
 

 

 

 بعنوانمتخصصة تدريبية  دورة
 "اسليي  ايدديةة ي  ايشف  نن ايتييي  وايتيويراأل"

 
الكوادر في بناء قدرات وتأهيل ( األردن)جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين  تنتهجه الذي استمرارًا لسياسة التدريب المهني 

ساعة ( 61)وبمعدل , "يشف  نن ايتييي  وايتيويراليي  ايدديةة ي  األاس"بعنوان  متخصصة أن تعلن عن إقامة دورةيسرها العربية 
 منمن الساعة الرابعة والنصف حتى الساعة الثامنة والنصف مساء ( 1/2/2163ولغاية  3/2/2163)تدريبية اعتبارًا من تاريخ 

حيث  شارع مكة, الكائن في عّمان لكلية طالل ابو غزاله للدراسات العليا في إدارة األعمافي مبنى وذلك  ( األربعاء –األحد )
 .الدورةالتي استغرقتها  تبين عدد الساعات مشاركةيحصل المشارك في نهاية الدورة على شهادة س

 
 األهدا  

مهارات كيفية كشف جميع أنواع التزييف والتزوير الواقع على العمالت الورقية والمسكوكات ومميزات العمالت  المشاركينكساب إ 
 .مزيفة,  والتعرف على وسائل أمن وحماية النقد لمكافحة التزييف والمساعدة في كشف المزيف منها بسرعة ودقة عاليةالصحيحة وال

 
 اإلطلر ايعلم

 تييي  ايعمالت 
 .التعريف القانوني لجرائم التزييف والتزوير والفرق بينهما - .المصطلحات القانونية والفنية -
 .ف العملةطبيعة جرائم تزيي - .نشأة تزييف العمالت -
  .ثار المترتبة على جرائم التزييف والتزويراآل -

 
  واسلئل دملية األوراق اينقدية من ايتييي. 

 .مستويات تأمين العمالت الورقية - .تصميم الورقة النقدية ووسائل الضمان والحماية فيها -
 . ت الورقيةالعناصر األمنية المستخدمة في حماية وتأمين العمال - .عناصر تأمين العمالت الورقية -
 (.خصائص الورقة الصحيحة)الشروط الواجب توافرها في العملة الصحيحة  -

 
  أنواع وأاسليي  ايتييي. 

 .طرق تزييف المسكوكات المعدنية - .أنواع وأساليب تزييف أوراق النقد -
  .خصائص الورقة النقدية المزيفة والمسكوكات المزيفة -

 
  وراق اينقدية وايماسشوشلت ايمييفةخطوات ايشف  نن األ. 

 .بواسطة الفحص األولي للعمالت مع تطبيقات عملية - .بواسطة تقنيات طباعة العمالت الورقية وسك المسكوكات -
 .بواسطة الوسائل التكنولوجية الحديثة مع تطبيقات عملية - .بواسطة العالمات الدالة على التزييف -
 .أساليب ترويج العملة المزيفة - .اً األوراق النقدية وتدقيقها وفحصها فني -



 

 

 
 ايوةلئق وايماستندات. 

 .مكونات المستند والخصائص الكتابية مع تطبيقات عملية - .نشأة الكتابة -
 .تمييز الخطوط اليدوية وكشف التزوير فيها  - .طرق إنشاء المستندات ومكوناتها  -
 .التواقيع المزورة والتواقيع الصحيحة مع تطبيقات عمليةالكشف عن  - .الكشف عن التزوير في مضمون الوثائق مع تطبيقات عملية -
 . فحص و مضاهاة التواقيع والشروط القانونية والفنية الالزمة لذلك - .الصفات العامة للتواقيع المزورة -
 

 :راسوم االفتراك 
 .دينار( 251)هي  

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

 
على " (األردن)جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين "سم إالشتراك للتسجيل بهذه الدورة مرفقا بها شيك مصرفي ب نماذجترسل 

بالدينار األردني ( 1163161210102111/165)لدى بنك األردن فرع الحسين حساب رقم  الجمعيةرسوم على حساب الأو تحويل 
شعارنا بذلك الرسوم المطلوبة, راجين أن يصلنا  تسديداألولوية في حضور الدورة بموعدها المعلن لمن بادروا بالتسجيل و  , علمًا بانوا 

 .في أقرب وقت ممكنبالمشاركة او بمن ترغبون بترشيحة ردكم 
 

 :يالاستفاسلرات وايتاسجيل يرجى االتصلل نلى
 (0055055: )هلت 

 0001/0050: رن ي 
 (0055050: )يلشس 

 :بريد إيشترون 
business.development@ascasociety.org 
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