتعلق ـ 

  .برقابة األداء واألساليب الحديثة التي يتم تبنيها في رقابة المشاريع االستثمارية
 مشاركة متدربين من األجهزة الرقابية في البرامج الداخلية التي تنظمها األجهزة أهمية تفعيل -

العربية األخرى والسيما فيما يتعلق بموضوع رقابة األداء وذلك للتعرف على تجارب هذه 
األجهزة واالستفادة منها والسعي إلى العمل على توحيد طرق وممارسة الرقابة على األداء 

 وفقا للممارسات الحديثة .
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ب ـ التوصيات المتعلقة باللقاء التدريبي المنعقد بجمهورية مصر العربية حول موضوع " استخدام 
العينات االحصائية في الرقابة " : 

 
التأكيد على اهمية التدريب كأساس لبناء كوادر مهنية مؤهلة في كافة مجاالت العمل الرقابي ـ 

بما فيها استخدام العينات االحصائية كأحد االساليب التي يتم االعتماد عليها عند تحديد مستوى 
 مقبول من الثقة ودرجة الدقة ونسبة االخطاء المتوقعة.

ـ العمل على تنمية الخبرة المهنية لدى المراجعين او المدققين حيث ان استنتاج المراجع المبني 
على خبرته فقط يكون في صيغة حكمية.. 

ـ ضرورة توحيد المفاهيم والمصطلحات التي تستخدم عند التعرض لموضوع العينات 
ـ معدل  زامتـ اختبارات االل ـ مستوى الثقة االحصائية ومنها على سبيل المثال العينة

  .الخ... االنحراف المسموح به ـ مخاطر عدم االكتشاف 
نشاء وتصميم برامج حاسب آلي خاصة باستخراج العينات االحصائية ألجهزة الرقابة وتبادل إـ 

البرامج الموجودة لدى االجهزة المشاركة. 
 النظرية والتطبيق العملي لموضوع اللقاء.  النواحيـ ضرورة العمل على تقريب الفجوة ما بين

ـ العمل على تحديث المعايير المهنية واالدلة االرشادية بما يواكب التطورات الدولية. 
معوقات  زالة معوقات استخدام نظام العينة االحصائية في الرقابة والتي تنقسم الىإـ محاولة 

معوقات خاصة  ومعوقات خاصة بالجهة محل الفحص وو المدققينأخاصة بالمراجعين 
بطبيعة وهدف المراجعة. 

 العليا للرقابة المالية لألجهزةعضاء المنظمة العربية أـ االستفادة من تجارب األجهزة العليا 
والمحاسبة في مجال استخدام العينات اإلحصائية في الرقابة. 

ـ اعداد دليل تطبيقي حول العمل بالعينات اإلحصائية يتضمن اختبارات نظم الرقابة الداخلية 
زام) واختبارات القيم االساسية (اختبارات التحقق). ت(اختبارات االل

ـ تهيئة المناخ المالئم الستخدام االساليب العلمية الحديثة في الرقابة ومنها استخدام العينات 
 االحصائية في الرقابة عن طريق استخدام علم االحصاء ونظرية االحتماالت.

 
ج ـ التوصيات المتعلقة باللقاء التدريبي بالمملكة االردنية الهاشمية حول موضوع " تقنية الرقابة 

 ) " : COBITعلى المعلومات ( 
 

ـ أهمية تبني المنظمة العربية امكانية استخدام تقنية الرقابة على المعلومات كأداة لتقييم األنظمة 
 المحوسبة في الدول األعضاء.

ـ تبني المنظمة العربية  امكانية ايجاد وحدات او اقسام للرقابة على تقنية المعلومات في الدول 
 االعضاء.
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ـ تبني المنظمة العربية إصدار دليل لتدقيق األنظمة المحوسبة واعتمادها حتى يكون أداة 
 لمدققي نظم المعلومات في عملهم.

ـ عقد دورات تدريبية وورش عمل متقدمة من قبل المنظمة العربية تتعلق بكيفية استخدام        
 )COBIT(  في التدقيق على األنظمة المحوسبة وكذلك عقد ورش عمل تتعلق بتقييم 

 المخاطر الرقابية في تقنية المعلومات.
ـ ضرورة تزويد جميع األجهزة األعضاء بالمنظمة بجميع ما يستجد من أمور حديثة تتعلق بهذا 

 المجال.
 

 : 2012البنـد الثالث: إعداد مشروع خطة العمل في مجال التدريب والبحث العلمي        لسنة 
 

بعد اإلطالع على المقترحات المقدمة من األجهزة األعضاء، تقترح اللجنة أن يكون مشروع 
 كما هو موضح في الجدول التالي 2012خطة العمل في مجال التدريب والبحث العلمي لسنة 

 .  )2وفقا للمرفق رقم ( وتفاصيل ذلك 
 

التاريخ المقترح مكان عقد اللقاء اللقاءات العلمية والتدريبية 
اللقاء العلمي حول موضوع " دور المعايير 

المهنية والرقابية لالنتوساي في تحقيق 
التجانس والتوافق في األداء المهني بين 

األجهزة األعضاء في المنظمة العربية " 

ديوان المراقبة العامة 
  بالمملكة العربية السعودية

خالل شهر 
 2012سبتمبر 

اللقاء التدريبي حول موضوع " تقييم األداء 
على الخدمات الصحية الوقائية " 

ديوان المحاسبة 
 11/10/2012-7بدولة الكويت 

اللقاء التدريبي حول موضوع " دور األجهزة 
العليا للرقابة في مجال تطوير مؤشرات أداء 

األجهزة الحكومية " 

الجهاز المركزي للمحاسبات 
يحدد الحقا بجمهورية مصر العربية 

اللقاء التدريبي حول موضوع " المراجعة 
اآللية للبيانات المالية " 

لم يعبر أي جهاز 
يحدد الحقا عن رغبته في االستضافة 

اللقاء التدريبي حول موضوع " أساليب 
وتقنيات المراجعة البيئية " 

لم يعبر أي جهاز 
 يحدد الحقاعن رغبته في اإلستضافة 

 
"وتقترح اللجنة تنفيذ اللقاء التدريبي حول  " المراجعة اآللية للبيانات المالية  في موضوع 

 ، وهو ما يعني عقد لقاء تمهيدي يخصص شكل برنامج تدريبي وفقاً للمنهجية الحديثة للتدريب
إلعداد المادة العلمية والتدريبية من قبل خبراء التدريب . 

 

اللقاء التدريبي حول موضوع " المراجعة وحيث أنه لم يبد أي جهاز رغبته في استضافة 
 اآللية للبيانات المالية " واللقاء التدريبي حول موضوع " أساليب وتقنيات المراجعة البيئية "
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   فسوف تتولى األمانة العامة من جديد مخاطبة األجهزة في هذا الشأن وموافاة المجلس التنفيذي 
بنتائج ذلك خالل اجتماعه السادس واألربعين في مدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية خالل شهر 

نوفمبر القادم . 
 
 
 

البند الرابع: استعراض نتائج فريق عمل البيئة للمنظمة في اجتماعه الثالث: 
 

عمال فريق عمل البيئة في اجتماعه الثالث المنعقد بالجمهورية أ اللجنة نتائج استعرضت
والمتمثلة في : ، 15/4/2011 الى 11التونسية خالل الفترة من 

 

 ـ نتائج تحليل االستبيان األول لفريق عمل البيئة. 
ـ تجارب األجهزة العربية في مجال الصرف الصحي والصناعي. 

ـ مؤشرات تقويم أداء النفايات الصلبة. 
ـ مؤشرات تقويم أداء التنمية المستدامة. 

ـ تطور الصفحة االلكترونية الخاصة بالفريق على موقع المنظمة على شبكة اإلنترنت. 
ـ مشاركة الفريق في أعمال مجموعة عمل اإلنتوساي لمراجعة البيئة. 

 

وبعد المناقشة، تقترح اللجنة اعتماد هذه النتائج، والتأكيد على الفريق بمواصلة إنجاز المهام 
التي تم االتفاق بشأنها وفقاً لخطة عمل الفريق بتواريخ محددة ( برنامج زمني ) إلنجاز المهام 

الموكلة إليه . 
 

البند الخامس: دراسة مقترحات األجهزة األعضاء المتعلقة بموضوع رفع التوعية بشأن المعايير 
المهنية والرقابية لدى األجهزة األعضاء: 

  
درست اللجنة المقترحات المقدمة من األجهزة األعضاء بخصوص موضوع رفع التوعية 

بشأن المعايير الدولية لإلنتوساي وذلك بناء على الخطاب  الذي ورد إليها من رئيس لجنة المعايير 
الدولية لإلنتوساي الذي أشار فيه الى اهتمام اللجنة بهذا الموضوع  وبإيجاد فرص لرفع التوعية 
بشأن هذه المعايير على غرار المؤتمرات واالجتماعات اإلقليمية وكذلك التركيز على القيادات 

العليا في األجهزة باعتبارها الفئة المستهدفة في المرحلة الحالية، وكذلك طلبه التنسيق معه وموافاته 
بمقترحات المنظمة العربية في هذا المجال، واستعداد لجنته للتشاور مع المنظمة العربية وتقديم 

 المساعدة لها حتى تحقق هذه األنشطة النجاح المطلوب.
 

كما اطلعت اللجنة على المقترحات المشتركة بين األجهزة األعضاء التي أعدتها األمانة العامة 
ووافت بها رئيس لجنة المعايير لمنظمة اإلنتوساي ألخذ رأيه فيها والنظر في تقديم المساعدة 

الالزمة لذلك. وتتمثل هذه المقترحات فيما يلي:  
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ـ االستفادة القصوى من االجتماعات والمؤتمرات واللقاءات التي تتم على مستوى المنظمة 
العربية لرفع التوعية بشان المعايير الرقابية وذلك من خالل تقديم عروض تهدف الى 

 التعريف بالمعايير الدولية وذلك من خالل ممثل المنظمة في لجنة المعايير الدولية لإلنتوساي.
ـ تنظيم ندوة او لقاء بين كبار المسؤولين باألجهزة الرقابية العربية وممثلين عن لجنة المعايير 

 حول سبل التطبيقات العملية لهذه المعايير.
ـ تنظيم لقاءات تدريبية لفائدة مدققي األجهزة العربية األعضاء في المنظمة حول الموضوع 

 السالف الذكر.
ـ تنظيم برنامج تدريبي بالتعاون مع مبادرة تنمية اإلنتوساي لتدريب مجموعة من الموظفين      

( واحد عن كل جهاز ) من أجل اعدادهم كخبراء للمنظمة العربية يتولون مهمة رفع التوعية 
 بشان المعايير السالفة الذكر.

ـ نشر مقاالت متسلسلة حول المعايير الدولية في مجلة الرقابة المالية الصادرة عن المنظمة 
 العربية.

ـ اعداد حملة توعوية حول المعايير الدولية لإلنتوساي على مستوى األجهزة للتعريف بدور 
 المعايير واستخدامها كقواعد توجيهية للعمل الرقابي.

ـ استخدام لوحات اإلعالنات والمطبوعات المعدة سلفا من قبل لجنة المعايير وعرضها أثناء 
اللقاءات والمؤتمرات واالجتماعات التي تعقد على مستوى المنظمة العربية وعلى المستوى 

اإلقليمي.  
 

رأت اللجنة إحالة عضاء لجنة تنمية القدرات المؤسسية، أوبعد المناقشة وتبادل الرأي بين 
إلى لجنة المعايير المهنية والرقابية للوصول إلى توصيات نهائية حول رفع التوعية الموضوع 

 بشأن المعايير الدولية على اعتبار أن هذا الموضوع يعد من اختصاصات اللجنة المذكورة .
 

البنـد السادس: دراسة نتائج االستبيان حول مجاالت وفرص التدريب لألجهزة العربية في مجال 
تقنية المعلومات لالستفادة من الدعم المقدم من جهازي الرقابة في الكويت والعراق  : 

 

) المتعلق بتوظيف   ( االستثنائينبناء على قرار المجلس التنفيذي في اجتماعه الخامس واألربعي
ن ديوان المحاسبة بدولة الكويت وديوان الرقابة المالية بجمهورية العراق لفائدة المقدم مالدعم المالي 

بناء قدرات األجهزة األعضاء في المنظمة والمتمثلة في تنظيم برنامج تدريبي حول تقنية المعلومات 
، وتكليف األمانة العامة 2011أو استخدام المبلغ المذكور لفائدة األجهزة المستفيدة بالمنح خالل سنة 

بإعداد استمارة استبيان حول مجاالت وفرص التدريب لدى المعاهد المتخصصة والمعتمدة رسمياً في 
مجال تقنية المعلومات في الدول التي تحتاج األجهزة الرقابية فيها إلى هذا النوع من التدريب وتكاليف 

االلتحاق بالدورات التدريبية المتخصصة التي تنظمها هذه المعاهد ومدتها، وذلك انطالقا من 
رسال اإلستمارة لألجهزة لتعبئتها ثم إن تتولى األمانة العامة ألألجهزة، على االحتياجات الفعلية 

لى اللجنة المذكورة لدراستها ورفع توصياتها في هذا إمتابعة تجميع النتائج وتبويبها وتقديمها 
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 المقدمة من اتدرست اللجنة نتائج االستبيان، الموضوع إلى المجلس التنفيذي في اجتماعه القادم
 جهزة الرقابة في كل من األردن وتونس وموريتانيا والسودان .أ

 

وحيث أن هناك اختالف في احتياجات األجهزة السالفة الذكر في مجال تقنية المعلومات وارتفاع 
التكلفة اإلجمالية لتغطية احتياجاتها في المعاهد المتخصصة في بلدانها ، ونظرا إلى أن الدعم المالي 

 60,000المقدم من ديوان المحاسبة بدولة الكويت وديوان الرقابة المالية بجمهورية العراق يقدر بـ 
دوالر أمريكي ال يغطي هذه االحتياجات، فقد رأت اللجنة بعد مناقشات مستفيضة بهذا الخصوص أن 

تتقدم بالمقترحات الثالثة التالية : 
 

مخاطبة أجهزة الرقابة في كل من األردن وتونس وموريتانيا والسودان بشأن اقتراح برنامج  .1
تدريبي متخصص في مجال تقنية المعلومات يتم على ضوئه تحديد برنامج موحد يعقد في أحد 

األجهزة العربية التي ترغب في ذلك وتتحمل المنظمة العربية تكاليف مشاركة هذه األجهزة 
 في حدود الدعم المالي السالف ذكره .

 

 ) يتم إيفادهم إلى IDI  (اختيار مدربين متخصصين في مجال تقنية المعلومات من خريجي .2
 مهمة تدريب موظفيهم في مواضيع تحددها هذه األجهزة في وااألجهزة السالفة الذكر ليتول

المجال المذكور على أن تتحمل المنظمة العربية تكاليف إيفاد المدربين في حدود الدعم المالي 
 السالف ذكره .

 

 الدعم المالي السالف ذكره على األجهزة التي أبدت رغبتها في االستفادة من الدعم وزيعت .3
المالي في مجال تقنية المعلومات ليتولى كل جهاز تدريب موظفيه في المعاهد المتخصصة في 

بلدانها وتقديم تقرير لألمانة العامة للمنظمة العربية حول نتائج هذا التدريب . 
 

البنـد السابع: دراسة نتائج عمل الفريق المكلف بدراسة البيانات الخاصة باللقاءات التي نظمت منذ 
 وما أسفرت عنه من توصيات : 2010 إلى سنة 2006سنة 

 
وتنفيذا  طار تطوير مستوى اللقاءات العلمية والتدريبية التي تعقدها المنظمة العربية، إفي 

المجلس التنفيذي في اجتماعه الخامس واالربعين (االستثنائي) المنعقد بدولة االمارات العربية لقرار 
 ) الجزائر، اليمن، الكويت (تكليف فريق عمل من األجهزة التالية  والمتعلق ب30/3/2011المتحدة يوم 

 وتحديـد ما إذا كانت 2010لى سنة إ 2006لدراسة البيانات المتعلقة باللقاءات التي نظمت منذ سنة 
هناك حاجة الستطالع رأي األجهزة أعضاء المنظمة حول مدى استجابة تلك البرامج الحتياجاتها 

 يتم مناقشته  )3 ( مرفق رقم وبيان ما إذا كان هناك حاجة لزيادتها أو تعديلها وإعداد تقرير بذلك
 : النتائج التاليةفقد توصل الفريق المكلف بهذه الدراسة إلى ضمن هذا االجتماع، 
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ال تعد البرامج واللقاءات التدريبية التي تعقدها المنظمة المصدر الوحيد لتدريب العاملين  .1
بأجهزة الرقابة العليا األعضاء، وهناك مصادر أخرى لتدريب العاملين بكل جهاز وفقا 

 الحتياجاتها منها :
المشاركة في اللقاءات والبرامج التي يتم عقدها محليا داخل كل جهاز ضمن خطته  .أ

 التدريبية .
المشاركة في اللقاءات والبرامج المحلية التي تعقدها الجهات التدريبية المتخصصة  .ب

 داخل كل دولة .
المشاركة في اللقاءات والبرامج التي تعقدها المنظمات اإلقليمية التي تشارك بها  .ج

 األجهزة األعضاء ( األفروساي ، األسوساي ) .
 المشاركة التبادلية من األجهزة في البرامج التدريبية التي يتم عقدها داخل كل جهاز . .د

يتم اختيار موضوعات اللقاءات العلمية والتدريبية من بين ما يتم اقتراحه من موضوعات  .2
تمثل حاجة األجهزة لها ، ويتم اختيار الموضوعات وفقا الحتياجات األجهزة والتي تمثل 

 أكثر حاجة لها ومن المعلوم أنه ال يمكن أخذ جميع الموضوعات المقترحة .
يتم عقد البرامج في إطار ما يتم تخصيصه من مبالغ لها ضمن موازنة المنظمة ، ويتم سنويا  .3

تحديد األجهزة التي تستفيد من المنحة المالية المخصصة لذلك ضمن الموازنة للمشاركة فيما 
 يعقد من لقاءات .

