
رزنامة
التدريب

2013



فهرست الرزنامةتمهيد

الزمالء الكرام،

اإىل  اأ�سا�سي  ب�سكل  براجمنا  تتوّجه   .2013 لعام  املعهد  تدريب  رزنامة  اأيديكم  بني  ن�سع  ان  ي�سّرنا 

العاملني يف القطاع العام يف لبنان خ�سو�سًا ويف املنطقة العربّية عمومًا حاملة يف طّياتها العديد من 

املوا�سيع التي ت�سّكل اليوم نب�ض التحديث والتغيري يف اخلدمة العامة حول العامل.

برامج املعهد متامًا كما ا�سداراته تواكب التغرّيات العاملية يف موا�سيع ح�ّسا�سة، وهي لذلك فر�سة 

لكّل مهتّم بتيومي معارفه و�سقل مهاراته، ولكل قائد ي�سهر على بناء فريق عمله، ولكل م�سوؤول مدرك 

م�ستوى  لرفع  كو�سيلة  امل�ستمر  والتعّلم   )Human Capital Formation( الأداء  ثقافة  تر�سيخ  لأهمية 

الكفاءة العامة يف دولة حترتم مواطنيها وتقيم للجدارة اعتبارًا. 

املعرفة  ايالء  اىل  املنطقة  ودول  لبنان  يف  العام  القطاع  موؤ�س�سات  على  والقّيمني  امل�سوؤولني  ندعو 

وعلى  ذواتهم   تطوير  على  موظفيهم  حّث  واىل  ال�سنوية،  خططهم  يف  اهتماماتهم  اأوىل  والّتجدد 

ال�ستفادة من كّل فر�سة تعّلم وتبادل متاحة اأمامهم.

نذّكركم اأّن هذه الّرزنامة �سوف يتم تيوميها ب�سكل م�ستمّر على موقع املعهد:

يف  لبنان  خارج  املتاحة  التعّلم  فر�ض  اأي�سًا  يت�سّمن  الذي   www.institutdesfinances.gov.lb
املوؤ�ّس�سات ال�سريكة وال�سديقة وكذلك جمموعة وا�سعة من م�سادر علمية ومعلومات قّيمة اأخرى.

نرحّب بكم يف معهدنا ونتطّلع اىل التعاون معكم.
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لبنان مركز أمانة سّر شبكة معاهد التدريب الحكومية

لبنان مركز إقليمي للتدريب الجمركي لمنظمة الجمارك العالمية

لمن يتّوجه التدريب؟

كيف أشارك في الدورات التدريبية؟

مركزنا مجهز الستقبالكم
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رزنامة التدريب

مهام المعهدالمعهد باختصار

معهد با�سل فليحان املايل والقت�سادي هو مركز 

واجلمارك.  العامة  املالية  موا�سيع  يف  متّيز 

ل�سبكة  العامة  الأمانة  مركز  املعهد  ي�ست�سيف 

ال�سـرق  منطقـة  يف  احلكومية  التدريب  معاهد 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا GIFT-MENA وهو اي�سًا 

 »RTC الإقليمي  التدريب اجلمركّي  »مركز  مقّر 

.WCO التابع ملنظمة اجلمارك العاملية

وتقنية  مالية  1996 مب�ساندة  عام  املعهد  �ّس�ض 
ُ
اأ

التعاون  وكالة  خالل  من  الفرن�سية  الدولة  من 

التابعة لوزارة املال الفرن�سية، ومببادرة من وزير 

الدولة ل�سوؤون املالية اآنذاك، دولة الرئي�ض فوؤاد 

من  املايل  الدعم  بعدها  املعهد  نال  ال�سنيورة. 

قبل عدة دول ومنظمات اأجنبية وعربية واأ�سبح 

2004 موؤ�ّس�سة عامة م�ستقلة ماليًا واإداريًا  عام 

تعمل حتت و�ساية وزير املالية اللبنانية.

تطوير قدرات العاملني يف وزارة املالية من كافة 

املوظفني  وا�ستقبال  بعملهم  املّت�سلة  اجلوانب 

اجلدد وتوجيههم يف م�سارهم املهني ف�ساًل عن 

م�ساندة املوظفني يف الوحدات امل�ستحدثة.

يف  وامل�ساركة  اخلارج،  يف  التعّلم  فر�ض  تاأمني 

املوؤمترات واحللقات العلمية والبعثات الدرا�سية 

من  اخلرباء  وا�ستقبال  املوؤّهلني،  للموظفني 

خمتلف اأقطار العامل، وتنظيم الزيارات امليدانية 

اإىل وزارة املالية واىل املوؤ�س�سات املعنية. 

