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مسقط-سلطنة عمان

مقدمة-1

2017
""موضوعحولالتدریبياللقاءاستضافةواإلداریة للدولة بسلطنة عمان

فيتسھمالتيالمقوماتكافةوفر جھاز الرقابة بسلطة عمانحیث،2017أكتوبر26-22منالفترةخال
فيتسھمالتيالجھودكافةوبذلتقدیمالمشاركینمنالجھازویأملاالكملالوجھعلىوتنفیذهاللقاءإنجاح
.المنشودةأھدافھوتحقیقاللقاءنجاح

الرقابة على تقنیة المعلوماتموضوعالرقابیةاألجھزةبعملالعالقةذاتالرقابیةالموضوعاتأھممن
أعمالتخطیطإطارضمنالمراجعةبعملیةالبدءقبلالمراجعبھایقومالتياإلجراءاتفيتتمثلوالتي

منالرقابة االلكترونیةمفھوموتطبیقفاعلةرقابةتحقیقإلىالرقابیةاألجھزةتسعىوبذلك،المراجعة
.اإلجراءاتتلكخالل

بالرقابة على تقنیة المتعلقةوالمھاراتالمعارفاكتسابفيالمشاركینلجمیعسانحةفرصةاللقاءھذاإن
العلیااألجھزةفيالرقابيالعملجودةرفعالىتؤديسوفوالتيالمراجعةأعمالضمنالمعلومات

للرقابة
أھداف اللقاء - 2.

:التالیةإلى تحقیق األھداف " الرقابة على تقنیة المعلومات"یھدف اللقاء التدریبي حول موضوع 
وأسالیب الرقابة على تقنیة المعلومات وأھمیتھا وتطویر قدراتھم إطالع المشاركین على مفھوم وطرق -

.في ھذا المجال
.تعریف المشاركین على رقابة تقنیة المعلومات-
تأثیر تقنیة المعلومات على الرقابة وأطر التحكم في تقنیة المعلومات التعرف على -
الستمراریة العملتخطیط وتنظیم وظائف تقنیة المعلومات والتخطیط كیفیة عمل-
.أسالیب الرقابة المدعمة بالحاسب االلي-
منھجیة اللقاء-3

وسیتم من أجل ذلك االستعانة . سوف یتم اعتماد منھجیة مبادرة تنمیة اإلنتوساي في إعداد وتنفیذ اللقاء
وسیطلب من . حاالت عملیةوسیشمل اللقاء تقدیم عروض نظریة و. جي المبادرةیبمدربین من خر

ویحبذ أن یشمل عرض .الرقابة على تقنیة المعلوماتفي مجال مشاركین تقدیم تجارب أجھزتھم ال
: المشاركین العناصر التالیة 

.تقنیة المعلوماتمنھجیة اختیار مھمات الرقابة على -
سنوات 5التي تناولھا الجھاز خالل الرقابة على تقنیة المعلومات مواضیع الرقابة المتصلة بقطاع -

.الماضیة 
.تقنیة المعلوماتالتحدیات التي واجھھا الجھاز خالل تنفیذ مھمات الرقابة على -
.تقنیة المعلوماتأبرز النتائج التي خلصت إلیھا مھمات الرقابة على -
.تقنیة المعلوماتمدى تجسیم توصیات الجھاز الخاصة بالرقابة على -

تقدیم تعلیقاتھم ومالحظاتھم حول التجارب المختلفة التي سوف لى كما سیدعى المشاركون خالل اللقاء إ
.یتعرفون علیھا
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شھادة إتمام دورة "تثبت مشاركتھم في الدورة التدریبیةوسیمنح المشاركون في نھایة اللقاء شھادات 
وسوف یراعى في منح الشھادات حضور المشارك لكامل جلسات اللقاء ومساھمتھ الجدیة في . "تدریبیة

.المناقشات والتمارین العملیة التي سوف یتضمنھا

:البرنامج الزمني للقاء-4

یوم االحداتجلسالتوقیت
عنوان الجلسةالىمن
االفتتاحص8:20ص8:00
اذابة الجلیدص9:10ص8:20
التقییم القبليص9:30ص9:10
مقدمة عن الرقابة على تقنیة المعلوماتص10:00ص9:30