هناك أمور أظهرتها الدراسة تم إيضاحها ضمن البند أوال  تحت كل جدول ، كذلك فإن ما  .4
 توصلت إليه من خالصة لتلك الدراسة تم إدراجه في التوصيات .

تكرار بعض المالحظات لسنوات متعاقبة دون الوصول إلى عالجها، مما يدل على        .5
أهمية المتابعة واقتراح الحلول ومنها : عدم كفاية مدة اللقاء لتغطية جميع محاوره ( من 

2006 – 2010. (  
 المطالبة المستمرة بتغليب الجانب العملي على النظري . .6
استعراض تجارب األجهزة ( الحاالت العملية ) وفسح المجال للمناقشة بإتاحة الوقت الكافي  .7

 لذلك.
 المطالبة بتنظيم الزيارات الميدانية لمعاينة التطبيقات المعروضة في اللقاءات التدريبية . .8
 عدم اإللمام بالموضوع من طرف بعض المدربين . .9

 
 

باإلضافة إلى هذه المالحظات في المضمون ، كانت هناك مالحظات أخرى تتعلق بالشكل 
وعوامل إنجاح اللقاء ، كضرورة إقامة المشاركين في نفس الفندق أو القريب منه لتفادي ضياع الوقت 

واإلرهاق ، وكذلك شكل قاعة اللقاء ونوعية الطاوالت وأجهزة العرض كآليات ووسائل مهمة 
مساهمة في ضمان لقاء ناجح ، أيضا مسألة إطالة مدة الجلسات التي تضعف تركيز المشارك . 
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أما المالحظات اإليجابية فموجودة خاصة لدى األجهزة التي تسعى الستمرار تطبيق المنهجية 
الحديثة للتدريب وتراعي الجوانب الشكلية والجوهرية لضمان نجاح اللقاءات العلمية والتدريبية . 

 

بناء على ما أظهرته الدراسة من نتائج وكذلك نتائج تقويم المشاركين والخبراء للقاءات ، فإن و
  :يوصي باآلتيفريق العمل 

 

زيادة عدد الجلسات التي تعقد يوميا إلعطاء فرصة كافية الستيعاب المادة العلمية ، مع  .1
 التركيز بشكل أكبر على الجانب التطبيقي والعملي والمناقشة والحوار .

االعتناء بشكل أكبر بإعداد المادة العلمية ، مع ضرورة التنسيق بين المدربين في إعداد المادة  .2
 بشكل متكامل .

 التأكد من كفاية الوسائل اإليضاحية وتنوعها حسب طبيعة موضوع اللقاء . .3
 التأكد من تناسب أعمار وخبرات المشاركين مع موضوع اللقاء ومع بعضهم البعض . .4
االهتمام بتنظيم زيارات ميدانية للجهاز المستضيف للتعرف على الجوانب التطبيقية وتجاربه  .5

 فيما يتعلق بالمواضيع المطروحة في اللقاء .
 التأكد من تناسب خبرة المدربين ومهاراتهم مع المواضيع المطروحة في اللقاء . .6
قياس األجهزة لمدى استفادة مشاركيها من المشاركة في تلك البرامج واللقاءات وتنمية  .7

 قدراتهم ومهاراتهم .
وضع خطة لالستفادة من المشاركين بأجهزتهم عند عودتهم من اللقاء ، وتقديم الحلقات داخل  .8

 األجهزة التي يتبعونها بهدف تعميم الفائدة .
تعاون األجهزة سواء من حيث االلتزام بالمشاركة وحسن االختيار للمشاركين أو تقديم العون  .9

 لالستضافات لتلك البرامج واللقاءات .
 البحث عن مصادر تمويل لدعم وتمويل برامج المنظمة إلمكان عقد برامج أكثر . .10
الحث على المشاركة في البرامج التي تعقدها األجهزة محليا وفقا لخطط التدريب المحلية  .11

لديها واالستفادة من ذلك لسد احتياجات األجهزة األخرى وذلك من خالل التعاون والتنسيق 
 المشترك والمباشر بينها .

 حث األجهزة على تطبيق المنهجية الحديثة للتدريب . .12
 

وقد قامت اللجنة بدراسة تقرير الفريق المكلف بإعداد الدراسة الخاصة باللقاءات التي 
 ، وقررت رفعه إلى المجلس التنفيذي العتماده تمهيدا 2010 إلى سنة 2006نظمت منذ سنة 

لتعميمه على األجهزة أعضاء المنظمة لالستفادة من نتائجه وتفعيل التوصيات المناسبة بما يتماشى 
مع طبيعتها وظروفها. كما تقترح اللجنة أن يتم تفعيل هذه التوصيات من خالل استبيان يعد لهذا 
الغرض ويتم تعميمه على جميع األجهزة األعضاء حتى يتسنى لها إعداد تصور واضح ومحدد 

يهدف إلى المزيد من تطوير العملية التدريبية للمنظمة العربية. 
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علما بأنه سيتم االستمرار في عملية تقييم نتائج تنفيذ برامج وخطط العمل كل ثالث سنوات 
 قبل انعقاد الجمعية العامة من قبل اللجنة ألخذها في االعتبار عند وضع الخطط المستقبلية .

 

البنـد الثامن: ما يستجد من أعمال : 
 

 ) : IDIالتعاون مع مبادرة تنمية اإلنتوساي ( 
 

 ) التعاون IDIاستعرض السيد/ عبدالحكيم بن األزرق ممثل مبادرة تنمية اإلنتوساي ( 
المستقبلي بين المبادرة والمنظمة العربية والذي سيشمل إقامة برامج في مجال بناء القدرات 

بالمجاالت التالية : 
 

 مكافحة الفساد وغسل األموال . – تدريب المدربين –ضمان الجودة 
 

 وهما      2010 – 2007كما تطرق إلى عملية تقييم البرنامجين اللذين نفذا خالل األعوام 
 حيث سيتم ذلك بواسطة استبيان يوجه لألجهزة "التخطيط االستراتيجي" و " تقييم االحتياجات"

ولألمانة العامة للمنظمة العربية وعن طريق القيام بزيارات ميدانية لبعض األجهزة المشاركة بهدف 
 التحقق من مدى تحقيق هذه البرامج لألهداف المرجوة .

 
 
 

البنـد التاسع: تحديد مكان وموعد اإلجتماع القادم للجنة : 
 

 قبل شهر من عقد اجتماع 2012قررت اللجنة أن تعقد اجتماعها الخامس خالل عام 
المجلس التنفيذي في بلد أحد األجهزة األعضاء في اللجنة أو في مقر األمانة العامة . 

 

 وذلك بوضع تقريرها في 2011 سبتمبر 13وقد اختتمت اللجنة أعمالها يوم الثالثاء الموافق 
صيغته النهائية وباتخاذ بعض التوجيهات فيما يتعلق بالعمل المستقبلي للجنة وأكدت على أهمية 

التواصل بين أعضائها عن طريق البريد االلكتروني والفاكس وغيرها من وسائل االتصال قبل عقد 
 اجتماعها القادم لدراسة المواضيع واألنشطة المتعلقة بعملها .

 
 

كما عبر المشاركون في نهاية االجتماع عن تقديرهم العميق لجميع العاملين في ديوان 
المحاسبة بدولة الكويت وعلى رأسهم معالي السيد/ عبدالعزيز العدساني رئيس ديوان المحاسبة على 

تسهيل عمل اللجنة  ما قدموه من دعم ومعونة صادقة وتوفير كافة وسائل الراحة مما أسهم في
وتحقيق ما توصلت إليه من نتائج. 

 
وألقى السيد/ فيصل األنصاري مدير إدارة المنظمات الدولية بديوان المحاسبة بدولة الكويت 

ورئيس اللجنة كلمة جدد فيها الشكر إلى كل المشاركين في هذا االجتماع على ما أبدوه من عناية 
وتفان في مناقشة بنود جدول أعمال اللجنة.  
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 1مرفق رقم 

 

   نتائج ما تم تنفٌذه من خطة العمل دراسة

 2011التدرٌب والبحث العلمً لسنة فً مجال 

 

 :اللقاءات العلمٌة والتدرٌبٌة: اوال 

المشارٌع  علىرقابة االداء " اللقاء التدرٌبً بدولة الكوٌت حول موضوع ـ  1

": االستثمارٌة

، استضاف دٌوان المحاسبة 2011فً اطار تنفٌذ خطة العمل فً مجال التدرٌب والبحث العلمً لسنة 

 علىرقابة االداء " اللقاء التدرٌب حول موضوع  12/5/2011الى  08بدولة الكوٌت خالل الفترة من 

ن االردن وشارك فٌه تسعة وثالثون متدربا ٌمثلون اجهزة الرقابة فً كل م "المشارٌع االستثمارٌة

والبحرٌن وتونس والجزائر والسعودٌة والسودان وسورٌا والعراق وسلطنة عمان وفلسطٌن وقطر ولبنان 

وقد تحمل الدٌوان ـ مشكورا ـ نفقات اقامة جمٌع  .ومصر ومورٌتانٌا والٌمن باإلضافة الى الكوٌت

 .المشاركٌن

العلمٌة  تٌنل الدٌوان واشرف علٌه من الناحًعبد العزٌز الرومً وكً/ وقد تناول اللقاء الذي افتتحة السٌد

 :الموضوعات التفصٌلٌة التالٌة وتناول والتدرٌبٌة خبٌران من دٌوان المحاسبة بدولة الكوٌت

 .ـ مفهوم رقابة االداء وابعادها

 ـ اهمٌة رقابة االداء وادواتها الرقابٌة

 .ـ اهمٌة المشارٌع االستثمارٌة فً عملٌة التنمٌة المستدامة

 .دور حٌاة المشروعـ 

 :ـ االسالٌب واالدوات الرقابٌة المستخدمة فً الرقابة على المشارٌع االستثمارٌة

 فحص اجراءات الرقابة على المشروع.      

 .معاٌٌر قٌاس االنحراف.      

 .ـ الصعوبات التً تواجه االجهزة فً تطبٌق رقابة االداء على المشارٌع االستثمارٌة
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 .عملٌة وتطبٌقٌة من واقع الجهاز المستضٌفـ عرض تجارب 

 .ـ تمارٌن عملٌة لتدعٌم الجوانب النظرٌة

ثم انتظم حفل  فٌهوقد خصص الٌوم االخٌر من اللقاء لعرض ومناقشة تجارب الوفود المشاركة 

 .االختتام تم خالله توزٌع شهادات اتمام الدورة وشهادات التقدٌر

ثقافٌة وترفٌهٌة شملت زٌارة عدد من المعالم االثرٌة الثقافٌة بمدٌنة كما تخلل اٌام اللقاء تنظٌم انشطة 

 .الكوٌت

 :التوصٌـات التً توصل إلٌها المشاركـون 

فً نهاٌة اللقاء التدرٌبً ، تم توزٌع المشاركٌن إلى مجموعات وذلك للتشاور وتبادل اآلراء 

لتطبٌق المعاٌٌر الدولٌة للرقابة  لمنظمةاواألفكار حول أهم المعوقات التً تواجهها األجهزة العلٌا فً 

 :بهذا الشأن التوصٌات التً تم التوصل الٌها أهم من و  .أو المعاٌٌر الوطنٌة إن وجدت

اقتراح تحدٌث الدلٌل الموحد للرقابة على األداء للمنظمة العربٌة بما ٌستجٌب الحتٌاجات  .1

 .  األجهزة العربٌة فً هذا المجال

شتركة بٌن أجهزة الرقابة العربٌة بهدف تبادل الخبرات المٌدانٌة فً مجال تنظٌم أعمال رقابٌة م .2

. رقابة األداء 

. توسٌع مجال التدرٌب الخاص برقابة األداء والتركٌز على الجانب العملً .3

اقتراح نماذج استرشادٌه موحدة بٌن األجهزة للنقاط األساسٌة والوثائق والمستندات التً ٌجب  .4

 -إنشائٌة اتصاالت -سواء بنٌة تحتٌة)وصٌغتها حسب طبٌعة كل مشروع  أن تتوافر فً العقود

وذلك بهدف تقلٌل وتقلٌص الخسائر الناتجة عن العٌوب فً صٌاغة العقود ( الخ...خدمٌة 

وضعف المستندات والوثائق الملحقة وخاصة فً حالة وجود خالف بٌن المتعاقدٌن أو توقف 

 .المشروع ألي سبب من األسباب

 .راجعة النظراء على مستوى األجهزة العلٌا للرقابة والمحاسبة أعضاء المنظمة تفعٌل م .5

تبادل البحوث والدراسات حول رقابة األداء على المشارٌع االستثمارٌة بٌن األجهزة األعضاء  .6

. فً المنظمة العربٌة 

ٌتعلق برقابة تبادل الخبرات والتجارب بٌن المنظمة العربٌة والمنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة فٌما  .7

 األداء واألسالٌب الحدٌثة التً ٌتم تبنٌها فً رقابة المشارٌع االستثمارٌة

اقتراح مشاركة متدربٌن من األجهزة الرقابٌة فً البرامج الداخلٌة التً تنظمها األجهزة العربٌة  .8

األخرى والسٌما فٌما ٌتعلق بموضوع رقابة األداء وذلك للتعرف على تجارب هذه األجهزة 

واالستفادة منها والسعً إلى العمل على توحٌد طرق وممارسة الرقابة على األداء وفقا 

. للممارسات الحدٌثة 
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9

:

: مدى االستفادة من المواضٌع التً طرحت فً اللقاء. 1

النسبة عدد االجابات  

% 50 19ممتاز 

% 42 16جٌد جدا 

% 7.9 3جٌد 

: مدى أهمٌة المواضٌع وارتباطها بطبٌعة العمل الفعلً. 2

النسبة عدد االجابات  

% 52.6 20ممتاز 

% 31.6 12جٌد جدا 

% 13.2 5جٌد 

% 2.6 1مقبول 

: هدافه فً اطار الزمن المحدد لهمدى تحقٌق اللقاء أل. 3

النسبة عدد االجابات  

% 28.9 11ممتاز 

% 36.8 14جٌد جدا 

% 26.3 10جٌد 
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% 5.3 2مقبول 

% 2.6 1ضعٌف 

: مدى التفاعل و تبادل الخبرات بٌن المشاركٌن والمدربٌن. 4

النسبة عدد االجابات  

% 68.4 26ممتاز 

% 18.4 7جٌد جدا 

% 10.5 4جٌد 

- - مقبول 

% 2.6 1ضعٌف 

: التدرٌبٌةمدى تلبٌة اللقاء الحتٌاجاتك . 5

النسبة عدد االجابات  

% 44.7 17ممتاز 

% 36.8 14جٌد جدا 

% 15.8 6جٌد 

 

: االجراءات التنظٌمٌة واألسالٌب والخدمات التدرٌبٌة: ثانٌا

: ابالغك بالبٌانات المتعلقة باللقاء قبل موعد انعقاده بوقت كاف. 1

النسبة عدد االجابات  

% 63.2 24ممتاز 

% 21.1 8جٌد جدا 

% 7.9 3جٌد 
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% 2.6 1مقبول 

% 5.3 2ضعٌف 

: االداء االداري والتنظٌمً. 2

النسبة عدد االجابات  

% 79 30ممتاز 

% 15.8 6جٌد جدا 

% 5.3 2جٌد 

: مدى مالءمة قاعة المحاضرات. 3

النسبة عدد االجابات  

% 86 31ممتاز 

% 13.9 5جٌد جدا 

% 5.6 2لم تتم االجابة 

: التدرٌبٌة ووسائل االٌضاح المتوفرة جودة األسالٌب. 4

النسبة عدد االجابات  

% 73.7 28ممتاز 

% 23.7 9جٌد جدا 

% 2.6 1جٌد 
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: مدى مناسبة عدد المشاركٌن فً اللقاء . 5