تطوير قدرات العاملني يف الإدارات واملوؤ�س�سات 

العامة والبلديات وتعزيز معارفهم ومهاراتهم يف 

املوا�سيع املالية مبا ي�سمح لهم بالرتقاء باأدائهم 

اإىل م�ستوى يتوافق مع متطلبات ع�سر املعرفة. 

تعزيز عالقات التعاون والتبادل حمليًا واإقليميًا 

ودوليًا، ول�سيما مع معاهد وموؤ�ّس�سات التدريب 

التدريب  وفر�ض  وامل�سورة  اخلربة  وتقدمي 

للمهتّمني داخل لبنان وخارجه.

م�ساندة وزارة املالية يف تعزيز التوا�سل والتفاعل 

مع �سركائها من اإدارات وموؤ�س�سات عامة وقطاع 

خا�ض وجمتمع مدين.

3

وقد  املايل،  باملعهد  تاأ�سي�سه،  منذ  املعهد  ُعرف 

ال�سهيد  الوزير  ذكرى  اىل  املالية  وزارة  اأهدته 

ُيعرف  فا�سبح   2006 العام  يف  فليحان  با�سل 

باإ�سم معهد با�سل فليحان املايل والقت�سادي.

يعترب املعهد اليوم، ومب�ساندة ودعم وزارة املالية 

اللبنانية وجمموعة �سركائه يف لبنان واخلارج، 

املالية  الإدارة  حتديث  عملية  يف  اأ�سا�سيًة  حلقة 

�سعيد  على  متّيز  ومركز  لبنان  يف  واجلمركية 

منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال افريقيا.



رزنامة التدريب

الشهادات التخصصية

التدريب في المعهدسياسة التدريب

)CIPS( سهادات تخ�س�سية يف ال�سراء احلكومي بالتعاون مع  معهد امل�سرتيات والتوريد يف بريطانيا�

 )ESA(  سهادة متخ�س�سة يف مهارات القيادة يف الإدارة اجلمركية بالتعاون مع  املعهد العايل لالأعمال�

�سهادات تخ�س�سية يف املوا�سيع القت�سادية والتنموية بالتعاون مع املعهد العربي للتخطيط

�سة؛ اأكرث من 120 برنامج ودورة تدريبية متخ�سّ

اأ�سكال متعّددة للتدريب: برامج توجيهية للموظفني 

اخلدمة  جمل�ض  ملباريات  حت�سريية  دورات  اجلدد، 

�ض وم�ستمر، تدريب وظيفي،  املدنية، تدريب متخ�سّ

تدريب  تقنية،  م�ساندة  �سية،  تخ�سّ �سهادات 

اإلكرتوين، تدريب »بح�سّب الطلب«؛

اأ�ساليب وتقنيات تدريب نا�سطة وتفاعلية؛

»حقيبة تدريبية« خا�سة بكل برنامج تت�سّمن خمطط 

اجلل�سات واملواد التدريبية واأقرا�ض مدجّمة؛

ودورات  الربامج  جودة  ي�سمن  للتدريب  فني  نظام 

�سنوية يف موا�سيع »تدريب املدّرب«؛ 

�سبكة من 300 مدّرب وخبري من لبنان واخلارج؛

املتدربني  متناول  يف  مو�سوعة  جمانية  تدريب  اأدلة 

واملهتّمني وغريها من الالإ�سدارات العلمّية؛

موقع الكرتوين �سامل وحديث؛

تعقد الدورات ب�سكل عام باللغة العربية مع اإمكانية 

عقد بع�سها باللغة الفرن�سية اأوالنكليزية.
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رزنامة التدريب

لبنان مركز أمانة سّر شبكة معاهد 
التدريب الحكومية

لبنان مركز إقليمي للتدريب الجمركي 
لمنظمة الجمارك العالمية

لمن يتّوجه التدريب؟ 

تاأ�ّس�ست �سبكة معاهد التدريب احلكومية يف منطقة 

اأفريقيا )GIFT-MENA( يف  الأو�سط و�سمال  ال�سرق 

2006 يف بريوت مببادرة من معهد با�سل  اآذار عام 

فليحان املايل والقت�سادي وبدعم من معهد البنك 

الدويل ووزارة املالية الفرن�سية. ت�سّم ال�سبكة اليوم 

ودولية،  اإقليمية  موؤ�ّس�سات  من  ع�سوًا   40 من  اأكرث 

ويوؤّمن املعهد اأعمال اأمانة ال�سّر.

املنابر  اأهّم  اأحد   GIFT MENA �سبكة  اأ�سبحت 

معاهد  بني  العلمي  للتبادل  العربّية-املتو�سطّية 

املوؤ�ّس�سات  بني  والتعاون  التدريب  وموؤ�س�سات 

احلكومية يف دول اجلنوب.

