
 

 

 

 

 

 وفد من المعهد الفلسطيني للمالية العامة

 اختتَم زيارة لمعهد باسل فليحان
اختتم وفد من المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب امس زيارة لمعهد باسل فليحان المالي 

وزارة المال هدفت إلى اإلفادة من تجربته لتطوير قدرات المعهد الفلسطيني في  -واالقتصادي

 نظام إدارة التدريب وتصميم برنامج تدريب المدّربين وتنفيذه.مجال 

 

وضّم الوفد المدير المالي واإلداري للمعهد الفلسطيني غسان النمروطي ورئيس قسم تكنولوجيا 

المعلومات أحمد الخطيب، ورئيسة مركز الدراسات والتوثيق رباب عبدو، ورئيس قسم هندسة 

 التدريب عبد المنعم صالح.

البعثة على تجربة معهد باسل فليحان في مجال تطوير النظم اإلدارية والمالية، ومقاربة واطلعت 

 التواصل، باإلضافة إلى تجربة إدارة مركز التوثيق وتطويره.

وقام الوفد خالل وجوده في بيروت بزيارتين ميدانيتين، إحداهما لمعهد قوى األمن الداخلي في 

 عرمون، والثانية للمكتبة الوطنية.

وتجدر اإلشارة إلى أّن معهد باسل فليحان وفّر المساندة التقنيّة للمعهد الفلسطيني منذ تأسيسه قبل 

نحو خمس سنوات، من خالل وضع اإلطار القانوني له وتطوير هندسة برامج التدريب. وتم 

توقيع مذكرة تعاون بين المعهدين تهدف إلى تعزيز أطر التعاون في مجاالت التدريب وتنظيم 

 لمؤتمرات وورش العمل وتبادل المهارات والخبرات.ا

وتقوم بعثات دراسية من المعهد الفلسطينية باستمرار بزيارات لمعهد باسل فليحان، ويشارك كبار 

المسؤولين في وزارة المالية الفلسطينية في برامج تدريبية إقليمية متخّصصة ينظمها المعهد في 

 بيروت.

انضمام نظيره الفلسطيني إلى عضوية شبكة معاهد التدريب كذلك ساند معهد باسل فليحان 

مينا، حيث تم انتخابه عضواً في اللجنة التنفيذية للشبكة. وتم تقديم ترشيح المعهد -الحكومية غيفت

 .2017المالي في فلسطين لجائزة األمم المتحدة للخدمة العامة لسنة 

http://www.alanwar.com/article.php?categoryID=5&articleID=339097 

  

http://www.alanwar.com/article.php?categoryID=5&articleID=339097
http://www.alanwar.com/article.php?categoryID=5&articleID=339097
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وفد من المعهد الفلسطيني للمالية العامة يختتَم 

 زيارته لمعهد باسل فليحان
فليحان" المالي  اختتم وفد من "المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب"، زيارة "معهد باسل

وزارة المال، وهدفت هذه الزيارة اإلستفادة من تجربة "معهد باسل فليحان"  -واالقتصادي

لتطوير قدرات "المعهد الفلسطيني" في مجال نظام إدارة التدريب وتصميم برنامج تدريب 

 المدّربين وتنفيذه.

 

النمروطي ورئيس قسم وضّم الوفد المدير المالي واإلداري للـ"معهد الفلسطيني" غسان 

تكنولوجيا المعلومات أحمد الخطيب، ورئيسة مركز الدراسات والتوثيق رباب عبدو، ورئيس قسم 

 هندسة التدريب عبد المنعم صالح.

 

واطلعت البعثة على تجربة "معهد باسل فليحان" في مجال تطوير النظم اإلدارية والمالية، 

 رة مركز التوثيق وتطويره.ومقاربة التواصل، باإلضافة إلى تجربة إدا

 

وقام الوفد خالل وجوده في بيروت بزيارتين ميدانيتين، إحداهما لمعهد قوى األمن الداخلي في 

 عرمون، والثانية للمكتبة الوطنية.

 

وتجدر اإلشارة إلى أّن "معهد باسل فليحان" وفّر المساندة التقنيّة للمعهد الفلسطيني منذ تأسيسه 

 من خالل وضع اإلطار القانوني له وتطوير هندسة برامج التدريب. قبل نحو خمس سنوات،

 

وتم توقيع مذكرة تعاون بين المعهدين تهدف إلى تعزيز أطر التعاون في مجاالت التدريب وتنظيم 

 المؤتمرات وورش العمل وتبادل المهارات والخبرات.

 

معهد باسل فليحان"، ويشارك وتقوم بعثات دراسية من المعهد الفلسطينية باستمرار بزيارات لـ"

كبار المسؤولين في وزارة المالية الفلسطينية في برامج تدريبية إقليمية متخّصصة ينظمها المعهد 

 في بيروت.