النسبة عدد االجابات  

% 71 27ممتاز 

% 21 8جٌد جدا 

% 7.9 3جٌد 

: للمشاركٌنمدى تجانس الخبرات العملٌة والمهنٌة . 6

النسبة عدد االجابات  

% 57.9 22ممتاز 

% 31.6 12جٌد جدا 

% 10.5 4جٌد 

: الفترة الزمنٌة المحددة للقاء. 7

النسبة عدد االجابات  

% 28.9 11ممتاز 

% 34.2 13جٌد جدا 

% 23.7 9جٌد 

% 34.2 13مقبول 

% 5.3 2ضعٌف 
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: عدد ساعات التدرٌب الٌومٌة المحددة.8

النسبة االجابات  عدد 

% 52.6 20ممتاز 

% 34.2 13جٌد جدا 

% 13.2 5جٌد 

- - مقبول 

- - ضعٌف 

% 2.7 1لم تتم االجابة 

: خدمات الضٌافة المقدمة. 9

النسبة عدد االجابات  

% 92 34ممتاز 

% 5.4 2جٌد جدا 

% 2.7 1جٌد 

- - مقبول 

- - ضعٌف 

% 2.7 1لم تتم االجابة 
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: الحقٌبة التدرٌبٌة والمادة لعلمٌة: ثالثا

: توافق محتوٌات الحقٌبة التدرٌبٌة مع هدف اللقاء.1

النسبة عدد االجابات  

% 68.4 26ممتاز 

% 23.7 9جٌد جدا 

% 7.9 3جٌد 

: حجم المادة العلمٌة وتناسبها مع الوقت المحدد لها.2

النسبة عدد االجابات  

% 29 11ممتاز 

% 36.8 14جٌد جدا 

% 29 11جٌد 

% 2.6 1مقبول 

% 2.6 1ضعٌف 

: حجم ونوع التطبٌقات العملٌة التً قدمت فً اللقاء.3

النسبة عدد االجابات  

% 39.5 15ممتاز 

% 39.5 15جٌد جدا 

% 18.4 7جٌد 
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% 2.6 1مقبول 

 

 

: تحقٌق المادة العلمٌة لهدف اللقاء.4

النسبة عدد االجابات  

% 42 16ممتاز 

% 55.3 21جٌد جدا 

% 2.6 1جٌد 

 

: الهٌئة التدرٌبٌة: رابعا 

: االلمام بالمادة العلمٌة للقاء.1

ٌوسف الفٌلكاوي . مأٌمن الغباري . د

عدد  

االجابات 

عدد  النسبة 

 االجابات

 النسبة

% 86.8 33ممتاز % 82 31ممتاز 

% 10.5 4جٌد جدا % 7.9 3جٌد جدا 

% 2.6 1جٌد % 10.5 4جٌد 

: توصٌل المعلوماتالقدرة على .2

ٌوسف الفٌلكاوي . مأٌمن الغباري . د

عدد  

االجابات 

عدد  النسبة 

 االجابات

 النسبة
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% 86.8 33ممتاز % 73.7 28ممتاز 

% 10.5 4جٌد جدا % 18.4 7جٌد جدا 

% 2.6 1جٌد % 7.9 3جٌد 

: استخدام الحاالت العملٌة والواقعٌة المرتبطة بطبٌعة العمل.ـ  3

ٌوسف الفٌلكاوي . مالغباري أٌمن . د

عدد  

االجابات 

عدد  النسبة 

 االجابات

 النسبة

% 81.6 31ممتاز % 60.5 23ممتاز 

% 15.8 6جٌد جدا % 34.2 13جٌد جدا 

% 2.6 1جٌد % 2.6 1جٌد 

- - مقبول % 2.6 1مقبول 

: مالءمة األـسالٌب التدرٌبٌة ووسائل االٌضاح المستخدمة.4

ٌوسف الفٌلكاوي . مأٌمن الغباري . د

عدد  

االجابات 

عدد  النسبة 

 االجابات

 النسبة

% 81.6 31ممتاز % 71 27ممتاز 

% 15.8 6جٌد جٌدا % 23.7 9جٌد جدا 

% 2.6 1جٌد % 5.3 2جٌد 

: اتاحة الفرص للمناقشة وتبادل اآلراء وإدارة اللقاء. 5

ٌوسف الفٌلكاوي . مأٌمن الغباري . د

عدد  

االجابات 

عدد  النسبة 

 االجابات

 النسبة
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% 89.5 34ممتاز % 50 19ممتاز 

% 7.9 3جٌد جدا % 36.9 14جٌد جدا 

% 2.6 1جٌد % 13.2 5جٌد 

 

: استخدام وسائل االٌضاح والمساعدات التدرٌبٌة. 6

ٌوسف الفٌلكاوي . مأٌمن الغباري . د

عدد  

االجابات 

عدد  النسبة 

 االجابات

 النسبة

% 84.2 32ممتاز % 68.4 26ممتاز 

% 10.5 4جٌد جدا % 23.7 9جٌد جدا 

% 2.6 1جٌد % 7.9 3جٌد 

% 2.6 1مقبول - - مقبول 

: االلتزام بالمواعٌد المحددة بالجدول الزمنً للقاء. 7

ٌوسف الفٌلكاوي . مأٌمن الغباري . د

عدد  

االجابات 

عدد  النسبة 

 االجابات

 النسبة

% 92 35ممتاز % 86.8 33ممتاز 

% 5.3 2جٌد جدا % 13.2 5جٌد جدا 

- - جٌد - - جٌد 

% 2.6 1مقبول - - مقبول 
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: تقوٌم اللقاء من قبل المدربٌن المحاضرٌن ** 

قام المدربون المنفذون للقاء باستٌفاء صحائف االستبٌان التً تم توزٌعها علٌهم وقد تم تحلٌل هذه 

. وفٌما ٌلً ملخص للنتائج التً أسفر عنها التحلٌل .تحلٌال مفصال الصحائف 

 

على أن اللقاء كان ناجحا وحقق أهدافه المنتظرة، وأشادوا بالجهـود التً بذلها  نوأجمع المدرب

الزمنٌة ، وبخصوص الفترة %(. 100)دٌوان المحاسبة بدولة الكوٌت واألمانـة العامة لتنفٌذ منهاج اللقاء

. على كفاٌة الفترة التً خصصت للقاء %(100)فقد اتفق المدربٌن 

 
عناصر التقٌٌم 

 الثانًالمدرب االول المدرب 

ممتاز ممتاز 

% 100% 100االلتزام العام للمتدربٌن  1

% 100% 100تفاعل المتدربٌن مع اللقاء  2

رغبة المتدربٌن فً اكتساب المعلومات  3

والمهارات 

100 %100 %

% 100% 100المساعدات التدرٌبٌة  جودة 4

االجراءات االدارٌة والتنظٌمٌة للجهة  5

المستضٌفة 

100 %100 %

% 100% 100الزمن المحدد للمحاضرة  6

% 100% 100الفترة الزمنٌة المحددة للقاء  7

% 100% 100عدد المشاركٌن فً اللقاء  8

% 100% 100التناسق واالنسجام بٌن المتدربٌن  9

% 100% 100تحقٌق المادة العلمٌة لهدف اللقاء  10

% 100% 100التنسٌق بٌن المدربٌن  11
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رضاهم عن المستوى الذي نفذ به الجانب التطبٌقً والعملً وعن %( 100)كما أبدى المدربٌن 

على تمكنهم من تغطٌة %( 100)اح المستخدمة فً تنفٌذ اللقاء ، وقد اجمع المدربٌن ـوسائـل اإلٌض

اللقاء وأكدوا على ضرورة عقد مثل هذا اللقاء بصفة دورٌة للوقوف على ما ٌستجد عناصر موضوعات 

. من أحداث لها صلة بموضوع اللقاء 

ن عن ارتٌاحهم لمستوى ووعن المستوى الذي ظهر به المشاركون فقد أعرب المدرب

نقاش ، اللقاء واإلسهام فً الات المشاركٌن من حٌث المقدرة على استٌعاب مختلف جوانب موضوع

. وهو ما عكس توافق اختٌار األجهزة األعضاء للمشاركٌن والتقٌد بالشروط المطلوب توفرها فٌهم

: االستنتاج العام

: ٌستنتج من خالل تحلٌل اجابات المشاركٌن والمدربٌن فً اللقاء السالف الذكر فٌما ٌلً

المشاركٌن قد استفادوا من ان اللقاء التدرٌبً قد حقق أهدافه العلمٌة والتدرٌبٌة وأن  .1

المادة العلمٌة والتدرٌبٌة التً قدمت الٌهم ، كما تمكنوا من االطالع على تجارب 

 .بعضهم البعض فً موضوع اللقاء

قدم جمٌع المشاركٌن فً اللقاء عروضا حول تجارب أجهزتهم حول موضوع اللقاء  .2

 .اده مسبقاالذي تم اعد Power Pointوأن أغلبهم قد استخدم فً ذلك نظام 

أثرى المشاركون اللقاء التدرٌبً بمناقشاتهم الفعالة الذي كان لها دور مهم فً تبادل  .3

 .الخبرات بٌن األجهزة المشاركة

للمدربٌن دور كبٌر فً طرح المادة العلمٌة بصور شٌقة عن طرٌق تقدٌم حاالت  .4

 .عملٌه ومسابقات حٌث تم توزٌع جوائز تشجٌعٌة للمشاركٌن المتمٌزٌن

 

استخدام العٌنات االحصائٌة " اللقاء التدرٌبً بجمهورٌة مصر العربٌة حول موضوع ـ  2

". فً الرقابة

" استضاف الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورٌة مصر العربٌة اللقاء التدرٌبً حول موضوع 

فٌه ، وشارك 16/6/2011الى  12/6وذلك خالل الفترة من " استخدام العٌنات االحصائٌة فً الرقابة

اثنان واربعون مشاركا ٌمثلون اجهزة الرقابة فً كل من االردن والسعودٌة والجزائر والبحرٌن والعراق 

.  وتونس وقطر والٌمن وسورٌا  وسلطنة عمان والكوٌت ومصر

جودت الملط، رئٌس الجهاز  وممثل / وقد افتتح اللقاء بكلمتٌن القاهما كل معالً المستشار الدكتور

. ، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولٌن بالجهاز المركزي للمحاسباتاالمانة العامة
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كما اشرف علٌه من الناحٌتٌن العلمٌة والتدرٌبٌة ثالثة خبراء من داخل الجهاز وخبٌرٌن من 

. خارجه

: وتمحور اللقاء حول الموضوعات التفصٌلٌة التالٌة

. المراجعة واختٌار مفرداتهاـ مفهوم ومخاطر وتصنٌف وطرق ووسائل واسالٌباعداد عٌنات 

. ـ منهج استخدام العٌنات االحصائٌة فً اختبارات نظام الرقابة الداخلٌة

. ـ استخدام برامج الحاسب االلً فً اختٌار العٌنات االحصائٌة

ـ منهج استخدام العٌنات االحصائٌة فً اختبارات التحقق التفصٌلٌة وفقا لالسلوب التقلٌدي لمعاٌنة 

. المتغٌرات

. وحدة النقد ألساسـ منهج استخدام العٌنات االحصائٌة فً اختبارات التحقق التفصٌلٌة وفقا 

 :وفً نهاٌة اللقاء خلص المشاركون والخبراء الى التوصٌات التالٌة   

لبناء كوادر مهنٌة مؤهلة فً كافة مجاالت العمل الرقابً بما  كأساسـ التأكٌد على اهمٌة التدرٌب  1

االسالٌب التً ٌتم االعتماد علٌها عند تحدٌد مستوى مقبول من  كأحدالعٌنات االحصائٌة فٌها استخدام 

 .الثقة ودرجة الدقة ونسبة االخطاء المتوقعة

ـ العمل على تنمٌة الخبرة المهنٌة لدى المراجعٌن او المدققٌن حٌث ان استنتاج المراجع المبنً  2

 ..على خبرته فقط ٌكون فً صٌغة حكمٌة

رة توحٌد المفاهٌم والمصطلحات التً تستخدم عند التعرض لموضوع العٌنات االحصائٌة ـ ضرو 3

ومنها على سبٌل المثال العٌنة ـ مستوى الثقة ـ اختبارات االلزام ـ معدل االنحراف المسموح به ـ 

 ..مخاطر عدم االكتشاف الخ 

 

 

الرقابة وتبادل  ألجهزةـ انشاء وتصمٌم برامج حاسب آلً خاصة باستخراج العٌنات االحصائٌة  4

 .البرامج الموجودة لدى االجهزة المشاركة

 .ـ ضرورة العمل على تقرٌب الفجوة ما بٌن النظرٌة والتطبٌق العملً لموضوع اللقاء 5

 .ٌة بما ٌواكب التطورات الدولٌةـ العمل على تحدٌث المعاٌٌر المهنٌة واالدلة االرشاد 6

 :محاولة ازالة معوقات استخدام نظام العٌنة االحصائٌة فً الرقابة والتً تنقسم الىـ  7

 .ـ معوقات خاصة بالمراجعٌن او المدققٌن   

 .ـ معوقات خاصة بالجهة محل الفحص   
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 .ـ معوقات خاصة بطبٌعة وهدف المراجعة   

زة العلٌا اعضاء المنظمة العربٌة لالجهزة العلٌا للرقابة المالٌة االستفادة من تجارب االجهـ  8

 .والمحاسبة فً مجال استخدام العٌنات االحصائٌة فً الرقابة

ـ اعداد دلٌل تطبٌقً حول العمل بالعٌنات االحصائٌة ٌتضمن اختبارات نظم الرقابة الداخلٌة  9

 (.ارات التحققاختب) واختبارات القٌم االساسٌة ( اختبارات االلزام)

ـ تهٌئة المناخ المالئم الستخدام االسالٌب العلمٌة الحدٌثة فً الرقابة ومنها استخدام العٌنات  10

 .االحصائٌة فً الرقابة عن طرٌق استخدام علم االحصاء ونظرٌة االحتماالت

 

ثم . اللقاءخصص الٌوم االخٌر من اللقاء لعرض ومناقشة تجارب الوفود المشاركة حول موضوع وقد 

. انتظم حفل االختتام تم خالله توزٌع شهادات اتمام الدورة وشهادات التقدٌر

واختتم اللقاء معالً المستشار الدكتور جودة الملط، حٌث القى كلمة االختتام وتولى توزٌع شهادات 

. اتمام الدورة على المشاركٌن وشهادات التقدٌر على المساهمٌن فً هذا اللقاء

 

:

: مدى االستفادة من المواضٌع التً طرحت فً اللقاء. 1

النسبة عدد االجابات  

% 16 7ممتاز 

% 50 21جٌد جدا 

% 23 10جٌد 

% 9.5 4مقبول 

 

: مدى أهمٌة المواضٌع وارتباطها بطبٌعة العمل الفعلً. 2
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النسبة االجابات عدد  

% 100 42ممتاز 

 

 

: مدى تحقٌق اللقاء ألهدافه فً اطار الزمن المحدد له. 3

النسبة عدد االجابات  

% 35 15ممتاز 

% 45 20جٌد جدا 

% 23 10جٌد 

% 16 7مقبول 

: مدى التفاعل و تبادل الخبرات بٌن المشاركٌن والمدربٌن. 4

النسبة عدد االجابات  

% 50 21ممتاز 

% 14 6جٌد جدا 

% 35 15جٌد 

: مدى تلبٌة اللقاء الحتٌاجاتك التدرٌبٌة. 5

النسبة عدد االجابات  

% 23 10ممتاز 

% 26 11جٌد جدا 

% 21 9جٌد 
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% 28 12 مقبول

 

 

 

: االجراءات التنظٌمٌة واألسالٌب والخدمات التدرٌبٌة: ثانٌا

: انعقاده بوقت كافابالغك بالبٌانات المتعلقة باللقاء قبل موعد . 1

النسبة عدد االجابات  

% 92 39ممتاز 

% 7.9 3جٌد جدا 

: االداء االداري والتنظٌمً. 2

النسبة عدد االجابات  

% 90 40ممتاز 

% 10 2جٌد جدا 

: مدى مالءمة قاعة المحاضرات. 3

النسبة عدد االجابات  

% 28 12ممتاز 

% 30 13جٌد جدا 

% 19 8جٌد 

% 21 9 مقبول

: جودة األسالٌب التدرٌبٌة ووسائل االٌضاح المتوفرة. 4
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النسبة عدد االجابات  

% 45 19ممتاز 

% 30 13جٌد جدا 

% 23 10جٌد 

 

