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 العامة بتحديث قاعدة البيانات الخاصة بخبراء ةكما تؤكد اللجنة على أهمية قيام األمان
 التدريب على موقع المنظمة .

 

البنـد السادس: تسمية الفائزين في المسابقة العاشرة 
للبحث العلمي للمنظمة  العربية ، والفائز 

بجائزة أحسن مقال نشر في مجلة الرقابة 
المالية منذ الدورة العاشرة للجمعية 

العامة : 
 

:   الفائزين في المسابقة العاشرة للبحث العلمي للمنظمة العربيةتسميةأوال : 
استعرضت اللجنة تقارير أعضاء لجنة تقويم البحوث والتي شكلها المجلس التنفيذي في 

اجتماعه الخامس واألربعين ( االستثنائي ) والذي عقد في دولة اإلمارات العربية المتحدة والكشوفات 
الثالثة التي يتضمن كل منها العالمات التي أسندت إلى المتسابقين في المسابقة العاشرة للبحث 

 العلمي للمنظمة العربية والمعدل العام الذي تحصل عليه كل واحد منهم ، واعتمدت اآلتي :
 

Uاالتجاهات الحديثة لتفعيل المراجعة من خالل مدخل تقييم المخاطر :  الموضوع األول
 

 المركز المعدل  الجهاز االســم

  األولالمركز 82.20 ديوان المحاسبة بدولة قطر السيد / سليم مسلم الحكيم

 السيدة/ نادية مغني
 مجلس المحاسبة

  بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  الثانيالمركز 79.80

  الثالثالمركز 77.20 ديوان المحاسبة بدولة قطر السيد/ رائد مصطفى هارون

 

 Uمدى تطبيق إدارة الجودة على مخرجات العمل الرقابي :  الموضوع الثاني
 

 المركز المعدل  الجهاز االســم

 السيد / عبد الحق الخميري
 ديوان الرقابة المالية واإلدارية 

 بمملكة البحرين
  األولالمركز 84.20

  الثانيالمركز 82.20 الجهاز المركزي للمحاسبات السيد/ محمد عبد الحميد 
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 بجمهورية مصر العربية إبراهيم إمام

السيد/ محمد جمال محمد 
 داغر

           ديوان الرقابة المالية واإلدارية 
 بدولة فلسطين

  الثالثالمركز 70.60

Uالتطبيقات العملية للحوكمة لمراجعة الفساد اإلداري والمالي :  الموضوع الثالث
 

 المركز المعدل  الجهاز االســم

السيد/ محمد يحيى محمد 
 المجاهد

 ديوان المحاسبة 
 بدولة اإلمارات العربية المتحدة

  األولالمركز 84.60

السيد / عامر علي سليمان 
 محمد

 الجهاز المركزي للمحاسبات 
 بجمهورية مصر العربية

  الثانيالمركز 84

السيدة / إيمان محمد حسن 
 نور

            ديوان الرقابة المالية واإلدارية 
 بدولة فلسطين

  الثالثالمركز 75.80

 
 

وعليه فإن اللجنة تؤكد على حث األجهزة األعضاء على تشجيع منتسبيها على المشاركة في 
     مسابقات البحوث القادمة لتحقيق االستفادة وتوسيع قاعدة المشاركة .

                   

 الفائز بأحسن مقال نشر بمجلة الرقابة المالية منذ الدورة العاشرة للجمعية العامة : تسميةثانيا : 

أحسن مقال أو بحث ينشر في مجلة الرقابة المالية خالل السنوات ناقشت اللجنة نتائج تقويم 
مع الجدول المفصل الذي يتضمن العالمات التي أسندت لكل مقال والمعدل الثالث السابقة للدورة 

 دوالر أمريكي ، وقد تولت لجنة تقويم البحوث الخاصة 500وحددت قيمة هذه الجائزة العام له 
 بمسابقة البحث العلمي اختيار أحسن موضوع للفوز بالجائزة .

 

واعتمدت اللجنة فوز السيد/ هشام زغلول من الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر 
 . 82.24العربية الذي تحصل على معدل 
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