 

كذلك ساند "معهد باسل فليحان" انضمام نظيره الفلسطيني إلى عضوية شبكة معاهد التدريب 

 لجنة التنفيذية للشبكة.مينا"، حيث تم انتخابه عضواً في ال-الحكومية "غيفت

 

 .2017وتم تقديم ترشيح المعهد المالي في فلسطين لجائزة األمم المتحدة للخدمة العامة لسنة 
-https://www.eliktisad.com/news/show/297540/%D9%88%D9%81%D8%AF

-%85%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9

-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A

-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9

-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85%D9%8E

%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87- 

  

https://www.eliktisad.com/news/show/297540/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85%D9%8E-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-
https://www.eliktisad.com/news/show/297540/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85%D9%8E-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-
https://www.eliktisad.com/news/show/297540/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85%D9%8E-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-
https://www.eliktisad.com/news/show/297540/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85%D9%8E-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-
https://www.eliktisad.com/news/show/297540/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85%D9%8E-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-
https://www.eliktisad.com/news/show/297540/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85%D9%8E-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-
https://www.eliktisad.com/news/show/297540/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85%D9%8E-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-
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الفلسطيني للمالية العامة اختتَم وفد من المعهد 

 زيارة لمعهد باسل فليحان

 
اختتم وفد من المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب اليوم الخميس زيارة لمعهد باسل فليحان 

وزارة المال هدفت إلى اإلفادة من تجربته لتطوير قدرات المعهد الفلسطيني  -المالي واالقتصادي

 التدريب وتصميم برنامج تدريب المدّربين وتنفيذه.في مجال نظام إدارة 

وضّم الوفد المدير المالي واإلداري للمعهد الفلسطيني غسان النمروطي ورئيس قسم تكنولوجيا 

المعلومات أحمد الخطيب، ورئيسة مركز الدراسات والتوثيق رباب عبدو، ورئيس قسم هندسة 

 التدريب عبد المنعم صالح.

جربة معهد باسل فليحان في مجال تطوير النظم اإلدارية والمالية، ومقاربة واطلعت البعثة على ت

 التواصل، باإلضافة إلى تجربة إدارة مركز التوثيق وتطويره.

وقام الوفد خالل وجوده في بيروت بزيارتين ميدانيتين، إحداهما لمعهد قوى األمن الداخلي في 

 عرمون، والثانية للمكتبة الوطنية.

ة إلى أّن معهد باسل فليحان وفّر المساندة التقنيّة للمعهد الفلسطيني منذ تأسيسه قبل وتجدر اإلشار

نحو خمس سنوات، من خالل وضع اإلطار القانوني له وتطوير هندسة برامج التدريب. وتم 

توقيع مذكرة تعاون بين المعهدين تهدف إلى تعزيز أطر التعاون في مجاالت التدريب وتنظيم 

 ش العمل وتبادل المهارات والخبرات.المؤتمرات وور

وتقوم بعثات دراسية من المعهد الفلسطينية باستمرار بزيارات لمعهد باسل فليحان، ويشارك كبار 

المسؤولين في وزارة المالية الفلسطينية في برامج تدريبية إقليمية متخّصصة ينظمها المعهد في 

 بيروت.

الفلسطيني إلى عضوية شبكة معاهد التدريب  كذلك ساند معهد باسل فليحان انضمام نظيره

مينا"، حيث تم انتخابه عضواً في اللجنة التنفيذية للشبكة. وتم تقديم ترشيح -الحكومية "غيفت

 .2017المعهد المالي في فلسطين لجائزة األمم المتحدة للخدمة العامة لسنة 

https://www.alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=189603 

  

https://www.alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=189603
https://www.alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=189603
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وفد من المعهد الفلسطيني للمالية العامة اختتَم 

 زيارة لمعهد باسل فليحان

 
اختتم وفد من المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب اليوم الخميس زيارة لمعهد باسل فليحان 

وزارة المال هدفت إلى اإلفادة من تجربته لتطوير قدرات المعهد الفلسطيني  -المالي واالقتصادي

 في مجال نظام إدارة التدريب وتصميم برنامج تدريب المدّربين وتنفيذه.

 

وضّم الوفد المدير المالي واإلداري للمعهد الفلسطيني غسان النمروطي ورئيس قسم تكنولوجيا 

الدراسات والتوثيق رباب عبدو،  ورئيس قسم هندسة المعلومات أحمد الخطيب، ورئيسة مركز 

 التدريب عبد المنعم صالح.

 

واطلعت البعثة على تجربة معهد باسل فليحان في مجال تطوير النظم اإلدارية والمالية، ومقاربة 

 التواصل، باإلضافة إلى تجربة إدارة مركز التوثيق وتطويره.

 

ميدانيتين، إحداهما لمعهد قوى األمن الداخلي في  وقام الوفد خالل وجوده في بيروت بزيارتين

 عرمون، والثانية للمكتبة الوطنية.

 

وتجدر اإلشارة إلى أّن معهد باسل فليحان وفّر المساندة التقنيّة للمعهد الفلسطيني منذ تأسيسه قبل 

نحو خمس سنوات، من خالل وضع اإلطار القانوني له وتطوير هندسة برامج التدريب. وتم 

يع مذكرة تعاون بين المعهدين تهدف إلى تعزيز أطر التعاون في مجاالت التدريب وتنظيم توق

 المؤتمرات وورش العمل وتبادل المهارات والخبرات.

