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   GIBQ   انبىرد انذونٍ انخهُجٍ نهجىدة

 

 

 قبل حؼبنً :

ٌَ إنً ٰ َػبنِِى { و ٌَ ۖ َوَسخَُزدُّ ْؤِيُُى ًُ هَُكْى َوَرُسىنُهُ َواْن ًَ ُ َػ هُىا فََسََُزي َّللاه ًَ َوقُِم اْػ

ُِْب  ٌَ اْنَغ هُى ًَ ب ُكُخُْى حَْؼ ًَ َهبَدِة فََُُُبِّئُُكى بِ  }َوانشه

 (501انخىبت ) 
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 جد ل احملتوزياث
 انًىضىع                              و

 انتذقٛق إداسح نُظى تٕجٛٓٛخ يجبدئ

 يجبدئ انتذقٛق

 نهتذقٛق ثشَبيج إداسح

 .انتذقٛق ثشَبيج إداسح ػًهٛخ يخطظ تذفق

 .انتذقٛق ثشَبيج أْذاف ٔضغ

 انتذقٛق ثشايج ٔفشص يخبطش ٔتقٛٛى تحذٚذ

 .انتذقٛق ثشَبيج ٚذٚشٌٔ انزٍٚ األفشاد ٔيسؤٔنٛبد أدٔاس

 .ٔتحذٚذْب انتذقٛق أسبنٛت اختٛبس

 انتذقٛق ػًهٛخ إجشاء

 ٔتقًٛٛٓى انًذققٍٛ اختصبص

 انًشاجغ
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 اجلد ل الوهني اليوهي للربناهج

 انىقج انفبػهُبث

 51:00انً  9: 00 انجهست األونً

 51:30انً  51:00 غذاء اسخزاحــــت

 01:30إنً  51:30 انثبَُتانفخزة 

 

 حذرَبُت بثسبػ 8 - َىيبٌيذة انبزَبيج 
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 احلقيبت هن العام اهلدف

تٓذف ْزِ انحقٛجخ انتذسٚجٛخ  إنٗ اكسبة انًشبسكٍٛ انًؼبسف ٔانًٓبساد ٔانقٛى انًشتجطخ ثكٛفٛخ 

 انًطبثقخ إثجبد ػهٗ انقذسح ISO 19011 : 2018ٔ ٔانتذقٛق نهًشاجؼخ األٚضٔ يٕاصفختطجٛق 

 .نًتطهجبد ْزِ انًٕاصفخ

 األهداف التفصيليت للحقيبت

 انتذقٛق إداسح نُظى تٕجٛٓٛخ انتؼشف ػهٗ يجبدئ -

 19011  أٚضٔ نًٕاصفخ ٔفقًباإلنًبو ثًجبدئ انتذقٛق  -

 .19011أٚضٔ   نًٕاصفخ انتؼشف ػهٗ أسس ػًهٛخ إداسح انتذقٛق ٔفقًب -

 .19011  أٚضٔ نًٕاصفخ ٔفقًب انتذقٛق ثشَبيج إداسح ػًهٛخ اإلنًبو ثًخطظ تذفق -

 .19011  أٚضٔ نًٕاصفخ ٔفقًب انتذقٛق ثشَبيج أْذاف ٔضغ انتؼشف ػهٗ كٛفٛخ -

  تحذٚذ ٔتقٛٛى يخبطش ٔفشص ثشايج انتذقٛق -

 انتذقٛق. ثشَبيج ٚذٚشٌٔ انزٍٚ األفشاد ٔيسؤٔنٛبد انتؼشف ػهٗ أدٔاس -

 .ٔتحذٚذْب انتذقٛق أسبنٛت انتؼشف ػهٗ كٛفٛخ اختٛبس -

 .19011  أٚضٔ نًٕاصفخ ٔفقًب انتذقٛق ػًهٛخ اإلنًبو ثكٛفٛخ إجشاء -

 ٔتقًٛٛٓى انًذققٍٛ انًتؼهقخ ثبختصبص انتؼشف ػهٗ اإلجشاءاد  -
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 التدقيق إدارة لنظن األزيو  هواصفت حقيبت
 ISO 19011 : 2018 

 برناهج الد رة
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 برناهج الد رة
 انُىو األول:

 انجهست األونً 

 : يقذيت ػٍ انذورة 5انًحبضزة 

 يقذيخ انذٔسح 9: 00 – 9: 15

 انتذقٛق إداسح نُظى تٕجٛٓٛخ يجبدئ -: 1انًحبضزة 

 يجبدئ انتذقٛق -             

 إداسح انتذقٛق -              

 انتذقٛق ثشَبيج إداسح ػًهٛخ تذفق -

 : يُبقشخ1َشبط  9: 15 – 12

 استشاحخ 12 - 12.30

 انثبَُت انجهست

 انتذقٛق ثشَبيج أْذاف ٔضغ - :3انًحبضزة 

 انتذقٛق ثشايج ٔفشص يخبطش ٔتقٛٛى تحذٚذ-                 

 انتذقٛق ثشَبيج ٚذٚشٌٔ انزٍٚ األفشاد ٔيسؤٔنٛبد أدٔاس -

 ٔتحذٚذْب انتذقٛق أسبنٛت اختٛبس -

 : ٔسشخ ػًم2َشبط  12.30 – 2.30 

 انُىو انثبٍَ:

 األونً انجهست

 ًشاجؼخ ان : 4 حانًحبضش

 يشاجؼخ انٕٛو األٔل 9: 00 – 9: 15

 انتذقٛق ػًهٛخ إجشاء: 1انًحبضزة 

 تطجٛقبد: 3َشبط  9: 15 – 12

 استشاحخ 12 - 12.30

 ٔتقًٛٛٓى انًذققٍٛ ثبختصبص انًتؼهقخ  اإلجشاءاد: 6ًحبضزة ان

 دساسخ حبنخ: 4َشبط  12.30 – 2.15

 فبػهٛبد ختبو انذٔسح 15.2– 30.2
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 باحلقيبت املتبعت التدرزيب اسرتاتيجياث

 

 مناقشات دراسات حالة

  ورش العمل

 

يذراء ويىظفٍ انجىدة 

ويسئىنٍ انزقببت وانخفخُش 

 ببنًُشآث وانًُظًبث

 تطبيقات

 

 دراسات حالة
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 ليوم التدرزيبي األ لا
 

انجهست األونً

 

 

 أهذاف انجهست:

 التدقيق إدارة لنظم توجيهية مبادئ على التعرف . 

 19011  أيزو لمواصفة وفًقا التدقيق بمبادئ اإللمام 

 .19011  أيزو لمواصفة وفًقا التدقيق إدارة عملية أسس على التعرف 

 .19011  أيزو لمواصفة وفًقا التدقيق برنامج إدارة عملية تدفق بمخطط اإللمام 
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ال شك ثأٌ نؼًهٛخ انتذقٛق اإلداس٘ أًْٛخ كجشٖ نهًُظًبد تسبػذْب فٙ تحقٛق 

 حٕل نهُقبشتؼبٌٔ يغ يجًٕػتك ان انًتذسة ػضٚض٘أْذافٓب ٔانًطهٕة يُك 

 تى ركشِ.فٙ ضٕء يب  األسئهخ انتبنٛخ

 

 / انُخبئج اإلجببت انسؤال و

5 
يٍ وجهت َظزك يب هى 

 انخذقُق اإلدارٌ؟

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

...................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

1 
يٍ وجهت َظزك يب أهًُت 

 اإلدارٌ؟ انخذقُق

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

3 
ؼًهُت انخذقُق نيببدئ  ضغ

 اإلدارٌ

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

...................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

 

 

 يُبقشخ يجًٕػبد ٛقخدق 10
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 هبادئ توجيهيت لنظن إدارة التدقيق
 

 

 

-  

يجبدئ انتذقٛق، ٔإداسح  ثشأٌ َظى إداسح انتذقٛق، ثًب فٙ رنكتٕفش ْزِ انٕثٛقخ إسشبداد  -

، فضال ػٍ تٕجّٛ ثشأٌ تقٛٛى كفبءح اإلداسحنتذقٛق، ٔإجشاء يشاجؼبد نُظبو اثشَبيج 

 األفشاد انًشبسكٍٛ فٙ ػًهٛخ انتذقٛق. 

ْٕٔ ، تشًم ْزِ األَشطخ األفشاد انزٍٚ ٚذٚشٌٔ ثشَبيج انتذقٛق ٔانًذققٍٛ ٔأفشقخ انتذقٛق -

ُٚطجق ػهٗ جًٛغ انًُظًبد انتٙ تحتبج إنٗ تخطٛظ ٔإجشاء ػًهٛبد يشاجؼخ داخهٛخ أٔ 

 .انتذقٛقأٔ إداسح ثشَبيج  اإلداسحخبسجٛخ نُظى 

ًٚكٍ تطجٛق ْزا انًستُذ ػهٗ إَٔاع أخشٖ يٍ ػًهٛبد .انتذقٛق، ششٚطخ إٚالء اػتجبس  -

 .خبص نهكفبءح انًحذدح انالصيخ

 

 

 

 .ال تٕجذ يشاجغ يؼٛبسٚخ فٙ ْزِ انٕثٛقخ

 

 

 

 :ألغزاض هذا انًسخُذ، حُطبق انًصطهحبث وانخؼزَفبث انخبنُت

 

 

 

ٔتقًٛٛٓب ثًٕضٕػٛخ  (8-3ػًهٛخ يُتظًخ ٔيستقهخ ٔيٕثقخ نهحصٕل ػهٗ أدنخ يٕضٕػٛخ )

 .(7-3نتحذٚذ يذٖ استٛفبء يؼبٚٛش انتذقٛق )

 

 التدقيق. 3.1

 النطاق .1

 املعيارية املراجع .2

 والتعريفات املصطلحات .3
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