 :مدى مناسبة عدد المشاركٌن فً اللقاء . 5

النسبة عدد االجابات  

% 76 32ممتاز 

% 23 10جٌد جدا 

: للمشاركٌنمدى تجانس الخبرات العملٌة والمهنٌة . 6

النسبة عدد االجابات  

% 52 22ممتاز 

% 28 12جٌد جدا 

% 9 4جٌد 

% 9 4مقبول 

- - ضعٌف 

: الفترة الزمنٌة المحددة للقاء. 7

النسبة عدد االجابات  

% 23 10ممتاز 

% 28 12جٌد جدا 
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% 23.7 9جٌد 

% 21 11مقبول 

 

 

 

 

: عدد ساعات التدرٌب الٌومٌة المحددة.8

النسبة االجابات عدد  

% 21 9ممتاز 

% 19 8جٌد جدا 

% 11 5جٌد 

% 30 13مقبول 

% 16 7ضعٌف 

: خدمات الضٌافة المقدمة. 9

النسبة عدد االجابات  

% 83 35ممتاز 

% 9 4جٌد جدا 

% 7 3جٌد 

 

: الحقٌبة التدرٌبٌة والمادة لعلمٌة: ثالثا

: اللقاءتوافق محتوٌات الحقٌبة التدرٌبٌة مع هدف .1
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النسبة عدد االجابات  

% 30 13ممتاز 

% 19 8جٌد جدا 

% 7.9 3جٌد 

% 42  18مقبول 

- - ضعٌف 

: حجم المادة العلمٌة وتناسبها مع الوقت المحدد لها.2

النسبة عدد االجابات  

% 30 13ممتاز 

% 16 7جٌد جدا 

% 23 10جٌد 

% 28 12مقبول 

: التً قدمت فً اللقاءحجم ونوع التطبٌقات العملٌة .3

النسبة عدد االجابات  

% 35 15ممتاز 

% 19 8جٌد جدا 

% 21 9جٌد 

 ـ ـمقبول 

% 2.6 10ضعٌف 

: تحقٌق المادة العلمٌة لهدف اللقاء.4
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النسبة عدد االجابات  

% 32 16ممتاز 

% 33 14جٌد جدا 

% 14 6جٌد 

% 14 6مقبول 

- - ضعٌف 

 

: الهٌئة التدرٌبٌة: رابعا 

: االلمام بالمادة العلمٌة للقاء.1

 سٌد جبر/ الدكتور محمود اسعد عبد اللطٌف/ السٌد 

عدد  

االجابات 

عدد  النسبة 

 االجابات

 النسبة

% 100 42ممتاز % 90 38ممتاز 

% 14 6جٌد جدا % 10 4جٌد جدا 

 محمد حسٌن صالح الدٌن/ السٌد محمد مهنا/ الدكتور/ السٌد 

عدد  

االجابات 

عدد  النسبة 

 االجابات

 النسبة

% 78 33ممتاز % 100 42ممتاز 

% 22 8جٌد جدا  ـ ـجٌد جدا 

 

: القدرة على توصٌل المعلومات.2
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 سٌد جبر/ الدكتور محمود اسعد عبد اللطٌف/ السٌد 

عدد  

االجابات 

عدد  النسبة 

 االجابات

 النسبة

% 57 24ممتاز % 96 40ممتاز 

% 23 10جٌد جدا % 18.4 2جٌد جدا 

% 20 8جٌد % 7.9 3جٌد 

 

 

: استخدام الحاالت العملٌة والواقعٌة المرتبطة بطبٌعة العمل.3

 سٌد جبر/ الدكتور محمود اسعد عبد اللطٌف/ السٌد 

عدد  

االجابات 

عدد  النسبة 

 االجابات

 النسبة

% 50 21ممتاز % 54 23ممتاز 

% 28 12جٌد جدا % 30 13جٌد جدا 

% 20 8جٌد % 14 6جٌد 

: مالءمة األـسالٌب التدرٌبٌة ووسائل االٌضاح المستخدمة.4

 سٌد جبر/ الدكتور محمود اسعد عبد اللطٌف/ السٌد 

عدد  

االجابات 

عدد  النسبة 

 االجابات

 النسبة

% 57 24ممتاز % 59 25ممتاز 

% 14 6جٌد جٌدا % 23 10جٌد جدا 

% 28 12جٌد % 9 4جٌد 

: وتبادل اآلراء وإدارة اللقاءاتاحة الفرص للمناقشة . 5
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 سٌد جبر/ الدكتور محمود اسعد عبد اللطٌف/ السٌد 

عدد  

االجابات 

عدد  النسبة 

 االجابات

 النسبة

% 30 13ممتاز % 23 10ممتاز 

% 23 10جٌد جدا % 33 14جٌد جدا 

% 14 6جٌد % 11 5جٌد 

% 30 13مقبول % 14 6مقبول 

- - ضعٌف % 16 7ضعٌف 

: وسائل االٌضاح والمساعدات التدرٌبٌةاستخدام ـ 6

 سٌد جبر/ الدكتور محمود اسعد عبد اللطٌف/ السٌد 

عدد  

االجابات 

عدد  النسبة 

 االجابات

 النسبة

% 30 13ممتاز % 61 26ممتاز 

% 33 14جٌد جدا % 21 9جٌد جدا 

% 21 9جٌد % 16 7جٌد 

% 14 6مقبول - - مقبول 

: المحددة بالجدول الزمنً للقاءااللتزام بالمواعٌد . 7

 سٌد جبر/ الدكتور محمود اسعد عبد اللطٌف/ السٌد 

عدد  

االجابات 

عدد  النسبة 

 االجابات

 النسبة

% 83 35ممتاز % 95 40ممتاز 

% 16 7جٌد جدا % 5 2جٌد جدا 
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: تقوٌم اللقاء من قبل المدربٌن المحاضرٌن ** 

قام المدربون المنفذون للقاء باستٌفاء صحائف االستبٌان التً تم توزٌعها علٌهم وقد تم تحلٌل هذه 

. وفٌما ٌلً ملخص للنتائج التً أسفر عنها التحلٌل . الصحائف تحلٌال مفصال

 

عناصر التقٌٌم 

( ب ) المدرب ( أ ) المدرب 

جٌد ممتاز  جٌد جداممتاز 

 جدا

 ـ 100 10% 90للمتدربٌن االلتزام العام  1

 ـ% 100% 20% 80تفاعل المتدربٌن مع اللقاء  2

رغبة المتدربٌن فً اكتساب المعلومات  3

والمهارات 

 ـ% 100 ـ% 100

 ـ% 100 ـ% 100جودة المساعدات التدرٌبٌة  4

االجراءات االدارٌة والتنظٌمٌة للجهة  5

المستضٌفة 

100 % 100 % 

 % 100 % 100الزمن المحدد للمحاضرة  6

 % 100 % 100الفترة الزمنٌة المحددة للقاء  7

 % 100 % 100عدد المشاركٌن فً اللقاء  8
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 % 100 % 100التناسق واالنسجام بٌن المتدربٌن  9

 % 100 % 100تحقٌق المادة العلمٌة لهدف اللقاء  10

% 90% 10% 90% 10التنسٌق بٌن المدربٌن  11

 

 

 

 

 

 

 

 

عناصر التقٌٌم 

(  د) المدرب (  ج)المدرب 

جٌد ممتاز 

 جدا

جٌد ممتاز 

 جدا

 % 100 ـ% 100االلتزام العام للمتدربٌن  1

 % 100% 20% 80تفاعل المتدربٌن مع اللقاء  2

رغبة المتدربٌن فً اكتساب المعلومات  3

والمهارات 

100 % 100 % 

 % 100 % 100جودة المساعدات التدرٌبٌة  4

االدارٌة والتنظٌمٌة للجهة االجراءات  5

المستضٌفة 

100 % 100 % 

 % 100 % 100الزمن المحدد للمحاضرة  6

 % 100 % 100الفترة الزمنٌة المحددة للقاء  7

 % 100 % 100عدد المشاركٌن فً اللقاء  8

 % 100 % 100التناسق واالنسجام بٌن المتدربٌن  9

 % 100 % 100تحقٌق المادة العلمٌة لهدف اللقاء  10

 % 100% 90% 10التنسٌق بٌن المدربٌن  11

 

 :االستنتاج العام
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تبٌن من خالل تحلٌل االجابات ان المتدربٌن قد اجمعوا على حسن تنظٌم اللقاء وانهم استفادوا من المادة 

 :غٌر ان بعضهم ابدى المالحظات التالٌة. العلمٌة التً قدمت الٌهم

اكثر من ساعتٌن فً بعضصاالحٌنا بالنسبة ) ـ طول الفترة الزمنٌة التً تستغرقها المحاضرات  

 .، مما افقدهم التركٌز فً متابعة باقً هذه المحاضرات(للمحاضرة الواحدة

ـ التركٌز على الجوانب العملٌة من خالل القٌام بتمارٌن لتعزٌز ما اكتسبوه من معلومات ولقٌاس مدى 

 .التً حصلت لهم االستفادة

 .ـ ضرورة التنسٌق بٌن الخبراء قبل موعد اللقاء وذلك تجنبا لتكرار بعض المواضٌع 

 

 

 

تقنٌة الرقابة على " بالمملكة االردنٌة الهاشمٌة حول موضوع اللقاء التدرٌبً ـ  3

 (: COBIT) المعلومات 

اللقاء  22/6/2011الى  18استضاف دٌوان المحاسبة بالمملكة االردنٌة الهاشمٌة خالل الفترة من 

 (: COBIT) تقنٌة الرقابة على المعلومات " التدرٌبً حول موضوع 

وشارك فٌه اربعة وثالثون متدربا ٌمثلون اجهزة الرقابة فً كل من االردن والبحرٌن والجزائر 

 .وسورٌا والعراق وسلطنة عمان وفلسطٌن وقطر ومصر والكوٌت والٌمنوالسعودٌة والسودان 

مصطفى البراري، رئٌس دٌوان المحاسبة واشرف علٌه من الناحٌتٌن / وافتتح اللقاء معالً الدكتور

العلمٌة والتدرٌبٌة خبراء من دٌوان المحاسبة بالمملكة االردنٌة الهاشمٌة ومن بعض المؤسسات االردنٌة 

 :ضوعات التفصٌلٌة التالٌةوتناول المو

 .ـ مفهوم واهمٌة الرقابة على تقنٌة المعلومات والحاجة الطر مرجعٌة الدارة مخاطر نظم المعلومات

 .ـ مفهوم حوكمة نظم المعلومات وتوفٌر ضمانات لمساهمتها فً تحقٌق اهداف المؤسسة

 .وكمة نظم المعلوماتـ التعرٌف بالمفاهٌم االساسٌة لكوبت ومهامها وكٌفٌة مساعدتها على ح

 :ـ اسالٌب ومراحل تقنٌة الرقابة على نظم المعلومات

 .ـ  التخطٌط والتنظٌم لنظم المعلومات  

 .شراء انظمة المعلومات وتنفٌذها ـ

 .مراقبة نظم المعلومات والدعم لهذه الخدمة ـ 

 .مراقبة نظم المعلومات وتقٌٌمهاـ 
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 .ـ عرض تجارب عملٌة وتطبٌقٌة

 .الوفود المشاركة ـ عرض تجارب

واختتم اللقاء معالً رئٌس الدٌوان بحضور ممثل االمانة العامة ، حٌث تم توزٌع شهادات اتمام الدورة 

 .وشهادات التقدٌر

 :ـ التوصٌات المتعلقة باللقاء

المحوسبة  األنظمةلتقٌٌم  كأداةـ تبنً المنظمة العربٌة امكانٌة استخدام تقنٌة الرقابة على المعلومات 

 .فً الدول االعضاء

ـ ان تتبنى المنظمة العربٌة  امكانٌة اٌجاد وحدات او اقسام للرقابة على تقنٌة المعلومات فً الدول 

 .االعضاء

ـ ان تتبنى المنظمة العربٌة اصدار دلٌل لتدقٌق االنظمة المحوسبة واعتمادها حتى ٌكون اداة لمدقق 

 .ذا الدلٌل مترجما باللغة العربٌةنظم المعلومات فً عملهم وان ٌكون ه

ـ عقد دورات تدرٌبٌة وورش عمل متقدمة من قبل المنظمة العربٌة تتعلق بكٌفٌة استخدام الكوبٌت فً 

التدقٌق على االنظمة المحوسبة وكذلك عقد ورش عمل تتعلق بتقٌٌم المخاطر الرقابٌة فً تقنٌة 

 .المعلومات

بالمنظمة بجمٌع ما ٌستجد من امور حدٌثة تتعلق بهذا ـ ضرورة تزوٌد جمٌع االجهزة االعضاء 

 .المجال

:

: مدى االستفادة من المواضٌع التً طرحت فً اللقاء. 1

النسبة عدد االجابات  

% 29 10ممتاز 

% 47 16جٌد جدا 

% 23 8جٌد 

: مدى أهمٌة المواضٌع وارتباطها بطبٌعة العمل الفعلً. 2
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النسبة عدد االجابات  

% 100 34ممتاز 

: مدى تحقٌق اللقاء ألهدافه فً اطار الزمن المحدد له. 3

النسبة عدد االجابات  

% 32 11ممتاز 

% 41 14جٌد جدا 

% 26 9جٌد 

: والمدربٌنمدى التفاعل و تبادل الخبرات بٌن المشاركٌن . 4

النسبة عدد االجابات  

% 52 18ممتاز 

% 32 11جٌد جدا 

% 14 5جٌد 

: مدى تلبٌة اللقاء الحتٌاجاتك التدرٌبٌة. 5

النسبة عدد االجابات  

% 64 22ممتاز 

% 23 8جٌد جدا 

% 6 2جٌد 

% 6 2مقبول 

 

: االجراءات التنظٌمٌة واألسالٌب والخدمات التدرٌبٌة: ثانٌا

: بالغ بالبٌانات المتعلقة باللقاء قبل موعد انعقاده بوقت كافالا. 1
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النسبة عدد االجابات  

% 70 24ممتاز 

% 9 3جٌد جدا 

% 11 4جٌد 

  مقبول 

% 9 3ضعٌف 

 

: االداء االداري والتنظٌمً. 2

النسبة عدد االجابات  

% 85 29ممتاز 

% 11 4جٌد جدا 

% 4 1جٌد 

 

: مالءمة قاعة المحاضرات مدى. 3

النسبة عدد االجابات  

% 52 18ممتاز 

% 23 8جٌد جدا 

 17 6جٌد 

% 6 2مقبول 

 

: جودة األسالٌب التدرٌبٌة ووسائل االٌضاح المتوفرة. 4
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النسبة عدد االجابات  

% 55 19ممتاز 

% 30 10جٌد جدا 

% 9 3جٌد 

% 6 2مقبول 

- - ضعٌف 

 

: المشاركٌن فً اللقاء مدى مناسبة عدد . 5

النسبة عدد االجابات  

% 52 18ممتاز 

% 35 12جٌد جدا 

% 11 4جٌد 

 

 (لم ٌجب مشاركان)  :مدى تجانس الخبرات العملٌة والمهنٌة للمشاركٌن. 6

النسبة عدد االجابات  

% 44 15ممتاز 

% 26 9جٌد جدا 

% 11 4جٌد 

% 11 4مقبول 

 

: للقاءالفترة الزمنٌة المحددة . 7
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النسبة عدد االجابات  

% 32 11ممتاز 

% 38 13جٌد جدا 

% 29 10جٌد 

 

 

 

: عدد ساعات التدرٌب الٌومٌة المحددة.8

النسبة عدد االجابات  

% 41 14ممتاز 

% 30 10جٌد جدا 

% 15 5جٌد 

: خدمات الضٌافة المقدمة. 9

النسبة عدد االجابات  

% 79 27ممتاز 

 15 5جٌد جدا 

% 2 1جٌد 

% 2 1مقبول 

 

: الحقٌبة التدرٌبٌة والمادة لعلمٌة: ثالثا

: توافق محتوٌات الحقٌبة التدرٌبٌة مع هدف اللقاء.1
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النسبة عدد االجابات  

% 79 27ممتاز 

% 11 4جٌد جدا 

% 9 3جٌد 

 

 

 

: حجم المادة العلمٌة وتناسبها مع الوقت المحدد لها.2

النسبة عدد االجابات  

% 30 10ممتاز 

% 50 17جٌد جدا 

% 14 5جٌد 

% 4 2مقبول 

 

: حجم ونوع التطبٌقات العملٌة التً قدمت فً اللقاء.3

النسبة عدد االجابات  

% 47 16ممتاز 

% 38 13جٌد جدا 

% 9 3جٌد 

% 4 2مقبول 
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: تحقٌق المادة العلمٌة لهدف اللقاء.4

