
 

 

 

 

 

 برامج وزارة المالية 
 

 

ؤسسات المستقلة محقة واللبرامج القطاع المالي في الجهات الحكومية والهيئات الم -

4102 4102 
 

 

 

 إلى هموج التاريخ البرنامج التدريبي  الرقم

إعداد تقديرات الميزانيات الحكومية والقواعد المنظمة  0

 لها

 التنفيذية 00-01/2/4102

 اإلشرافية 01/2/4102-01 التعاقد وفقا للتعليمات المالية و إجراءات الشراء  4

 التنفيذية 44/2/4102-41 نظام الدفع والتحصيل اإللكتروني  1

 ذية يالتنف 6/4102/ 1 -1 نظم الشراء الحكومي 2

 التنفيذية  –اإلشرافية  40/1/4102 أخالقيات الوظيفية المالية 6

( )الميزانيات و   IFSالمتكاملة ) نظمة الماليةاأل 7

 اإلرتباطات (

04-

06/01/4102 

 اإلشرافية

 –باب األول ) نظام الخدمة المدنية الالصرف على  1

 ة (يحاالت تطبيق –الخصومات  –المزايا النقدية 

01-

41/01/4102 

 اإلشرافية

بالموجودات الخارجة عن نطاق  ندوة تعميم التصرف 1

بنظام التصرف ضمن مشروع نظم  اإلستخدام وربطه

 معلومات إدارة مالية الحكومية ) األوراكل ( 

 ا|إلشرافية 41/01/4102

 

 

  مشاركة بأحد البرامج المذكورة يرجى تعبأة النماذج المرفقة وإعتمادها من قبل الفي حال الرغبة في

 )نموذج وزارة المالية + إستمارة ترشيح وزارة المواصالت ( . المسئولين

 

 42117011 – 42111110لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بإدارة التدريب على االرقام التالية : ل 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 برامج  " التدريب " المقترحة من جامعة الكويت للموسم القادم

 

 
 

الفئة الموجه لها  تاريخ االنعقاد اسم البرنامج الرقم

 البرنامج

والقانون المدني ومستندات العقد قانون لجنةالمناقصات  0

 الهندسية

 التنفيذية 41-47/00/4102

إدارة العقود الهندسية واالوامرالتغييرية والمطالبات  4

 ميوالتحك

11/00-

00/04/4102 

 التنفيذية

 التنفيذية 42/04/4102-02 كيفية متابعة وتنفيذ وادارةالمشاريع والموقع الهندسية 1

 التنفيذية 46/1/4102-44 الهندسيةإدارة المشارع  2

 التنفيذية 6/00/4102 -4 طرق الصيانة الوقائية  ألجهزة التبريد والتكيف 2

صيانة وتحديد االعطال الميكانكية  والكهربائية لمعدات  6

 كييفتال

 التنفيذية 0-2/1/4102

 التنفيذية 00/00/4102-1 التخطيط للطوارئ وإدارة األزمات 7

 التنفيذية  04/4/4102-1 القيميةالهندسة  1

 

 

 

 

 

 الفئة الموجه لها البرنامج تاريخ االنعقاد  اسم البرنامج  الرقم

جوانب فنية ومالية   BOT&PPPالمشاريع  0

 وقانونية وسياسية واجتماعية وادارية 

 التنفيذية 0-2/4/4102

 التنفيذية 2/1/4102-0  للمبتدئين األوتوكادم االرسم الهندسي باستخد 4

 التنفيذية 04/1/4102-1 إدارة المشاريع : تخطيط وجدولة وتحكم  1

 4101الرسم الهندسي باستخدام االوتوكاد  2

 للمحترفين 

 التنفيذية 2-1/2/4102

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م ) الفترة الصباحية (  4102/4102برامج ديوان المحاسبة للسنة المالية 
 

 

 

  -البرامج وورش العمل التخصصية :

 

