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مسقط-سلطنة عمان

مقدمة-1

2017
"

،حیث2017أكتوبر26-22منالفترةالل خ"المعلومات
فيتسھمالتي

.المنشودةأھدافھوتحقیقاللقاءنجاحفيتسھمالتيالجھود
الرقابة على تقنیة المعلوماتموضوعلرقابیةاألجھزةابعملالعالقةذاتالرقابیةالموضوعاتأھممن

أعمالإطار تخطیطضمنالمراجعةبعملیةالبدءقبلالمراجعبھایقومالتياإلجراءاتفيتتمثلوالتي
منالرقابة االلكترونیةمفھوموتطبیقفاعلةرقابةتحقیقإلىالرقابیةاألجھزةتسعىوبذلك،المراجعة

.اإلجراءاتتلكخالل
بالرقابة على المتعلقةوالمھاراتالمعارفاكتسابفيالمشاركینلجمیعسانحةفرصةاللقاءھذاإن

األجھزةفيالرقابيجودة العملرفعالىتؤديسوفوالتيالمراجعةأعمالضمنتقنیة المعلومات
للرقابةالعلیا

أھداف اللقاء - 2.
:التالیةإلى تحقیق األھداف " الرقابة على تقنیة المعلومات"یھدف اللقاء التدریبي حول موضوع 

إطالع المشاركین على مفھوم وطرق وأسالیب الرقابة على تقنیة المعلومات وأھمیتھا وتطویر قدراتھم -
.في ھذا المجال

.المشاركین على رقابة تقنیة المعلوماتتعریف -
تأثیر تقنیة المعلومات على الرقابة وأطر التحكم في تقنیة المعلومات التعرف على -
وتنظیم وظائف تقنیة المعلومات والتخطیط الستمراریة العملعمل تخطیطكیفیة -
.اآلليأسالیب الرقابة المدعمة بالحاسب -
منھجیة اللقاء-3

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

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

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

.الماضیة 
.تقنیة المعلوماتعلى التحدیات التي واجھھا الجھاز خالل تنفیذ مھمات الرقابة -
.تقنیة المعلوماتأبرز النتائج التي خلصت إلیھا مھمات الرقابة على -
.تقنیة المعلوماتمدى تجسیم توصیات الجھاز الخاصة بالرقابة على -
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تقدیم تعلیقاتھم ومالحظاتھم حول التجارب المختلفة التي سوف كما سیدعى المشاركون خالل اللقاء إلى 
.علیھایتعرفون 

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

:ءالبرنامج الزمني للقا-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
المعلوماتتعریف الرقابة على تقنیة م12:00ص

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
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ضوابط التطبیقات م2:00م12:30
عملیات تقنیة المعلومات

یوم الخمیساتجلس

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-الصایغالرحمنبن عبدجھاد/ الفاضل-

مراقب-الزكوانيبن عبدهللامازن/ الفاضل-

مراجع-المعیني الفتاح بن علي عبد/ الفاضل-

ضوابط وتكالیف المشاركة-6

.للقاءنفقات سفر وإقامة موفدیھا الى االرقابیة المشاركةتتحمل األجھزة-

وتأشیرات الدخول للسلطنةموعد ومكان عقد اللقاء-7

."مسقط-سیزنتي یس"فندقبوذلك 2017كتوبرأ26إلى 22سیعقد اللقاء خالل الفترة من 

.مرفقة بھذا الدلیلالفنادق القریبة من مكان إقامة اللقاءوتجدون قائمة 

.:ویتم الحجز عن طریق الجھاز المستضیف حسب اختیار المشاركین في اللقاء-
.والمغادرة وخالل فترة انعقاد اللقاءلوصول ادیقوم الجھاز بتوفیر وسائل النقل عن-
فرصة ممكنة أقربفي وبصورة شمسیة المشاركینجوازاتالجھاز بنسخضرورة موافاة-

.التأشیراتإلصدار

العملة والصرف -8

:ویساوي بسلطنة عمانھو العملة الرسمیة اللایر العماني

دوالر أمریكي2,59-

وروی2,33-
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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

دائرة المنظمات الدولیةمدیر 

)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-

التوفیقبدواممع خالص التمنیات



" الرقابة على تكيية املعلومات "ملشاركني يف الربىامج التدرييب كشف يوضح أسعار الػرف يف الفيادق املكرتحة إلقامة ا

اسه الفيدق و 
اسم الفندق باللغة 

االنجليزية 
ىوع الػرفة التصييف 

سعر 

الػرفة 

لليلة 

الواحدة 

بالريال 

العناىي 

( مفردة)

سعر الػرفة 

لليلة 

الواحدة 

بالريال 

العناىي 

( مزدوجة)

مالحظة 

1 .
فيدق جراىد 

 مليييوو
Grand Millennium 5 شامل وجبة االفطار - 55 غرفة كالسيلية  جنوو 

2. 

 

فيدق سييت 

سيزىز مشكط 

City Seasons 

Muscat 
 جنوو 4

شامل وجبة االفطار  60 55غرفة سوبريير 

شامل ثالث وجبات  70 65غرفة سوبريير مزدوجة 

3 .
مشكط فيدق 

هوليداي 
Muscat Holiday 4  جنوو

شامل وجبة االفطار  40 30غرفة عادية 

 شامل وجبة االفطار 50 40 غرفة رجال االعنال

 شامل وجبة االفطار 70 70 غرفة ديلوكص

 شامل وجبة االفطار 80 80 غرفة علوية

4 .
فيدق راديشون 

بلو 
Radisson Blu 4  جنوو

بدون وجبة االفطار  80 70غرفة عادية 

بدون وجبة االفطار  100 90غرفة رجال االعنال 

بدون وجبة االفطار  120 110جياح 

شامل وجبة االفطار  85 75غرفة عادية 

شامل وجبة االفطار  105 95غرفة رجال االعنال 

شامل وجبة االفطار  125 115جياح 

وجبتني شامل  95 85غرفة عادية 

شامل وجبتني  115 105غرفة رجال االعنال 



اسه الفيدق و 
اسم الفندق باللغة 

االنجليزية 
ىوع الػرفة التصييف 

سعر 

الػرفة 

لليلة 

الواحدة 

بالريال 

العناىي 

( مفردة)

سعر الػرفة 

لليلة 

الواحدة 

بالريال 

العناىي 

( مزدوجة)

مالحظة 

شامل وجبتني  135 125جياح 

شامل ثالث وجبات  105 95غرفة عادية 

شامل ثالث وجبات  125 115غرفة رجال االعنال 

شامل ثالث وجبات  145 135جياح 

5. 
فيدق روتاىا 

مشكط 
Rotana- Muscat 3  جنوو

شامل وجبة االفطار  27 25 غرفة عادية

شامل وجبة االفطار  32 28 غرفة ديلوكص

غرفة سوبر ديلوكص 

(ثالثية)  

شامل وجبة االفطار  - 35

شامل وجبة االفطار  45 40 جياح

جنوو  Platinum 3فيدق بالتيييوو . 6
شامل وجبة اإلفطار  - 35 غرفة ديلوكص

االفطار شامل وجبة  - 45 غرفة مزدوجة

جنوو  Samara 2فيدق مسارة . 7
شامل وجبة اإلفطار  28 23غرفة عادية 

شامل وجبة االفطار  35 30جياح 

 

 األسعار الواردة قابله للتغيري حسب توافر الغرف: مالحظة