النسبة عدد االجابات  

% 64 22ممتاز 

% 26 9جٌد جدا 

% 4 2جٌد 

% 4 1مقبول 

 

: الهٌئة التدرٌبٌة: رابعا 

: االلمام بالمادة العلمٌة للقاء.1

 سامر الشماٌلة/ االستاذ محمد الحموري/ الدكتور

عدد  

االجابات 

عدد  النسبة 

 االجابات

 النسبة

% 100 34ممتاز % 100 34ممتاز 

- - ضعٌف - - ضعٌف 

: القدرة على توصٌل المعلومات.2

 سامر الشماٌلة/ االستاذ محمد الحموري/ الدكتور

عدد  

االجابات 

عدد  النسبة 

 االجابات

 النسبة

% 100 34ممتاز % 82 28ممتاز 

 ـ ـجٌد جدا % 17 6جٌد جدا 

: استخدام الحاالت العملٌة والواقعٌة المرتبطة بطبٌعة العمل.3
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 سامر الشماٌلة/ االستاذ محمد الحموري/ الدكتور

عدد  

االجابات 

عدد  النسبة 

 االجابات

 النسبة

% 58 20ممتاز % 44 15ممتاز 

% 32 11جٌد جدا % 44 15جٌد جدا 

% 9 3جٌد % 12 4جٌد 

 

 

: مالءمة األـسالٌب التدرٌبٌة ووسائل االٌضاح المستخدمة.4

 سامر الشماٌلة/ االستاذ محمد الحموري/ الدكتور

عدد  

االجابات 

عدد  النسبة 

 االجابات

 النسبة

% 67 23ممتاز % 47 16ممتاز 

% 32 11جٌد جٌدا % 41 14جٌد جدا 

: اتاحة الفرص للمناقشة وتبادل اآلراء وإدارة اللقاء .5

 سامر الشماٌلة/ االستاذ محمد الحموري/ الدكتور

عدد  

االجابات 

عدد  النسبة 

 االجابات

 النسبة

% 50 17ممتاز % 52 18ممتاز 

% 38 13جٌد جدا % 29 10جٌد جدا 

% 12 4جٌد % 12 4جٌد 

: استخدام وسائل االٌضاح والمساعدات التدرٌبٌة. 6
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 سامر الشماٌلة/ االستاذ محمد الحموري/ الدكتور

عدد  

االجابات 

عدد  النسبة 

االجابات 

النسبة 

% 94 32ممتاز % 54 19ممتاز 

% 6 2جٌد جدا % 26 9جٌد جدا 

 ـ ـجٌد % 8 3جٌد 

 ـ 1مقبول % 3 1مقبول 

 

: االلتزام بالمواعٌد المحددة بالجدول الزمنً للقاء. 7

 سامر الشماٌلة/ االستاذ محمد الحموري/ الدكتور

عدد  

االجابات 

عدد  النسبة 

 االجابات

 النسبة

% 100 34ممتاز % 100 34ممتاز 

 

:  االلمام بالمادة العلمٌة للقاء.1

 مصطفى الزعبً/ االستاذ نادر قاحوش/ االستاذ

عدد  

االجابات 

عدد  النسبة 

 االجابات

 النسبة

% 100 34ممتاز % 90 30ممتاز 

- - ضعٌف % 10 4 جٌد جدا

 

: القدرة على توصٌل المعلومات.2
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 مصطفى الزعبً/ االستاذ نادر قاحوش/ االستاذ

عدد  

االجابات 

عدد  النسبة 

 االجابات

 النسبة

% 100 34ممتاز % 82 28ممتاز 

 ـ ـجدا  جٌد% 17 6جٌد جدا 

 

 

 

: استخدام الحاالت العملٌة والواقعٌة المرتبطة بطبٌعة العمل.3

 مصطفى الزعبً/ االستاذ نادر قاحوش/ االستاذ

عدد  

االجابات 

عدد  النسبة 

 االجابات

 النسبة

% 58 20ممتاز % 44 15ممتاز 

% 32 11جٌد جدا % 44 15جٌد جدا 

% 9 3جٌد % 12 4جٌد 

: التدرٌبٌة ووسائل االٌضاح المستخدمةمالءمة األـسالٌب .4

 مصطفى الزعبً/ االستاذ نادر قاحوش/ االستاذ

عدد  

االجابات 

عدد  النسبة 

 االجابات

 النسبة

% 67 23ممتاز % 49 16ممتاز 

% 32 11جٌد جٌدا % 50 17جٌد جدا 

 . وادرة اللقاء اآلراءـ اتاحة الفرص للمناقشة وتبادل  5
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 مصطفى الزعبً/ االستاذ نادر قاحوش/ االستاذ

عدد  

االجابات 

عدد  النسبة 

 االجابات

 النسبة

% 50 17ممتاز % 52 18ممتاز 

% 38 13جٌد جدا % 29 10جٌد جدا 

% 12 4جٌد % 17 6جٌد 

 

 

: استخدام وسائل االٌضاح والمساعدات التدرٌبٌة. 6

 مصطفى الزعبً/ االستاذ نادر قاحوش/ االستاذ

عدد  

االجابات 

عدد  النسبة 

 االجابات

 النسبة

% 94 32ممتاز % 55 19ممتاز 

% 6 2جٌد جدا % 32 11جٌد جدا 

 ـ ـجٌد % 8 3جٌد 

 ـ 1مقبول % 3 1مقبول 

: االلتزام بالمواعٌد المحددة بالجدول الزمنً للقاء. 7

 مصطفى الزعبً/ االستاذ نادر قاحوش/ االستاذ

عدد  

االجابات 

عدد  النسبة 

 االجابات

 النسبة

% 100 34ممتاز % 100 34ممتاز 

: االلمام بالمادة العلمٌة للقاءـ  1
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 جمٌل الخطٌب/ االستاذ اٌمن كساب/ المهندس 

عدد  

االجابات 

عدد  النسبة 

 االجابات

 النسبة

% 100 34ممتاز % 100 34ممتاز 

- - ضعٌف    جٌد جدا

 

 

 

: القدرة على توصٌل المعلومات.2

 جمٌل الخطٌب/ االستاذ كساباٌمن / المهندس 

عدد  

االجابات 

عدد  النسبة 

 االجابات

 النسبة

% 100 34ممتاز % 82 28ممتاز 

 ـ ـجٌد جدا % 17 6جٌد جدا 

 

: استخدام الحاالت العملٌة والواقعٌة المرتبطة بطبٌعة العمل.3

 جمٌل الخطٌب/ االستاذ اٌمن كساب/ المهندس 

عدد  

االجابات 

عدد  النسبة 

 االجابات

 النسبة

% 58 20ممتاز % 44 15ممتاز 

% 32 11جٌد جدا % 44 15جٌد جدا 
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% 9 3جٌد % 12 4جٌد 

 

: مالءمة األـسالٌب التدرٌبٌة ووسائل االٌضاح المستخدمة.4

 جمٌل الخطٌب/ االستاذ اٌمن كساب/ المهندس 

عدد  

االجابات 

عدد  النسبة 

 االجابات

 النسبة

% 67 23ممتاز % 49 16ممتاز 

% 32 11جٌد جٌدا % 50 17جٌد جدا 

 

 .ـ اتاحة الفرص للمناقشة وتبادل اآلراء وادرة اللقاء  5

 جمٌل الخطٌب/ االستاذ اٌمن كساب/ المهندس 

عدد  

االجابات 

عدد  النسبة 

 االجابات

 النسبة

% 50 17ممتاز % 52 18ممتاز 

% 38 13جٌد جدا % 29 10جٌد جدا 

% 12 4جٌد % 17 6جٌد 

 

: استخدام وسائل االٌضاح والمساعدات التدرٌبٌة. 6

 جمٌل الخطٌب/ االستاذ اٌمن كساب/ المهندس 

عدد  

االجابات 

عدد  النسبة 

 االجابات

 النسبة

% 94 32ممتاز % 55 19ممتاز 
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% 6 2جٌد جدا % 32 11جٌد جدا 

 ـ ـجٌد % 8 3جٌد 

 ـ 1مقبول % 3 1مقبول 

 

: المحددة بالجدول الزمنً للقاءااللتزام بالمواعٌد . 7

 جمٌل الخطٌب/ االستاذ اٌمن كساب/ المهندس 

عدد  

االجابات 

عدد  النسبة 

 االجابات

 النسبة

% 100 34ممتاز % 100 34ممتاز 

 

 :االستنتاج المتعلق باللقاء

اجمع المشاركون ان اللقاء كان ناجحا علمٌا وتنظٌمٌا وانهم استفادوا من المادة العلمٌة 

كما اكدوا على ضرورة تعزٌر المادة العلمٌة بالتمارٌن . والتدرٌبٌة والحاالت العملٌة التً قدمت لهم

 .العملٌة لتدعٌم ما اكتسبوه من مهارات حتى ٌتسنى لهم تطبٌق ذلك على الواقع المٌدانً

 :قاء من قبل المدربٌن المحاضرٌن تقوٌم الل** 

 

عناصر التقٌٌم 

 االول انالمدرب

 والثانً

 انالثالث والرابعالمدرب

ممتاز ممتاز 

% 100% 100االلتزام العام للمتدربٌن  1

% 100% 100تفاعل المتدربٌن مع اللقاء  2

رغبة المتدربٌن فً اكتساب المعلومات  3

والمهارات 

100 %100 %

% 100% 100جودة المساعدات التدرٌبٌة  4

االجراءات االدارٌة والتنظٌمٌة للجهة  5

المستضٌفة 

100 %100 %

% 100% 100الزمن المحدد للمحاضرة  6
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% 100% 100الفترة الزمنٌة المحددة للقاء  7

% 100% 100عدد المشاركٌن فً اللقاء  8

% 100% 100التناسق واالنسجام بٌن المتدربٌن  9

% 100% 100تحقٌق المادة العلمٌة لهدف اللقاء  10

% 100% 100التنسٌق بٌن المدربٌن  11

 

عناصر التقٌٌم 

اناالخامس المدرب

 والسادس 

ممتاز 

% 100االلتزام العام للمتدربٌن  1

% 100تفاعل المتدربٌن مع اللقاء  2

رغبة المتدربٌن فً اكتساب المعلومات  3

والمهارات 

100 %

% 100جودة المساعدات التدرٌبٌة  4

االجراءات االدارٌة والتنظٌمٌة للجهة  5

المستضٌفة 

100 %

% 100الزمن المحدد للمحاضرة  6

% 100الفترة الزمنٌة المحددة للقاء  7

% 100عدد المشاركٌن فً اللقاء  8

% 100التناسق واالنسجام بٌن المتدربٌن  9

% 100تحقٌق المادة العلمٌة لهدف اللقاء  10

% 100التنسٌق بٌن المدربٌن  11
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 :الخالصة العامة

ومن خالل مالحظات ممثل االمانة العامة ان اللقاءات   من اللقاءات السالفة الذكر ٌستنتج 
لها وان الخبراء قد بذلوا جهودا كبٌرة العداد المادة كانت ناجحة من حٌث التنظٌم واالعداد الثالثة 

 .العلمٌة والتدرٌبٌة وتقدٌمها الى المشاركٌن

كما ان المشاركٌن كانوا على استعداد للمشاركة فً اللقاء وانهم اعدوا تجاربهم قبل حضور 
 .وفق ما طلب الٌهم(   Power point) نظام  اللقاء وقدموها باستخدام 

 لتحقٌق هذا الهدفٌتعٌن بذل جهد اكبر  ولمزٌد تطوٌر اللقاءات التً تنظمها المنظمة، فإنه 
 :التالٌةالمقترحات وذلك من خالل 

المتخرجٌن من مبادرة تنمٌة انتوساي فً تنظٌم  التدرٌب أخصائًـ مزٌد تفعٌل دور 
 . الثراء محتوٌات هذه اللقاءاتالتً ٌمتلكونها  التقنٌات التدرٌبٌةاللقاءات، واستغالل 

المادة تصمٌم لالتفاق حول واخصائًٌ التدرٌب ـ ضرورة عقد اجتماع تمهٌدي بٌن الخبراء 
وتقدٌمها وفق االسالٌب الحدٌثة للتدرٌب، عالوة على تجنب تكرار بعض التدرٌبٌة العلمٌة و

 . المواضٌع من قبل الخبراء

ـ ضرورة  تخصٌص حٌز زمنً من اللقاء للقٌام بتمارٌن عملٌة وتطبٌقٌة لقٌاس مدى 
 . استفادة المشاركٌن من المادة العلمٌة والتدرٌبٌة

: البحث العلمً: ثانٌا

:  ـ المسابقة العاشرة فً مجال البحث العلمً 1
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عممت االمانة العامة على جمٌع االجهزة االعضاء االعالن المتعلق بهذه المسابقة وطلبت الً كل 

جهاز حث موظفٌه على المشاركة فٌها وافادتها باسماء من تتوفر فٌهم الشروط المنصوص علٌها فً 

مجلس التنفٌذي فً اجتماعه االستثنائً المنعقد بدولة االمارات االعالن المذكور الذي سبق ان اعتمده ال

كاخر موعد لتقدٌم  30/9/2011، علما بانه قد تم تحدٌد ٌوم 30/3/2011العربٌة المتحدة ٌوم 

. الترشحات المذكورة

 :ـ الترجمة 2

اد استكملت اجهزة الرقابة فً كل من مصر واالردن والعراق والكوٌت ـ مشكورة ـ ترجمة االعد

كما قام الجهاز المركزي للمحاسبات . من مجلة انتوساي الى اللغة العربٌة 2010الصادرة خالل سنة 

.  من المجلة الى اللغة العربٌة 2011بجمهورٌة مصر العربٌة بترجمة العدد الصادر خالل شهر ٌناٌر 

نترنت ووافت وقد ادرجت االمانة العامة ترجمة هذه االعداد على موقع المنظمة على شبكة اال

كما ان الجهاز االردنً بصدد . الجهاز االمرٌكً بهذه الترجمة لطباعتها وتوزٌعها على جمٌع االجهزة

من المجلة المذكورة وسٌوافً بها االمانة العامة حالما  2011ترجمة العدد الصادر خالل شهر ابرٌل 

 .ٌنتهً من ذلك

الصادرة عن منظمة انتوساي الى اللغة  72م كما قام الجهاز السعودي مشكورا بترجمة النشرٌة رق

 .العربٌة
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  2012خظج اهؽيل هشٌج يشرّغ 
فً يجبل اهخدرٌة ّاهتحد اهؽويً 

 
 

دّر اهيؽبٌٌر اهيٌٌِج ّاهركبتٌج  "ؼويً حّل يّطّغ الهلبء ال: اّال 
تًٌ االجِزث   هالٌخّشبي فً خحلٌق اهخجبٌس ّاهخّافق فً االداء اهيًٌِ

   " االؼطبء فً اهيٌعيج اهؽرتٌج
 :ـ اُداف اهولبء 1

دٌّاً اهيراكتج اهؽبيج تبهييونج اهؽرتٌج اهشؽّدٌج  :ـ اهجِبز اهيشخطٌف 2
  خضدد تبهخٌشٖق يؾ االيبٌج اهـبيج: ـ يدث اهولبء  3
 . 2012شتخيتر : يّؼد اهولبء ـ  4
ييً فٕ اسِزث اهركبتج االؿغبء ء ّاهيدرا االضرافًّٖٖضبرم فٕ اهولبء : اهيشبرنًّ فً اهولبء ـ 5

  .هدِٖى خترث فٕ يسبل يّغّؽ اهولبء
ٖيذوًّ االسِزث االؿغبء فٕ  يضبرنب 35ّ 20ٖخراّش اهـدد تًٖ  :ـ ؼدد اهيشبرنًٌ فً اهولبء 6

ّخشخّفٕ االيبٌج .، تضٖد ٖرضص نل سِبز ذالذج يّؼفًٖ، اذًٌٖ اظوًٖٖ ّّاضد اضخٖبػٕ اهيٌؼيج
االضخٖبػًٖٖ ّؿوِٖب اً خراؿٕ فٕ االخخٖبر اؿػبء االفغوٖج هوسِبز اهذٔ هى اهـبيج اهٌلط يً تًٖ 

.   ٖشخفد يً يذل ُذٍ اهفرظج يً كتل
. خشخخدى فٕ اهولبء اهوغج اهـرتٖج :ـ هغج اهولبء 7
: ٖضخيل يٌِبر اهولبء ؿوٓ اهـٌبظر االشبشٖج هيّغّؿَ: فصٌوٌج هيّطّغ اهولبءحـ اهؽٌبصر ال 8
اٖٖر اهيٌِٖج ّاهركبتٖج هالٌخّشبٔ اهخـرٖف تبهيؾ ـ   
اُى اهيـبٖٖر اهظبدرث ؿً االٌخّشبٔ  ـ   