10:00
استراحةص10:30ص

10:30
تعریف الرقابة على تقنیة المعلوماتم12:00ص

استراحةم12:30م12:00
تقنیة المعلومات في الرقابةتأثیرم2:00م12:30

یوم االثنینات سجل
وصف اطر التحكم بتقنیة المعلوماتص10:00ص8:00

10:00
استراحةص10:30ص

10:30
التخطیط والتنظیمم12:00ص

استراحةم12:30م12:00
الحیازة والتنفیذم2:00م12:30

یوم الثالثاءاتجلس
عناصر التحكم المادیة والمنطقیةص10:00ص8:00

10:00
ةـاستراحص10:30ص

10:30
عناصر التحكم المادیة والمنطقیةم12:30ص

ةـاستراحم1:00م12:30
یوم األربعاءاتجلس

خطة استمراریة االعمالص10:00ص8:00
10:00

ةـاستراحص10:30ص

10:30
ضوابط التطبیقاتم12:00ص

ةـاستراحم12:30م12:00

ضوابط التطبیقات م2:00م12:30
عملیات تقنیة المعلومات

یوم الخمیساتجلس
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ص10:00ص8:00
المراقبة وكتابة التقاریر 

الرقابة المدعمة بالحاسوب أسالیب
دراسة حالة عملیة 

10:00
ةـاستراحص10:30ص

10:30
عروض تقدیمیة من الوفود المشاركةم12:00ص

التقییم البعدي 
الختام وتسلیم الشھاداتم12:30م12:00

المدربون-5

مراقب- سعید بن سالم الحجري / الفاضل-

مراقب-الصایغبن عبدالرحمنجھاد/ الفاضل-

مراقب-الزكوانيبن عبدهللامازن/ الفاضل-

مراجع-عبدالفتاح بن علي المعیني / الفاضل-

ضوابط وتكالیف المشاركة-6

.للقاءالمشاركة نفقات سفر وإقامة موفدیھا الى االرقابیةتتحمل األجھزة-

وتأشیرات الدخول للسلطنةموعد ومكان عقد اللقاء-7

."مسقط-تي سیزنیس"فندقبوذلك 2017أكتوبر26إلى 22سیعقد اللقاء خالل الفترة من 

الفنادق القریبة من مكان إقامة اللقاء

التصنیفاسم الفندق باللغة االنجلیزیة اسم الفندقم
نجومGrand Millenium Muscat5فندق جراند ملینیوم1
نجومHotel Muscat Holiday4فندق مسقط ھولیداي2
Radisson Blu Hotelفندق رادیسون بلو3

Muscat
نجوم4

نجومRotana Hotel Muscat3فندق روتانا مسقط4
نجومThe Platinum3فندق بالتینیوم5
نجومSamaraHotel2فندق سمارة6

المتوفرة عن طریق مواقع حجوزات الفنادق مباشرة المبكرننصح المشاركین بالحجز المسبق-
دعن، ویرجى تكرماً موافاة الجھاز بالحجوزات وذلك لتفادي ارتفاع األسعارعلى شبكة االنترنت 

.اتمامھا
.والمغادرة وخالل فترة انعقاد اللقاءلوصول ادیقوم الجھاز بتوفیر وسائل النقل عن-
.التأشیراتإلصدارفرصة ممكنة أقربفي المشاركینجوازاتموافاة الجھاز بنسخضرورة-



5

العملة والصرف -8

:ویساوي بسلطنة عمانھو العملة الرسمیة اللایر العماني

دوالر أمریكي2,59-

وروی2,33-

المناخ-9

درجة 35ویبلغ متوسط درجة الحرارة العظمى حوالي . الخریف في مسقطتقترن فترة اللقاء مع فصل 
. درجة24ومتوسط درجة الحرارة الصغرى حوالي 

التوقیت - 10

.بأربع ساعاتعن توقیت غرینیتش یزیدسلطنة عمانتوقیت 

العطلة األسبوعیة- 11

.الجمعة والسبتیومي ھما بسلطنة عمانالعطلة الرسمیة 

أعضاء لجنة التنظیم- 12

مدیر دائرة المنظمات الدولیة

)جوال(99318202-00968-22070144-00968: د بن عبدهللا الصالحي رای/ الفاضل-

مدیر دائرة التدریب

)جوال(99459317-00968-22070119-00968: سعید بن سالم الحجري / الفاضل-

العالقات العامة

)جوال(95555787-00968- 22070254-00968:  الوھیبيبن عبدهللاماجد/ الفاضل-

التوفیقبدوامخالص التمنیاتمع


