
 

 

 

 مجموعة طالل أبو غزالة للتدريب المهني

 عضو في مجموعة طالل أبو غزالة الدولية

 بالتعاون مع

-المعهد الكوري الفلسطيني  جامعة النجاح الوطنية    

 تعلن عن التسجيل لدورة تدريب بعنوان

 

 

 

 

 األهداف العامة:

  تعريف المشاركين بالمفاهيم الحديثة المرتبطة بالتدقيق والرقابة الداخلية مثل مفهومCOSO  والتقييم الذاتي للرقابة الداخليةCSA. 

  اكساب المشاركين مهارات التدقيق الداخلي وفق معايير التدقيق الداخلي الصادرة عن المعهد األمريكي للمدققين الداخليينIIA. 

 .التواصل مع أعضاء المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين 

 

 المستهدفة الفئة

 أعضاء المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين. -
 مدراء وموظفو الدوائر واألقسام المالية. -

 مسؤولي وموظفي إدارة المخاطر. -

 مقدمو خدمات التدقيق الداخلي. -

 القطاع الخاص.موظفي البنوك وشركات  -
 .العاملين في الجهات الرقابية في القطاع العام  -
 رؤساء أقسام التدقيق الداخلي والمدققين الداخليين. -
 أعضاء لجان التدقيق والرقابة. -
 طالب كلية األعمال واالقتصاد. -

 : اإلطارالعام

 :التدقيق الداخلي 

 تطور مفهوم التدقيق الداخلي. -

 الداخلي وأنواعه.أهداف التدقيق  -

 مراحل تنفيذ التدقيق الداخلي. -

 أوجه االختالف بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي. -

  التدقيق الداخلي المبني على المخاطرRBA: 

 مفهوم المخاطر وأنواعها. -

 Risk Management   مفهوم إدارة المخاطر -

 بناء الخطة السنوية للتدقيق المبني على المخاطر -

 إعداد تقرير التدقيق المستند للمخاطر -

 :نظام الرقابة الداخلية 

 مفهوم نظام الرقابة الداخلية. -
 (.COSOلمفهوم )تعريف نظام الرقابة الداخلية والقواعد الرئيسية له وفقاً  -
 األهداف الرئيسية لنظام الرقابة الداخلية. -
 خلية.وسائل وأساليب التقييم الذاتي لنظام الرقابة الدا -
معايير المحاسبة المهنية الدولية للتدقيق المبني على المخاطر )معايير الصفات،  -

 معايير األداء، معايير التطبيق(.

  الحاكمية المؤسسيةCorporate Governance 
  االمتثالcompliance 
 ستعراض لقانون ساربنس أوكسالياSarbanes &oxley 

 

                     $100للطالب رسوم االشتراك -

 $150 غير الطالب رسوم اإلشتراك ل -

 جامعة النجاح الوطنية/ المعهد الكوري: لدورةمكان ا -

                      الدورة التدريبية.سوف يحصل المشارك على شهادة مشاركة في  -

 يتم االتفاق عليها الحقا .أيام الدورة:  -

 ساعات 10 الدورة :عدد ساعات  -

 

زيارة مكتب طالل ابو غزالة لالستفسار والتسجيل يرجى 

 للمعرفة في المعهد الكوري

 kp.najah.eduاو من خالل موقع المعهد االلكتروني  
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