اُيٖج خػتٖق اهيـبٖٖر اهيٌِٖج ّاهركبتٖج فٕ االسِزث ّاذرٍ ؿوٓ ادائِب اهيٌِٕ ـ    
ـ اُيٖج خػتٖق اهيـبٖٖر اهيٌِٖج ّاهركبتٖج فٕ خضلٖق اهخّافق فٕ االداء اهيٌِٕ تًٖ االسِزث االؿغبء   
 خسرتج اهسِبز اهيشخغٖف ّاالسِزث االؿغبء  ـ ؿرع   

.    ـ االشخٌخبسبح ّاهخّظٖبح   
خخى االشخـبٌج تيدرة اّ اذًٌٖ يً اهسِبز اهيشخغٖف يً : ـ خصيٌى دهٌل اهيدرة ّدهٌل اهيشبرم 9

دهٖل اهيدرة ّدهٖل  ؿدادّااهيخخرسًٖ يً يتبدرث خٌيٖج اٌخّشبٔ هوويضبرنج فٕ خظيٖى اهيبدث اهـويٖج 
    .ضبرم فٕ اهولبءاهى



2 
 

تضد ضّل ٖخـًٖ ؿوٓ نل ّفد سِبز يضبرم اؿداد : يّطّغ اهولبء تحّد حّلـ اؼداد  10
اذٌبء خلدٖى اهتضد فٕ اهولبء ّٖخـًٖ اً ٖشخخدى   .يّغّؽ اهولبء ٖغيٌَ خسرتج سِبزٍ فٕ ُذا اهيسبل

.  POWER POINT ٌؼبى
. هويٌؼيجئٖس اهسِبز اهيشخغٖف ّااليًٖ اهـبى ٖـًٖ يدٖر اهولبء تبهخٌشٖق تًٖ ر :ـ ادارث اهولبء 10

 :ّخضدد نيب ٖوٕ: ـ خنبهٌف اهولبء 11 
ٖخضيل اهسِبز اهيشخغٖف ٌفلبح خٌفٖذ اهولبء ّفق يبٌظح ؿوَٖ اهفلرث ـ أ ـ يً اهيبدث اهشبدشج ـ 

ة يً ّتػل اهيٌؼيجث، يؾ اينبٌٖج خضيل هويٌؼىيً كّاؿد اهولبءاح اهـويٖج ّاهخدرٖتٖج ّاهتضد اهـويٕ 
ٌفلبح تـع اهيضبغرًٖ اذا خى اشخلدايِى يً خبرر اهسِج اهيشخغٖفج ّذهم ؿيال  ،اهيشخغٖفاهسِبز 

. ـ يً اهيبدث اهيذنّرث ةتبضنبى اهفلرث ـ 
. ـ خخضيل االسِزث اهيضبرنج ٌفلبح شفر ّاكبيج يّفدِٖب اهَٖ

هخٌفٖٖذٔ هالشخفبدث يً ٌفلبح شفر ّاكبيج يرضضٕ االسِزث اهخٕ ٖـٌِٖب اهيسوس ا اهيٌؼيجـ خخضيل 
. يً نل سِبزّٖنًّ ذهم تّاكؾ يضبرم ّاضد . اهيٌضج اهيبهٖج

ٖخّهٓ اهسِبز اهيشخغٖف ػتؾ اّ ٌشخ اهّذبئق اهيخـولج تبهولبء  :ـ ظتػ ّخّزٌػ ّذبئق اهولبء 13
هخٕ هى ّّٖافٕ االيبٌج اهـبيج تٌشخ يٌِب هخّزٖـِب ؿوٓ االسِزث ا. ّخّزٖـِب ؿوٓ اهيخدرتًٖ اذٌبء اهولبء

. ٖخشً هِب اهيضبرنج فٕ ُذا اهولبء
: ٖختؾ فٕ خلّٖى اهولبء االشوّة اهخبهٕ: ـ خلٌّى اهولبء 14
. هسٌج خٌيٖج اهلدراح اهيؤششٖج هويٌؼيجؿوٓ ظضٖفج االشخلظبء اهخٕ اؿدخِب  اهيضبرنًّـ ٖسٖة    
.  يؤششٖج هويٌؼيجهسٌج خٌيٖج اهلدراح الـ ٖسٖة اهختراء ؿوٓ ظضٖفج االشخلظبء اهخٕ اؿدخِب    
ـ ٖـد يدٖر اهولبء ّييذل االيبٌج اهـبيج خلرٖرا يضخرنب ٖشخـرغبً فَٖ سيٖؾ اهسّاٌة اهيخـولج    

ّاهختراء ّاهيلخرضبح اهخٕ اينً  ضبرنًٖتخٌفٖذ اهولبء ّنذهم ٌخبئز خضوٖل ظضبئف اشخلظبء اهى
.  اشخخالظِب يً االسبتبح ؿوٓ ُذٍ اهظضبئف

خيٌص االيبٌج اهـبيج ّ "ضغّر هلبء ؿويٕ" ث فٕ ٌِبٖج اهولبء ضِبد يضبرم نلٖـػٓ  :ـ اهشِبداح 15
. اؿداد ّاٌسبش اهولبء فٕيً شبُى يشبُج فـبهج  نلضِبداح خلدٖر اهٓ 

: االخذ فٕ االؿختبر اهـٌبظر اهخبهٖج ضغّر هلبء ؿويٕ" ّٖسة ؿٌد اؿػبء ضِبدث     
. نبيل سوشبح اهولبء اهيضبرمـ  ضغّر       
. ـ يشبُيخَ فٕ اهيٌبكضبح اهخٕ دارح اذٌبء اهولبء      
ـ يدْ سّدث اهـرع اهذٔ كديَ يؾ ّفد سِبزٍ ضّل خسرتج ُذا اهسِبز فٕ اضدْ اهيسبالح       

.   اهيخـولج تيّغّؽ اهولبء
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خلٌٌى االداء ؼوى اهخديبح اهصحٌج "خدرٌتً حّل يّطّغ الهلبء ال: ذبٌٌب  
  "اهّكبئٌج

 
 :هلبءـ اُداف ال 1 

خٌيٖج يِبراح اهيخدرتًٖ ضّل نٖفٖج خلٖٖى اداء اهخديبح اهظضٖج ّاهّكبئٖج فٕ ِٖدف اهولبء إهٓ 
كػبؽ اهظضج ّيدْ نفبءث ّفـبهٖج اهيـبٖٖر ّاهيؤضراح اهيشخخديج فٕ كٖبس االداء ّنذهم اهخـرف 

شخخديج هالشخغالل ؿوٓ اٌؼيج اهركبتج ؿوٓ خوم اهخديبح ّيدْ نفبءث ّفـبهٖج اهشٖبشبح ّاالشبهٖة اهى
االيذل هويّارد اهيبدٖج ّاهتضرٖج اهيخبضج ّاهخـرف ؿوٓ خسرتج اهسِبز اهيشخغٖف ّاالسِزث االؿغبء 

. اهيضبرنج فٕ ُذا اهيسبل يً خالل اهخرنٖز ؿوٓ ضبالح ؿيوٖج خلدى هِذا اهغرع
دٌّاً اهيحبشتج تدّهج اهنٌّح  :ـ اهجِبز اهيشخطٌف 2
خيشج اٌبى : ـ يدث اهولبء  3
 11/10/2012اهى  7/10يً : يّؼد اهولبء:  4
ٖضبرم فٕ اهولبء يّؼفًّ فًٌّٖ ييً ُى فٕ درسج يراكة اّ يدكق : اهيشبرنًّ فً اهولبء:  5

ّخخّفر هدِٖى خترث ؿيوٖج فٕ يسبل اهركبتج اهيبهٖج ال خلل ؿً شٌخًٖ تبهٌشتج هضيوج اهضِبداح اهسبيـٖج 
، فال خلل ؿً خيس شٌّاح  يخّشػج يً ٖضيوًّ يؤُالحايب تبهٌشتج ل. ّال خزٖد ؿً ؿضر شٌّاح 

ّاال  ّٖخـًٖ اً خخّفر هدْ اهيخدرة خترث فٕ يسبل يّغّؽ اهولبء. ّال خزٖد ؿً خيشج ؿضر شٌج 
. ٖفّق شٌَ ؿً اهخيشج ّارتـًٖ شٌج

يخدرتب ٖيذوًّ االسِزث االؿغبء فٕ  35ّ 20ٖخراّش اهـدد تًٖ : ـ ؼدد اهيشبرنًٌ فً اهولبء 6
ّخشخّفٕ االيبٌج .، تضٖد ٖرضص نل سِبز ذالذج يّؼفًٖ، اذًٌٖ اظوًٖٖ ّّاضد اضخٖبػٕ يجاهيٌؼ

اهـبيج اهٌلط يً تًٖ االضخٖبػًٖٖ ّؿوِٖب اً خراؿٕ فٕ االخخٖبر اؿػبء االفغوٖج هوسِبز اهذٔ هى 
.   ٖشخفد يً يذل ُذٍ اهفرظج يً كتل

. خشخخدى فٕ اهولبء اهوغج اهـرتٖج :ـ هغج اهولبء 7
ٖضخيل يٌِبر اهولبء ؿوٓ اهـٌبظر االشبشٖج هيّغّؿَ يؾ : اهؽٌبصر اهخفصٌوٌج هيّطّغ اهولبءـ  8

: ّٖضخيل يٌِبر اهولبء ؿوٓ اهـٌبظر اهخبهٖج. خغوٖة اهسبٌة اهـيوٕ ّاهخػتٖلٕ ؿوٓ اهسبٌة اهٌؼرٔ 
يفِّى ركبتج االداء ّفلب هالظداراح اهضدٖذج ـ  

ـ ؿٌبظر ّاُداف ركبتج االداء 
دارث اهظضج اهّكبئٖج ّاكشبيِب اهيخخوفج ـ يِبى ا

ـ يؤضراح االداء اهيشخخديج فٕ اهظضج اهّكبئٖج 
ـ خلٖٖى اداء اهيخختراح اهخبتـج هوظضج اهّكبئٖج 

خلٖٖى اداء اهيخختراح اهخبتـج هوظضج اهّكبئٖج 
ـ خلٖٖى اداء اكشبى االضظبءاح اهضّٖٖج 

ـ خلٖٖى اداء ينبفضج االيراع 
ظضج اهتٖئج ـ خلٖٖى اداء اكشبى 

ـ خلٖٖى اداء اكشبى اهظضج اهيٌِٖج 
ـ خلٖٖى اداء اكشبى يخبتـج اهخػـٖيبح 
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ـ اهخػتٖق اهـيوٕ السراءاح اهركبتج ؿوٓ اداء اهخديبح اهظضٖج 
ـ اهظـّتبح اهخٕ خّاسَ االسِزث فٕ خٌفٖذ ترايز خلٖٖى االداء ؿوٓ اهخديبح اهظضٖج اهّكبئٖج 

. اكؾ اهسِبز اهيشخغٖف ّاالسِزث اهيضبرنجيً ّ ضبالح ؿيوٖج ّخػتٖلٖجؿرع ـ  
. اٖج ؿٌبظر اخرْ ٖرْ اهسِبز اهيشخغٖف اغبفخِبـ 
ٖخـًٖ ؿوٓ نل ّفد سِبز يضبرم اؿداد ّخلدٖى ضبهج : ـ اؼداد حبالح ؼيوٌج حّل يّطّغ اهولبء 9

اذٌبء اً ٖشخخدى  ر ّٖخـًٖ.  ؿيوٖج خخغيً خسرتج سِبزٍ فٕ اضدْ اهيسبالح اهيخـولج تيّغّؽ اهولبء
ّٖـختر اؿداد اهضبهج اهـيوٖج ااهيذنّرث اضدْ ضرّػ .  POWER POINTاالؿداد ّاهخلدٖى ٌؼبى 

. اهيضبرنج فٕ اهولبء
. هويٌؼيجٖـًٖ يدٖر اهولبء تبهخٌشٖق تًٖ رئٖس اهسِبز اهيشخغٖف ّااليًٖ اهـبى  :ـ ادارث اهولبء 10

 :ّخضدد نيب ٖوٕ: ـ خنبهٌف اهولبء 11 
يشخغٖف ٌفلبح خٌفٖذ اهولبء ّفق يبٌظح ؿوَٖ اهفلرث ـ أ ـ يً اهيبدث اهشبدشج ـ ٖخضيل اهسِبز ال

يً كّاؿد اهولبءاح اهـويٖج ّاهخدرٖتٖج ّاهتضد اهـويٕ هويٌؼيج، يؾ اينبٌٖج خضيل اهيٌؼيج ّتػوة يً 
اهسِبز اهيشخغٖف، ٌفلبح تـع اهيضبغرًٖ اذا خى اشخلدايِى يً خبرر اهسِج اهيشخغٖفج ّذهم ؿيال 

. نبى اهفلرث ـ ة ـ يً اهيبدث اهيذنّرثتبش
. ـ خخضيل االسِزث اهيضبرنج ٌفلبح شفر ّاكبيج يّفدِٖب اهَٖ

ـ خخضيل اهيٌؼيج ٌفلبح شفر ّاكبيج يرضضٕ االسِزث اهخٕ ٖـٌِٖب اهيسوس اهخٌفٖٖذٔ هالشخفبدث يً 
. ّٖنًّ ذهم تّاكؾ يضبرم ّاضد يً نل سِبز. اهيٌضج اهيبهٖج

ٖـِد اهسِبز اهيشخغٖف اهٓ اهيدرتًٖ اهيخخظظًٖ اهوذًٖ  :هٌل اهيشبرمـ دهٌل اهيدرة ّد 12
.  اؿداد دهٖل اهيدرة ّدهٖل اهيضبرمفٕ اهولبء،  ٖـٌِٖيب
ٖخّهٓ اهسِبز اهيشخغٖف ػتؾ اّ ٌشخ اهّذبئق اهيخـولج تبهولبء  :ـ ظتػ ّخّزٌػ ّذبئق اهولبء 13

.  ّخّزٖـِب ؿوٓ اهيخدرتًٖ اذٌبء اهولبء
: ٖختؾ فٕ خلّٖى اهولبء االشوّة اهخبهٕ: هلبءـ خلٌّى ال 14
. هسٌج خٌيٖج اهلدراح اهيؤششٖجـ ٖسٖة اهيخدرتًّ ؿوٓ ظضٖفج االشخلظبء اهخٕ اؿدخِب    
. هسٌج خٌيٖج اهلدراح اهيؤششٖجـ ٖسٖة اهختراء ؿوٓ ظضٖفج االشخلظبء اهخٕ اؿدخِب    
نب ٖشخـرغبً فَٖ سيٖؾ اهسّاٌة اهيخـولج ـ ٖـد يدٖر اهولبء ّييذل االيبٌج اهـبيج خلرٖرا يضخر   

تخٌفٖذ اهولبء ّنذهم ٌخبئز خضوٖل ظضبئف اشخلظبء اهيخدرتًٖ ّاهختراء ّاهيلخرضبح اهخٕ اينً 
.  اشخخالظِب يً االسبتبح ؿوٓ ُذٍ اهظضبئف

ث نيب خيٌص االيبً" . اسخٖبز دّرث خدرٖتٖج"ٖـػٓ اهيخدرتًّ فٕ ٌِبٖج اهولبء ضِبداح  :اهشِبداحـ  15
. اهٓ رئٖس اهسِبز اهيشخغٖف ّاهٓ يدٖر اهولبء ّاهٓ اهختراء اهيدرتًٖ" ضِبداح خلدٖر"اهـبيج 

: ّٖسة ؿٌد اؿػبء ضِبدث اسخٖبز اهدّرث اهخدرٖتٖج االخذ فٕ االؿختبر اهـٌبظر اهخبهٖج    
. ـ  ضغّر اهيخدرة نبيل سوشبح اهولبء      
. ؿيوٖج اهخٕ خغيٌِب اهولبءـ يشبُيخَ  فٕ اهيٌبكضبح ّاهخيبرًٖ ال      
يسبالح ـ يدْ سّدث اهـرع اهذٔ كديَ يؾ ّفد سِبزٍ ضّل خسرتج ُذا اهسِبز فٕ اضدْ ال      

 . اهيخـولج تيّغّؽ اهولبء
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دّر االجِزث اهؽوٌب هوركبتج فً يجبل  "خدرٌتً حّل يّطّغ الهلبء ال: ذبهذب
  " خظٌّر يؤشراح اداء االجِزث اهحنّيٌج

ِٖدف اهولبء اهٓ خـرٖف اهيخدرتًٖ تدّر االسِزث اهركبتٖج فٕ خػّٖر يؤضراح اداء  :هلبءـ اُداف ال 1
االسِزث اهضنّيٖج ّاهػرق اهيختـج ّنٖفٖج اهخغوة ؿوٓ اهظـّتبح ّاهيضبنل اهخٕ خّاسَ اهيدكًٖ فٕ 