 موجه إلى التاريخ  البرنامج التدريبي الرقم

 فئة المدققين 6/2/4102-2/2 الحكومة وأهميتها في تعزيز الممارسات السليمة  0

 فئة المدققين 00/1/4102-7/1 ) ورشة عمل ( التدقيق على عقود التوريد والخدمات  4

) ورشة عمل ( أساليب التدقيق بالحاسب اآللي في أعمال  1

 (    CAATSالتدقيق والرقابة ) 

 فئة المدققين  40/1-42/1/4102

 فئة المدققين 06/01/4102-04/01 غة المالحظات اتنمية مهارات كتابة التقارير الرقابية وصي 2

 المدققين فئة 41/01/4102-01/01 أساليب الرقابة على الغش واالحتيال  2

 مدققين فئة ال 11/01/4102-46/01 التدقيق المالي المستند على المخاطر  6

( 10قواعد تنفيذ الميزانية في إطار المرسوم بالقانون رقم ) 7

) الخاص ( بقواعد إعداد الميزانية العامة  0171لسنة

والرقابة على تنفيذها وتعاميم وزارة المالية بما يضمن 

 سالمةاالداء المالي و اإلداري 

 فئة المدققين 4/00-2/00/4102

 فئة المدققين  01/00/4102-1/00 ت الحكومية الفحص التحليلي للحسابات الختامية للجها 1

 فئة المدققين 41/00/4102-06/00 في ضوء معايير األنتوساي مستجدات التدقيق البيئي 1

 فئة المدققين  7/04-00/04/4102 (   SPSSتحليل البيانات اإلحصائية )  01

 المدققين فئة 01/04/4102-02/04 مهارات فحص وتقييم نظم الرقابة الداخلية  00

) ورشة عمل ( فحص ومراجعة العقود االنشائية وشهادات  04

 الدفعات الشهرية 

 فئة المدققين 2/0-1/0/4102

) ورشة عمل ( مهارات إعداد ملفات وأوراق العمل  01

 تخطيط إلعمال التدقيق لوا

 فئة المدققين  00/0-01/0/4102

 فئة المدققين  04/4/4102-1/4 الرقابة على أعمال المخازن  02

 

 

 ت امن قطاع الوزارات واإلدار كبير مدققين ومدقق مساعد ، مدقق مشارك ومدققى من مسم فئة المدققين

 الحكومية .

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 -البرامج القانونية :

 

 موجه إلى  التاريخ  البرنامج التدريبي الرقم 

( بشأن قانون  4104( لسنة ) 42)رقم مرسوم بقانون  0

 الشركات 

 فئة المدققين 6/2-1/2/4102

قانون  4101الصادرة في سنة التعريف بمجموعة القوانين  4

ضد قانون التأمين ضد البطالة  –مكافحة غسيل األموال 

 قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات –البطالة 

 الصغيرة والمتوسطة 

 فئة المدققين  02/1-02/1/4102

 

 من قطاع الوزارات واإلدارات كبيرمدققين ، مدقق مساعد ، مدقق مشارك ومدقق فئة المدققين من مسمى 

 الحكومية .

 

 

  -الندوات :

 

 موجه إلى التاريخ  الندوة الرقم

بإنشاء  4104( لسنة  42مرسوم بقانون رقم )  0

 الهيئة العامة لمكافحة الفساد 

 فئة المدققين 00/2/4102

 

 

 

  -ية :فالبرامج االشرا

 

 موجه إلى التاريخ  البرنامج التدريبي  الرقم

 اإلشرافيين 07/2/4102-01/2 إدارة األداء الوظيفي  0

 اإلشرافيين 6/00/4102-4/00 تطوير القدرات الذهنية لالشرافين  4

 

 

  في حالة الرغبة في المشاركة بأحد البرامج المذكوره  يرجى تعبأة النماذج المرفقة واعتمادها من قبل

 + استمارة ترشيح وزارة المواصالت ( . المسؤولين ) نموذج ديوان المحاسبة 

 

  42117011 -42111110للمزيد من المعلومات يرجى االتصال بإدارة التدريب على األرقام التالية  . 


