
 

 

 بعنوانمتخصصة  تدريبية دورة
 "معايير التدقيق الدخليساسيات أ"

 

 جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين )األردن( في بناء قدرات وتأهيل تنتهجه الذي ستمرارًا لسياسة التدريب المهني إ
( 61, وبمعدل )"يير التدقيق الدخليمعاأساسيات " بعنوان متخصصةتدريبية  أن تعلن عن إقامة دورةيسرها الكوادر العربية 

( من الساعة الرابعة والنصف حتى الساعة الثامنة 61/2/2161 ولغاية 61/2/2161ساعة تدريبية اعتبارًا من تاريخ )
الواكد، مبنى رقم  يموذلك في مبنى جامعة طالل أبوغزالة، الشميساني، شارع عبدالرح (األربعاء – )األحد منوالنصف مساء 

 .األردن، حيث سيحصل المشارك في نهاية الدورة على شهادة مشاركة تبين عدد الساعات التي استغرقتها الدورة –ن ( عما51)
 

 األهداف العامة
 لرقابه الداخليه والتمييز بينهمااو مفهوم التدقيق تعريف المشاركين ب. 
 خالقيات المهنه وتطبيقاتهاأمبادىء تعريف المشاركين ب. 
 مال المدقق الداخلي بموجب المعايير الدوليه ومعايير الممارسه المهنيه.عأتعريف المشاركين ب 

 

 المستهدفة الفئات
 والراغبون بذلك. العاملون في مجال التدقيق الداخلي والخارجي 
  

 اإلطار العام
 تعريف التدقيق الداخلي 
 تعريف الرقابه الداخليه 
 مبادىء اخالقيات المهنه 
 معايير الممارسه المهنيه –ه معايير التدقيق الداخلي الدولي 

 معايير االداء 
 معايير الخواص 

    غرض نشاط التدقيق الداخلي وواجباته ومسؤولياته 
 العنايه المهنيه الالزمه 
 صفات ومهارات المدقق الداخلي 
 الهيكل التنظيمي الداره التدقيق الداخلي 
 التطوير المهني المستمر 
 المعارف والمهارات والكفاءات 
 الدور االستراتيجي لنشاط التدقيق الداخلي 
 :مهام التدقيق الداخلي 

 مهام التاكيد 
 مهام االستشارات 
 مهام االلتزام 



 

 

 رسوم االشتراك :
 .اً ( دينار 211)هي  

 ( ألعضاء المجمع العربي للمحاسبين القانونيين وأعضاء الجمعية.%61خصم )
 ك.( للمؤسسات التي تقوم بتسجيل أكثر من مشار %61خصم )

 
" (األردن)سم "جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين إشتراك للتسجيل بهذه الدورة مرفقا بها شيك مصرفي باإل نماذجترسل 

( 1162161215152111/161لدى بنك األردن فرع الحسين حساب رقم ) الجمعيةرسوم على حساب العلى أو تحويل 
شعارنا بذلك بالدينار األردني الرسوم  تسديداألولوية في حضور الدورة بموعدها المعلن لمن بادروا بالتسجيل و  ن، علمًا باوا 

 .في أقرب وقت ممكنبالمشاركة او بمن ترغبون بترشيحة ، راجين أن يصلنا ردكم المطلوبة
 
 

 لالستفسارات والتسجيل يرجى االتصال على:
 (0055055هاتف: )

 0000/0050فرعي:  
 (0055050: )فاكس 

 وني:بريد إلكتر 
business.development@ascasociety.org 

 
 
 

 رشا أبوعفار
 مسؤول التدريب

 

mailto:business.development@ascasociety.org
mailto:business.development@ascasociety.org