. ُذا اهيسبل ّاهخـرف ؿوٓ خسرتج اهسِبز اهيشخغٖف ّخسبرة االسِزث االؿغبء فٕ ُذا اهيسبل
اهجِبز اهيرنزي هويحبشتبح تجيِّرٌج يصر اهؽرتٌج : ـ اهجِبز اهيشخطٌف 2
 ٌخى االخفبق تشأٌِب يػ االيبٌج اهؽبيج: ـ يدث اهولبء  3

ٌخى االخفبق تشأٌَ يػ االيبٌج اهؽبيج : يّؼد اهولبء:  4
ٖضبرم فٕ اهولبء يّؼفًّ فًٌّٖ ييً ُى فٕ درسج يراكة اّ يدكق : اهيشبرنًّ فً اهولبء:  5
خخّفر هدِٖى خترث ؿيوٖج فٕ يسبل اهركبتج اهيبهٖج ال خلل ؿً شٌخًٖ تبهٌشتج هضيوج اهضِبداح اهسبيـٖج ّ

، فال خلل ؿً خيس شٌّاح  يخّشػج ايب تبهٌشتج هيً ٖضيوًّ يؤُالح. ّال خزٖد ؿً ؿضر شٌّاح 
. اهخيشج ّارتـًٖ شٌجٍ ٖخسبّز شً اال ّٖخـًٖ . ّال خزٖد ؿً خيشج ؿضر شٌج 

يخدرتب ٖيذوًّ االسِزث االؿغبء فٕ  35ّ 20ٖخراّش اهـدد تًٖ : اهيشبرنًٌ فً اهولبء ـ ؼدد 6
ّخشخّفٕ االيبٌج .اهيسيّؿج ، تضٖد ٖرضص نل سِبز ذالذج يّؼفًٖ، اذًٌٖ اظوًٖٖ ّّاضد اضخٖبػٕ

اهـبيج اهٌلط يً تًٖ االضخٖبػًٖٖ ّؿوِٖب اً خراؿٕ فٕ االخخٖبر اؿػبء االفغوٖج هوسِبز اهذٔ هى 
.   شخفد يً يذل ُذٍ اهفرظج يً كتلٔ
. خشخخدى فٕ اهولبء اهوغج اهـرتٖج :ـ هغج اهولبء 7
ٖضخيل يٌِبر اهولبء ؿوٓ اهـٌبظر االشبشٖج هيّغّؿَ يؾ : ـ اهؽٌبصر اهخفصٌوٌج هيّطّغ اهولبء 8

: ٖجّٖضخيل يٌِبر اهولبء ؿوٓ اهـٌبظر اهخبل. خغوٖة اهسبٌة اهـيوٕ ّاهخػتٖلٕ ؿوٓ اهسبٌة اهٌؼرٔ 
ـ اهخـرٖف تيؤضراح اداء االسِزث اهضنّيٖج   
ـ اُيٖج اشخخداى يؤضراح االسِزث اهضنّيٖج   
ـ اهػرق ّاالشبهٖة اهيشخخديج هخػتٖق يؤضراح االسِزث اهضنّيٖج   
ـ فضط يؤضراح االداء هوخأند يً يدْ نفبءخِب ّفبؿوٖخِب   
ّيٕ ـ اٌّاؽ يؤضراح االداء اهيشخخديج فٕ كٖبس االداء اهضم  
ـ دّر االسِزث اهـوٖب هوركبتج فٕ ضبهج ّسّد يؤضراح هالداء تبالسِزث اهضنّيٖج   
ـ نٖفٖج اهخغوة ؿوٓ اهظـّتبح ّاهيضبنل اهخٕ خّاسَ اهيدكلًٖ فٕ ُذا اهيسبل   
. يً ّاكؾ اهسِبز اهيشخغٖف ّاالسِزث اهيضبرنج فٕ اهولبء ؿيوٖج ّخػتٖلٖجؿرع خسبرة  ـ  
ٖى اهسّاٌة اهٌؼرٖج  ـ خيبرًٖ ؿيوٖج هخـد  
. ـ اٖج ؿٌبظر اخرْ ٖرْ اهسِبز اهيشخغٖف اغبفخِب  
ٖخـًٖ ؿوٓ نل ّفد سِبز يضبرم اؿداد ّخلدٖى ضبهج : ـ اؼداد حبالح ؼيوٌج حّل يّطّغ اهولبء 9

ّٖخـًٖ اً ٖشخخدى اذٌبء .  ؿيوٖج خخغيً خسرتج سِبزٍ فٕ اضدْ اهيسبالح اهيخـولج تيّغّؽ اهولبء
ّٖـختر اؿداد اهضبهج اهـيوٖج ااهيذنّرث اضدْ ضرّػ .  POWER POINTدٖى ٌؼبى االؿداد ّاهخق

. اهيضبرنج فٕ اهولبء
هويٌؼيج ٖـًٖ يدٖر اهولبء تبهخٌشٖق تًٖ رئٖس اهسِبز اهيشخغٖف ّااليًٖ اهـبى  :ـ ادارث اهولبء 10

 :ّخضدد نيب ٖوٕ: ـ خنبهٌف اهولبء 11 
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ـ ٖخضيل اهسِبز اهيشخغٖف ٌفلبح خٌفٖذ اهولبء ّفق يبٌظح ؿوَٖ اهفلرث ـ أ ـ يً اهيبدث اهشبدشج 
يً كّاؿد اهولبءاح اهـويٖج ّاهخدرٖتٖج ّاهتضد اهـويٕ هويٌؼيج، يؾ اينبٌٖج خضيل اهيٌؼيج ّتػوة يً 

ٖفج ّذهم ؿيال اهسِبز اهيشخغٖف، ٌفلبح تـع اهيضبغرًٖ اذا خى اشخلدايِى يً خبرر اهسِج اهيشخع
. تبضنبى اهفلرث ـ ة ـ يً اهيبدث اهيذنّرث

. ـ خخضيل االسِزث اهيضبرنج ٌفلبح شفر ّاكبيج يّفدِٖب اهَٖ
ـ خخضيل اهيٌؼيج ٌفلبح شفر ّاكبيج يرضضٕ االسِزث اهخٕ ٖـٌِٖب اهيسوس اهخٌفٖٖذٔ هالشخفبدث يً 

. ّٖنًّ ذهم تّاكؾ يضبرم ّاضد يً نل سِبز. اهيٌضج اهيبهٖج
اّ اهيدرتًٖ اهيخخظظًٖ / ٖـِد اهسِبز اهيشخغٖف اهٓ اهيدرة  :ـ دهٌل اهيدرة ّدهٌل اهيشبرم 12

ّّٖافٕ اهسِبز االيبٌج اهـبيج تٌشخج يٌِيب . اهوذًٖ ٖـٌِٖيبفٕ اهولبء،  اؿداد دهٖل اهيدرة ّدهٖل اهيضبرم
. اٌـلبد ُذا اهولبءكتل يّؿد اهولبء تّكح نبف تبالغبفج اهٓ يّافبخِب تسيٖؾ اهتٖبٌبح اهخبظج ة

ٖخّهٓ اهسِبز اهيشخغٖف ػتؾ اّ ٌشخ اهّذبئق اهيخـولج تبهولبء  :ـ ظتػ ّخّزٌػ ّذبئق اهولبء 13
ّّٖافٕ االيبٌج اهـبيج تٌشخ يٌِب هخّزٖـِب ؿوٓ االسِزث اهخٕ هى . ّخّزٖـِب ؿوٓ اهيخدرتًٖ اذٌبء اهولبء

. ٖخشً هِب اهيضبرنج فٕ ُذا اهولبء
: ٖختؾ فٕ خلّٖى اهولبء االشوّة اهخبهٕ :ـ خلٌّى اهولبء 14
. هسٌج خٌيٖج اهلدراح اهيؤششٖجـ ٖسٖة اهيخدرتًّ ؿوٓ ظضٖفج االشخلظبء اهخٕ اؿدخِب    
. هسٌج خٌيٖج اهلدراح اهيؤششٖجـ ٖسٖة اهختراء ؿوٓ ظضٖفج االشخلظبء اهخٕ اؿدخِب    
خـرغبً فَٖ سيٖؾ اهسّاٌة اهيخـولج ـ ٖـد يدٖر اهولبء ّييذل االيبٌج اهـبيج خلرٖرا يضخرنب ٖس   

تخٌفٖذ اهولبء ّنذهم ٌخبئز خضوٖل ظضبئف اشخلظبء اهيخدرتًٖ ّاهختراء ّاهيلخرضبح اهخٕ اينً 
.  اشخخالظِب يً االسبتبح ؿوٓ ُذٍ اهظضبئف

نيب خيٌص االيبٌج " . اسخٖبز دّرث خدرٖتٖج"ٖـػٓ اهيخدرتًّ فٕ ٌِبٖج اهولبء ضِبداح  :ـ اهشِبداح 15
. اهٓ رئٖس اهسِبز اهيشخغٖف ّاهٓ يدٖر اهولبء ّاهٓ اهختراء اهيدرتًٖ" ضِبداح خلدٖر"ايج اهؾ

: ّٖسة ؿٌد اؿػبء ضِبدث اسخٖبز اهدّرث اهخدرٖتٖج االخذ فٕ االؿختبر اهـٌبظر اهخبهٖج    
. ـ  ضغّر اهيخدرة نبيل سوشبح اهولبء      
. اهخٕ خغيٌِب اهولبء ـ يشبُيخَ  فٕ اهيٌبكضبح ّاهخيبرًٖ اهـيوٖج      
ـ يدْ سّدث اهـرع اهذٔ كديَ يؾ ّفد سِبزٍ ضّل خسرتج ُذا اهسِبز فٕ اضدْ اهيسبالح       

.     اهيخـولج تيّغّؽ اهولبء
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"   اشبهٌة ّخلٌٌبح اهيراجؽج اهتٌئٌج "خدرٌتً حّل يّطّغ الهلبء ال: راتؽب
يوٖج هويخدرتًٖ فٕ يسبل اهيراسـج اهتٖئٖج يً خالل خٌيٖج اهخترث اهـويٖج ّاهؾ :ـ اُداف اهولبء 1

اػالؿِى ؿوٓ ػرق ّاشبهٖة ّخلٌٖبح اهيراسـج اهتٖئٖج ّؿرع خسرتج اهسِبز اهيشخغٖف هولبء 
 .ّخسبرة االسِزث االؿغبء

. احد االجِزث اهذي ٌرغة فً اشخطبفج اهولبء :ـ اهجِبز اهيشخطٌف 2
از اهيشخطٌف ّااليبٌج اهؽبيج خحدد تبهخٌشٌق تًٌ اهجَ  :ـ يدث اهولبء  3
ٌحدد تبهخٌشٌق تًٌ اهجِبز اهيشخطٌف ّااليبٌج اهؽبيج  :يّؼد اهولبء:  4
ٖضبرم فٕ اهولبء يّؼفًّ فًٌّٖ ييً ُى فٕ درسج يراكة اّ يدكق : اهيشبرنًّ فً اهولبء:  5

اهضِبداح اهسبيـٖج ّخخّفر هدِٖى خترث ؿيوٖج فٕ يسبل اهركبتج اهيبهٖج ال خلل ؿً شٌخًٖ تبهٌشتج هضيوج 
، فال خلل ؿً خيس شٌّاح  يخّشػج ايب تبهٌشتج هيً ٖضيوًّ يؤُالح. ّال خزٖد ؿً ؿضر شٌّاح 

 ىٍّٖخـًٖ اً خخّفر هدِٖى خترث ضّل يّغّؽ اهولبء ّاال ٖخسبّز شً. ّال خزٖد ؿً خيشج ؿضر شٌج 
. اهخيشج ّارتـًٖ شٌج

يخدرتب ٖيذوًّ االسِزث االؿغبء فٕ  35ّ 20ٖخراّش اهـدد تًٖ : ـ ؼدد اهيشبرنًٌ فً اهولبء 6
ّخشخّفٕ االيبٌج .اهيسيّؿج ، تضٖد ٖرضص نل سِبز ذالذج يّؼفًٖ، اذًٌٖ اظوًٖٖ ّّاضد اضخٖبػٕ

اهـبيج اهٌلط يً تًٖ االضخٖبػًٖٖ ّؿوِٖب اً خراؿٕ فٕ االخخٖبر اؿػبء االفغوٖج هوسِبز اهذٔ هى 
.   ٖشخفد يً يذل ُذٍ اهفرظج يً كتل

. خشخخدى فٕ اهولبء اهوغج اهـرتٖج :ث اهولبءـ هغ 7
: ٖضخيل يٌِبر اهولبء ؿوٓ اهـٌبظر االشبشٖج اهخبهٖج: ـ اهؽٌبصر اهخفصٌوٌج هيّطّغ اهولبء 8

ـ اهخـرٖف تبهيراسـج اهتٖئٖج ّاُيٖخِب 
ـ اشبهٖة ّخلٌٖبح اهيراسـج اهتٖئٖج 

ث ـ االذر اهيخضلق يً اشخخداى اشبهٖة ّخلٌٖبح اهيراسـج اهتٖئٕ
ـ اهيراسـج اهتٖئٖج ّؿالكخِب تبهخٌيٖج اهيشخدايج 
ـ اهيراسـج اهتٖئٖج ؿوٓ اٌضػج اهػبكج اهتدٖوج 
ـ اُى ادهج اهخدكٖق اهيرختػج تبهيراسـج اهتٖئٖج 

ـ اهظـّتبح اهيرختػج تييبرشج اهركبتج اهتٖئٖج 
ـ ؿرع ضبالح ؿيوٖج يً ّاكؾ خسرتج اهسِبز اهيشخغٖف ّخسبرة االسِزث االؿغبء   
       ـ خيبرًٖ ؿيوٖج هخـدٖى اهسّاٌة اهٌؼرٖج  
. ـ اٖج ؿٌبظر اخرْ ٖرْ اهسِبز اهيشخغٖف اغبفخِب   
ٖخـًٖ ؿوٓ نل ّفد سِبز يضبرم اؿداد تضد ضّل يّغّؽ : يّطّغ اهولبء تحّد حّلـ اؼداد  9

هولبء ٌؼبى ّٖخـًٖ اً ٖشخخدى اذٌبء خلدٖى اهتضد فٕ ا.  اهولبء ٖغيٌَ خسرتج سِبزٍ فٕ ُذا اهيسبل
POWER POINT  .

