
اعداد الموازنات الحكومية  البرنامج 

التدريبي

اللغة العربية لغة البرنامج 

ساعة15
مدة 

البرنامج                    

يركز هذا البرنامج التدريبي على المهارات األساسية الالزمة لفهم أسس إعداد واستخدام 

تم تصميم هذا البرنامج التدريبي لتغطية . الموازنات التخطيطية داخل الوحدات الحكومية

جميع القضايا ذات الصلة المتعلقة بأنواع الموازنات التخطيطية وطرق إعدادها وكيفية 

.استخدامها ألغراض الرقابة وتقييم األداء

اهداف 

البرنامج          

: تتضمن المواضيع الرئيسية للبرنامج ما يلي

الحكوميةخصائص النشاط في الوحدات -

ماهية المحاسبة في الوحدات الحكومية وأهدافها-

أسس المحاسبة في الوحدات الحكومية-

في الوحدات الحكوميةأسس إعداد الموازنات التخطيطية -

مداخل إعداد الموازنة العامة للدولة-

في الوحدات الحكوميةأسس المراجعة والتدقيق المحاسبي -

أساليب وإجراءات الرقابة الداخلية في األجهزة الحكومية-

الحكوميةلموازنات في الوحداتاوحاالت عملية علي طرق إعداد امثلة-

محتويات 

البرنامج      

: البرنامج، يكون المشاركين قادرين على نهاية

فهم طبيعة واهداف الوحدات الحكومية-

لدولة قطرتبويب الموازنة العامة ومبادئ أسس فهم -

الموازنة في الوحدات الحكوميةعناصرتقدير -

إتقان التقنيات التقليدية وأفضل الممارسات الحديثة إلعداد الموازنات -

- الحكومية والعمليات علي المصروفاتأساليب وإجراءات الرقابة الداخلية إتقان -

النقدية والسلف والمشتريات الحكومية

مخرجات التعلم 
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باألجهزة الحكوميةالمدراء والمسئولين التنفيذيين -

الموظفين العاملين بالوزارات والهيئات الحكومية-

.االداريين والمدققين العاملين بديوان المحاسبة-

باألجهزة الحكوميةالمحاسبين والمدققين العاملين -

خريجي الجامعات من كافة التخصصات الراغبين في االلتحاق بالوحدات الحكومية-

الفئة المستهدفة 

. (بوينتباور)العروض التقديمية -

حاالت عملية ودراسة حاالت-

أمثلة  تطبيقية -

ملخصات تحتوي علي المفاهيم األساسية -

/  المادة التدريبية 

دمةالتكنولوجيا المستخ

عادل الغرباوي. د: االسم 

جامعة قطر–كلية اإلدارة واالقتصاد –قسم المحاسبة : القسم 

7007872:  جوال

: البريد االلكتروني

A.Elgharbawy@qu.edu.qa

عادل الغرباوي يعمل أستاذا مساعدا بكية اإلدارة واالقتصاد جامعة قطر بتخصص . د

حصل علي شهادة الدكتوراه من بريطانيا وعمل في , سنوات7المحاسبة منذ حوالي 

عدة جامعات بها قبل أن يلتحق بجامعة قطر، كما تتدرج في عدة وظائف بجامعة 

عادل يمتلك خبرة واسعة في مجال التدريس والتدريب . د. اإلسكندرية قبل ذلك

.عام في هذا المجال25واالستشارات من عمله لمدة تزيد عن 

بيانات المحاضر

نبذة مختصرة 

لاير قطري 1700

للتسجيل والدفع االلكتروني % 15خصم 

اشخاص أو اكثر 4للمجموعات من % 15خصم 
رسوم البرنامج 
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