 

وتقوم بعثات دراسية من المعهد الفلسطينية باستمرار بزيارات لمعهد باسل فليحان، ويشارك كبار 

برامج تدريبية إقليمية متخّصصة ينظمها المعهد في  المسؤولين في وزارة المالية الفلسطينية في

 بيروت.
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كذلك ساند معهد باسل فليحان انضمام نظيره الفلسطيني إلى عضوية شبكة معاهد التدريب 

، حيث تم انتخابه عضواً في اللجنة التنفيذية للشبكة. وتم تقديم ترشيح ”مينا-غيفت“الحكومية 

 .2017مم المتحدة للخدمة العامة لسنة المعهد المالي في فلسطين لجائزة األ

-dawra.com/2017/07/13/%d9%88%d9%81%d8%af-http://www.ad

-%d9%85%d9%86

-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%87%d8%af

%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86

-%d9%8a

-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9

%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7/ 

  

http://www.ad-dawra.com/2017/07/13/%d9%88%d9%81%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85/
http://www.ad-dawra.com/2017/07/13/%d9%88%d9%81%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85/
http://www.ad-dawra.com/2017/07/13/%d9%88%d9%81%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85/
http://www.ad-dawra.com/2017/07/13/%d9%88%d9%81%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85/
http://www.ad-dawra.com/2017/07/13/%d9%88%d9%81%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85/
http://www.ad-dawra.com/2017/07/13/%d9%88%d9%81%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85/
http://www.ad-dawra.com/2017/07/13/%d9%88%d9%81%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85/
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وفد من المعهد الفلسطيني للمالية اختتم زيارته 

 لمعهد باسل فليحان

 
اختتم وفد من المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب اليوم، زيارة لمعهد باسل  -وطنية 

فليحان المالي واالقتصادي في وزارة المال، لالفادة من تجربته لتطوير قدرات المعهد في مجال 

 إدارة التدريب وتصميم برنامج تدريب المدربين وتنفيذه. نظام

 

ضم الوفد، المدير المالي واإلداري للمعهد غسان النمروطي، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات 

أحمد الخطيب، رئيسة مركز الدراسات والتوثيق رباب عبدو ورئيس قسم هندسة التدريب عبد 

 المنعم صالح.

 

معهد باسل فليحان في مجال تطوير النظم اإلدارية والمالية، ومقاربة واطلعت البعثة على تجربة 

 التواصل وتجربة إدارة مركز التوثيق وتطويره.

 

هذا، وقد قام الوفد الفلسطيني خالل وجوده في بيروت بزيارة معهد قوى األمن الداخلي في 

 عرمون والمكتبة الوطنية.

 

ل فليحان وفر المساندة التقنية للمعهد الفلسطيني منذ واشار بيان لمعهد فليحان، الى أن "معهد باس

تأسيسه قبل نحو خمس سنوات، من خالل وضع اإلطار القانوني له وتطوير هندسة برامج 

التدريب. وتم توقيع مذكرة تعاون بين المعهدين تهدف إلى تعزيز أطر التعاون في مجاالت 

 رات والخبرات.التدريب وتنظيم المؤتمرات وورش العمل وتبادل المها

وتقوم بعثات دراسية من المعهد الفلسطينية باستمرار بزيارات لمعهد باسل فليحان، ويشارك كبار 

المسؤولين في وزارة المالية الفلسطينية في برامج تدريبية إقليمية متخصصة ينظمها المعهد في 

شبكة معاهد بيروت. كذلك ساند معهد باسل فليحان انضمام نظيره الفلسطيني إلى عضوية 
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مينا"، حيث تم انتخابه عضوا في اللجنة التنفيذية للشبكة. وتم تقديم  -التدريب الحكومية "غيفت 

 ".2017ترشيح المعهد المالي في فلسطين لجائزة األمم المتحدة للخدمة العامة لسنة 

news/293907-lb/ar/showleb.gov.-http://nna/ 

  

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/293907/
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 وفد فلسطيني يطلع على تجربة معهد باسل فليحان

 
اختتم وفد من المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب زيارة لمعهد باسل فليحان  -المركزية

وزارة المال، هدفت إلى اإلفادة من تجربته لتطوير قدرات المعهد الفلسطيني  -المالي واالقتصادي

 مجال نظام إدارة التدريب وتصميم برنامج تدريب المدّربين وتنفيذه.في 

 

واطلعت البعثة على تجربة معهد باسل فليحان في مجال تطوير النظم اإلدارية والمالية، ومقاربة 

 التواصل، إضافة إلى تجربة إدارة مركز التوثيق وتطويره.

 

إحداهما لمعهد قوى األمن الداخلي في  وقام الوفد خالل وجوده في بيروت بزيارتين ميدانيتين،

 عرمون، والثانية للمكتبة الوطنية.

http://www.almarkazia.com/Economics/Article?ID=150630 

http://www.almarkazia.com/Economics/Article?ID=150630
http://www.almarkazia.com/Economics/Article?ID=150630