. ٖـًٖ يدٖر اهولبء تبهخٌشٖق تًٖ رئٖس اهسِبز اهيشخغٖف ّااليًٖ اهـبى هويسيّؿج :ـ ادارث اهولبء 10
 :ّخضدد نيب ٖوٕ: ـ خنبهٌف اهولبء 11 
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ـ ٖخضيل اهسِبز اهيشخغٖف ٌفلبح خٌفٖذ اهولبء ّفق يبٌظح ؿوَٖ اهفلرث ـ أ ـ يً اهيبدث اهشبدشج 
كبءاح اهـويٖج ّاهخدرٖتٖج ّاهتضد اهـويٕ هويٌؼيج، يؾ اينبٌٖج خضيل اهيٌؼيج ّتػوة يً يً كّاؿد اهل

اهسِبز اهيشخغٖف، ٌفلبح تـع اهيضبغرًٖ اذا خى اشخلدايِى يً خبرر اهسِج اهيشخغٖفج ّذهم ؿيال 
. تبضنبى اهفلرث ـ ة ـ يً اهيبدث اهيذنّرث

. ُب اهَٖـ خخضيل االسِزث اهيضبرنج ٌفلبح شفر ّاكبيج يّفدٔ
ـ خخضيل اهيٌؼيج ٌفلبح شفر ّاكبيج يرضضٕ االسِزث اهخٕ ٖـٌِٖب اهيسوس اهخٌفٖٖذٔ هالشخفبدث يً 

. ّٖنًّ ذهم تّاكؾ يضبرم ّاضد يً نل سِبز. اهيٌضج اهيبهٖج
اّ اهيدرتًٖ اهيخخظظًٖ / ٖـِد اهسِبز اهيشخغٖف اهٓ اهيدرة  :ـ دهٌل اهيدرة ّدهٌل اهيشبرم 12

.  أ ّاهوذًٖ ٖـٌِٖيب فٕ اهولبء، اؿداد دهٖل اهيدرة ّدهٖل اهيضبرم. دٔ. اهيخخرسًٖ يً أٔ
ٖخّهٓ اهسِبز اهيشخغٖف ػتؾ اّ ٌشخ اهّذبئق اهيخـولج تبهولبء  :ـ ظتػ ّخّزٌػ ّذبئق اهولبء 13

ّّٖافٕ االيبٌج اهـبيج تٌشخ يٌِب هخّزٖـِب ؿوٓ االسِزث اهخٕ هى . ّخّزٖـِب ؿوٓ اهيخدرتًٖ اذٌبء اهولبء
. ٖخشً هِب اهيضبرنج فٕ ُذا اهولبء

: ٖختؾ فٕ خلّٖى اهولبء االشوّة اهخبهٕ: ـ خلٌّى اهولبء 14
. هسٌج خٌيٖج اهلدراح اهيؤششٖجـ ٖسٖة اهيضبرنًّ ؿوٓ ظضٖفج االشخلظبء اهخٕ اؿدخِب    
. هسٌج خٌيٖج اهلدراح اهيؤششٖجـ ٖسٖة اهختراء ؿوٓ ظضٖفج االشخلظبء اهخٕ اؿدخِب    
د يدٖر اهولبء ّييذل االيبٌج اهـبيج خلرٖرا يضخرنب ٖشخـرغبً فَٖ سيٖؾ اهسّاٌة اهيخـولج ـ ٖؾ   

تخٌفٖذ اهولبء ّنذهم ٌخبئز خضوٖل ظضبئف اشخلظبء اهيضبرنًٖ ّاهختراء ّاهيلخرضبح اهخٕ اينً 
.  اشخخالظِب يً االسبتبح ؿوٓ ُذٍ اهظضبئف

ّخيٌص االيبٌج اهـبيج " اسخٖبز دّرث " ُبدث ٖـػٓ نل يضبرم فٕ ٌِبٖج اهولبء ص :ـ اهشِبداح 15
. ضِبداح خلدٖر اهٓ نويً شبُى يشبُج فـبهج فة اؿداد ّاٌسبش اهولبء

: االخذ فٕ االؿختبر اهـٌبظر اهخبهٖج اهضِبدثضغّر " ّٖسة ؿٌد اؿػبء ضِبدث     
. ـ  ضغّر اهيضبرم نبيل سوشبح اهولبء      
. ارح اذٌبء اهولبءـ يشبُيخَ فٕ اهيٌبكضبح اهخٕ د      
ـ يدْ سّدث اهـرع اهذٔ كديَ يؾ ّفد سِبزٍ ضّل خسرتج ُذا اهسِبز فٕ اضدْ اهيسبالح       

.   اهيخـولج تيّغّؽ اهولبء
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ث  ـاهيراجؽج االهٌج هوتٌبٌبح اهيبهً"  خدرٌتً حّل يّطّغالهلبء ال: خبيشب
( خظتٌلبح ) 
ؼويٌب ّخظتٌلٌب يً خالل خؽرٌفِى تبشبهٌة يراجؽج  درتًٖخٌيٖج يِبراح اهيح :ـ اُداف اهولبء 1

ّاهخغوة ؼوى اهصؽّتبح اهخً اهتٌبٌبح اهيبهٌج اهنخرٌٌّب ّاهخخظٌظ هِب ّنٌفٌج اجراء ُذٍ اهيراجؽج 
 .خؽخرض اهيدكلًٌ فً ُذا اهيجبل

. احد االجِزث اهذي ٌرغة فً اشخطبفج اهولبء :ـ اهجِبز اهيشخطٌف 2
 د تبهخٌشٌق يػ االيبٌج اهؽبيجخحد: ـ يدث اهولبء  3

. ٌحدد تبهخٌشٌق يػ االيبٌج اهؽبيج :يّؼد اهولبء:  4
ٖضبرم فٕ اهولبء يّؼفًّ فًٌّٖ ييً ُى فٕ درسج يراكة اّ يدكق : : اهيشبرنًّ فً اهولبء:  5

ؿٖج ّخخّفر هدِٖى خترث ؿيوٖج فٕ يسبل اهركبتج اهيبهٖج ال خلل ؿً شٌخًٖ تبهٌشتج هضيوج اهضِبداح اهسبى
، فال خلل ؿً خيس شٌّاح  يخّشػج ايب تبهٌشتج هيً ٖضيوًّ يؤُالح. ّال خزٖد ؿً ؿضر شٌّاح 

 ىٍّٖخـًٖ اً خخّفر هدِٖى خترث ضّل يّغّؽ اهولبء ّاال ٖخسبّز شً. ّال خزٖد ؿً خيشج ؿضر شٌج 
. اهخيشج ّارتـًٖ شٌج

ٖيذوًّ االسِزث االؿغبء فٕ يخدرتب  35ّ 20ٖخراّش اهـدد تًٖ : ـ ؼدد اهيشبرنًٌ فً اهولبء 6
ّخشخّفٕ االيبٌج .اهيسيّؿج ، تضٖد ٖرضص نل سِبز ذالذج يّؼفًٖ، اذًٌٖ اظوًٖٖ ّّاضد اضخٖبػٕ

اهـبيج اهٌلط يً تًٖ االضخٖبػًٖٖ ّؿوِٖب اً خراؿٕ فٕ االخخٖبر اؿػبء االفغوٖج هوسِبز اهذٔ هى 
.   ٖشخفد يً يذل ُذٍ اهفرظج يً كتل

. دى فٕ اهولبء اهوغج اهـرتٖجخشخخ :ـ هغج اهولبء 7
: ٖضخيل يٌِبر اهولبء ؿوٓ اهـٌبظر االشبشٖج اهخبهٖج: ـ اهؽٌبصر اهخفصٌوٌج هيّطّغ اهولبء 8

ـ اُيٖج ّاُداف اهركبتج ؿوٓ اهتٖبٌبح اهيبهٖج تبشخخداى اهضبشة االهٕ 
ـ يخػوتبح يراسـج اهتٖبٌبح اهيبهٖج 

ـ اشبهٖة ّيٌِسٖبح يراسـج اهتٖبٌبح اهيبهٖج 
ـ خخػٖػ ؿيوٖبح اهركبتج ؿوٓ اهتٖبٌبح اهيبهٖج تبشخخداى اهضبشة االهٕ 

 .ـ اهظـّتبح اهخٕ خّاسَ االسِزث فٕ يراسـج اهتٖبٌبح اهيبهٖج االهٖج

. ـ خسرتج اهسِبز اهيشخغٖف ّخسبرة االسِزث االؿغبء  
اهسّاٌة اهٌؼرٖج       ٖى ؽهخد ـ خيبرًٖ ؿيوٖج  
. اهيشخغٖف اغبفخِبـ اٖج ؿٌبظر اخرْ ٖرْ اهسِبز  
ٖخـًٖ ؿوٓ نل ّفد سِبز يضبرم اؿداد تضد ضّل يّغّؽ : يّطّغ اهولبء تحّد حّلـ اؼداد  9

ّٖخـًٖ اً ٖشخخدى اذٌبء خلدٖى اهتضد فٕ اهولبء ٌؼبى .  اهولبء ٖغيٌَ خسرتج سِبزٍ فٕ ُذا اهيسبل
POWER POINT  .

. هويٌؼيجس اهسِبز اهيشخغٖف ّااليًٖ اهـبى ٖـًٖ يدٖر اهولبء تبهخٌشٖق تًٖ رئٕ :ـ ادارث اهولبء 10
 :ّخضدد نيب ٖوٕ: ـ خنبهٌف اهولبء 11 

ـ ٖخضيل اهسِبز اهيشخغٖف ٌفلبح خٌفٖذ اهولبء ّفق يبٌظح ؿوَٖ اهفلرث ـ أ ـ يً اهيبدث اهشبدشج 
يً يً كّاؿد اهولبءاح اهـويٖج ّاهخدرٖتٖج ّاهتضد اهـويٕ هويٌؼيج، يؾ اينبٌٖج خضيل اهيٌؼيج ّتػوة 
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اهسِبز اهيشخغٖف، ٌفلبح تـع اهيضبغرًٖ اذا خى اشخلدايِى يً خبرر اهسِج اهيشخغٖفج ّذهم ؿيال 
. تبضنبى اهفلرث ـ ة ـ يً اهيبدث اهيذنّرث

. ـ خخضيل االسِزث اهيضبرنج ٌفلبح شفر ّاكبيج يّفدِٖب اهَٖ
ٌفٖٖذٔ هالشخفبدث يً ـ خخضيل اهيٌؼيج ٌفلبح شفر ّاكبيج يرضضٕ االسِزث اهخٕ ٖـٌِٖب اهيسوس اهح

. ّٖنًّ ذهم تّاكؾ يضبرم ّاضد يً نل سِبز. اهيٌضج اهيبهٖج
اّ اهيدرتًٖ اهيخخظظًٖ / ٖـِد اهسِبز اهيشخغٖف اهٓ اهيدرة  :ـ دهٌل اهيدرة ّدهٌل اهيشبرم 12

ّّٖافٕ . أ ّاهوذًٖ ٖـٌِٖيب فٕ اهولبء، اؿداد دهٖل اهيدرة ّدهٖل اهيضبرم. دٔ. اهيخخرسًٖ يً أٔ
سِبز االيبٌج اهـبيج تٌشخج يٌِيب كتل يّؿد اهولبء تّكح نبف تبالغبفج اهٓ يّافبخِب تسيٖؾ اهتٖبٌبح ال

. اهخبظج تبٌـلبد ُذا اهولبء
ٖخّهٓ اهسِبز اهيشخغٖف ػتؾ اّ ٌشخ اهّذبئق اهيخـولج تبهولبء  :ـ ظتػ ّخّزٌػ ّذبئق اهولبء 13

يبٌج اهـبيج تٌشخ يٌِب هخّزٖـِب ؿوٓ االسِزث اهخٕ هى ّّٖافٕ اال. ّخّزٖـِب ؿوٓ اهيخدرتًٖ اذٌبء اهولبء
. ٖخشً هِب اهيضبرنج فٕ ُذا اهولبء

: ٖختؾ فٕ خلّٖى اهولبء االشوّة اهخبهٕ: ـ خلٌّى اهولبء 14
. ـ ٖسٖة اهيضبرنًّ ؿوٓ ظضٖفج االشخلظبء اهخٕ اؿدخِب االيبٌج اهـبيج   
. ا االيبٌج اهـبيجـ ٖسٖة اهختراء ؿوٓ ظضٖفج االشخلظبء اهخٕ اؿدخَ   
ـ ٖـد يدٖر اهولبء ّييذل االيبٌج اهـبيج خلرٖرا يضخرنب ٖشخـرغبً فَٖ سيٖؾ اهسّاٌة اهيخـولج    

تخٌفٖذ اهولبء ّنذهم ٌخبئز خضوٖل ظضبئف اشخلظبء اهيضبرنًٖ ّاهختراء ّاهيلخرضبح اهخٕ اينً 
.  اشخخالظِب يً االسبتبح ؿوٓ ُذٍ اهظضبئف

ّخيٌص االيبٌج اهـبيج " ضغّر هلبء ؿويٕ" ل يضبرم فٕ ٌِبٖج اهولبء ضِبدث ٖـػٓ م :ـ اهشِبداح 15
. ضِبداح خلدٖر اهٓ نويً شبُى يشبُج فـبهج فة اؿداد ّاٌسبش اهولبء

: ضغّر هلبء ؿويٕ االخذ فٕ االؿختبر اهـٌبظر اهخبهٖج" ّٖسة ؿٌد اؿػبء ضِبدث     
. ـ  ضغّر اهيضبرم نبيل سوشبح اهولبء      
. ـ يشبُيخَ فٕ اهيٌبكضبح اهخٕ دارح اذٌبء اهولبء      
ـ يدْ سّدث اهـرع اهذٔ كديَ يؾ ّفد سِبزٍ ضّل خسرتج ُذا اهسِبز فٕ اضدْ اهيسبالح       

.   اهيخـولج تيّغّؽ اهولبء
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البحث العلمي : ثانياً 

. المسابقة العاشرة للبحث العلمي  -1
طلبات الترشٌح للمسابقة التً حدد آخر موعد الستالمها ٌوم أ ـ تتولى االمانة النظر فً    
وافادة االجهزة بقبول مرشحٌها الذٌن تتوفر فٌهم شروط المشاركة المحددة فً االعالن  30/9/2011

. الخاص بهذه المسابقة
 

حوث بارسال البحوث التً اعدها المرشحون فً المسابقة الى لجنة تقوٌم البب ـ تقوم االمانة العامة   
. المشكلة لهذا الغرض

 

: الترجمة  -2
. مواصلة ترجمة األعداد الصادرة عن مجلة انتوساي إلى اللغة العربٌة  -أ

. تشجٌع األجهزة على ترجمة األدلة والبحوث الصادرة عن الجهات األجنبٌة إلى اللغة العربٌة -ب

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

دولة الكويت (   2011سبتمبر  13 – 11) محضر اإلجتماع الرابع للجنة تنمية القدرات المؤسسية 
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 11 *  * * *  *   * * *   * *  *  29 نيبيب 2006 األداء نخمىيى كًذخم انًبني انخحهيم 1

2 
 عٍ انكشف يدبل في انحذيثت انخمُيبث دوس

 وانفسبد انغش
 13 * * * *   *  *   * * * * *  * * 43 يصش 2006

 15 * * * * * * * * * *  *   * *  * * 42 اندضائش 2006 انعبيت اإليشاداث عهى انشلببت 3

 17 * * * * * * * *   * * * * * * * * * 37 انكىيج 2006 (انصفمبث) انعمىد إبشاو إخشاءاث عهى انشلببت 4

 10  * * * * * *   *  * *   *     اندضائش 2006 اإلنكخشوَيت انًبنيت وانُظى انبيبَبث عهى انشلببت 5

 13 *  * * *  * * * *  *   * *  * * 31 نيبيب 2007 االلخصبديت نهىحذاث انذاخهيت انشلببت أَظًت حمييى 6

 17 *  * * * * * * *  * * * * * * * * * 51 يصش 2007 انصحت لطبع عهى األداء سلببت 7

 17 * * * *  * * * *  * * * * * * * * * 33 انسعىديت 2007 انشلببي انعًم وخىدة اإلثببث أدنت 8

 14 * * * * *  *  *  * *  * * * *  * 24 انكىيج 2007 انشلببي انعًم عهى واثبسة انخذسيب 9

 15 * * * * *  * * * * * *  * * * *   43 يصش 2008 نهشلببت انعهيب نألخهضة انسُىيت انخمبسيش إعذاد 10

11 
 نألسس وفمبًا  انًحهي انحكى أخهضة عهى انشلببت
 انًعخًذة انعهًيت

 10 *  * * *  *   *  *   * *   * 24 نيبيب 2008

12 
 انًعبشبث صُبديك هيئبث عهى انشلببت

 االخخًبعيت وانخأييُبث
 15 *  * * *  * * *  * * * * * * *  * 38 األسدٌ 2008

 14 * * * *  * * *   * * * *  * *  * 29 انسعىديت 2008 انخعهيى لطبع عهى األداء حميى 13

14 
 يىاصَت إنى انبُىد يىاصَت يٍ انخحىل أهًيت

 رنك في انعهيب األخهضة ودوس واألداء انبشايح
 13 *  * *  * *  * * *  * * * *   * 31 نبُبٌ 2009

15 
 يٍ وانحذ انكشف في نهشلببت انعهيب األخهضة دوس

 انًبنيت انًخبنفبث
                      انعشاق 2009

 13 *  * *  * * *   * *  * * * *  * 23 انسعىديت 2009 اآلني انحبسب ببسخخذاو انبيبَبث عهى انشلببت 16

 15 * * * *   * * * *  *  * * * * * * 31 لطش 2009 انشلببي انعًم خىدة حمىيى 17

 14 * * *  *  * *  * * * * *  * *  * 29 انكىيج 2009 انُفطي انمطبع أداء حمىيى 18

19 
 ويخبطش انُسبيت األهًيت وطبيعت يفهىو

 انًشاخعت
 14 *  * *   * * *  * * * * * * *  * 38 يصش 2010

 13 *  *    * * * * * *  * * * *  * 29 انسعىديت 2010 نهًعهىيبث اآلني انُظى عهى انشلببت 20



 
 

 

3 

 16 *  * * * * * * * * * *  * * * *  * 38 األسدٌ 2010 نهذونت انعبيت انًىاصَت إعذاد عهى انشلببت 21

 8   *      * * *    * *  * *  حىَس 2010 انًعهىيبث نخمُيت انزاحي انخمييى 22

 16 * * *  * * * * * * * *  * * * *  * 42 انكىيج 2010 انبيئت عهى انشلببت 23

 12 * *   *  *  * * * *  *  * *  * 30 اندضائش 2010 انخبسج في انذبهىيبسيت انبعثبث عهى انشلببت 24

  715 انًشبسكيٍ عذد إخًبني

 315 21 12 22 18 14 10 22 15 16 14 17 21 10 17 19 23 15 9 20 انخذسيبيت انبشايح في انعهيب نألخهضة انًشبسكبث عذد إخًبني
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