»كمركز  رائدًا  دورًا    2006 عام  منذ  املعهد  يلعب 

وذلك  العاملية«  اجلمارك  ملنظمة  اإقليمي  تدريب 

من  ممثلون  ي�سارك  حيث  تعاون  اتفاق  مبوجب 

اإدارات اجلمارك يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 

اأفريقيا كل عام بربنامج التدريب الإقليمي اجلمركي 

املعهد  ي�سّهل  كما  بريوت.  يف  ُيعقد  الذي  ال�سنوي 

املوؤمترات  خمتلف  يف  لبنان  عن  ممثلني  م�ساركة 

والجتماعات التي تنظمها منظمة اجلمارك العاملية 

يف مو�سوع بناء القدرات بغية توفري فر�ض التدريب 

�ض وت�سهيل تبادل املعارف واملمار�سات ذات  املتخ�سّ

ال�سلة وفقًا لأف�سل املعايري املهنية العاملية. 

لوزارة  الّتابعة  والهيئات  املديريات  كافة  يف  العاملون 

املالية اللبنانية، الكوادر العليا واملتو�ّسطة يف الإدارات 

واملوؤ�سـ�ســــــات العــــامة والهيئـــات امل�ستقـلة، الق�ســـاة 

واملجال�ض  الهيئات  يف  وامل�سوؤولون  والدبلوما�سيون 

الرقابية والع�سكرّية، ال�ّسباب وال�ّسابات يف لبنان اىل 

جانب القطاع اخلا�ض واملجتمع املدين بح�سب الّدعوة.
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رزنامة التدريب

مركزنا مجهز الستقبالكم كيف أشارك في الدورات التدريبية؟

خالل  من  التدريبية  الدورات  عن  املعهد  يعلن 

والفاك�ض  اللكرتوين  والربيد  الإلكرتوين  املوقع 

الرت�سيح  ا�ستمارة  بالإعالن  وترفق  والربيد، 

للم�ساركة يف الدورة.

واإدارة اجلمارك  املالية  ميالأ املر�ّسح من وزارة 

يف لبنان ا�ستمارة الرت�سيح مذيّلة بتوقيع رئي�سه 

املبا�سر ورئي�ض الإدارة.

ميالأ املر�ّسح من الوزارات والإدارات الأخرى يف 

بتوقيع  الرت�سيح مذيّلة  ا�ستمارة  لبنان واخلارج 

رئي�ض الإدارة.

عرب  اأو  الكرتونيًا  املعهد  اإىل  ال�ستمارة  تر�سل 

املحّددة يف  املهل  الربيد �سمن  اأو عرب  الفاك�ض 

الإعالن.

ل�سروط  وفقًا  وتّبوب  الرت�سيح  طلبات  تدر�ض 

امل�ساركة العامة واخلا�سة املبّينة يف الإعالن.

التدريبية  الدورة  يف  قبوله  املر�ّسح  املعهد  يبّلغ 

وعليه  الهاتف،  عرب  اأو  اللكرتوين  الربيد  عرب 

عندئذ تبليغ اإدارته وتاأكيد ح�سوره.

يكون ح�شور الدورة التدريبية اإلزامياً للمر�ّشح 

املقبول طلبه.

قاعة حما�سرات جمهزة بالرتجمة الفورية )50 مقعداً( 

خم�ض قاعات تدريب جمّهزة باأحدث التقنيات

ثالث قاعات للتدريب املعلوماتي

قاعة حما�سرات ت�ستقبل 140 �سخ�سًا

قاعة موؤمترات ت�ستقبل 420 �سخ�سًا

�ض: املكتبة املالية مركز توثيق متخ�سّ

غرفة ا�ستقبال ومكاتب حديثة وجمّهزة

كافيترييا

مراكز يف املناطق اللبنانية: �ستورا، طرابل�ض، زحلة، �سيدا ومطار بريوت

512، كورني�ض النهر، �ض.ب. 587- 16 بريوت، لبنان.

طلبات التدريب من خارج الرزنامة

ي�ستقبل املعهد من خارج رزنامته ال�سنوّية، طلبات تدريبية اإ�سافية لتنظيم دورات بح�سب حاجات 

موؤ�س�ساتكم واإداراتكم.

contact@if.org.lb ل ترتّددوا يف مرا�سلتنا لالإ�ستف�سار اأو لالإ�سرتاك عرب الربيد اللكرتوين
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كانون ت�شرين  ت�شرين  ايلول  اآب  متوز  حزيران   ايار  ني�شان   اذار  �شباط   كانون  مو�شوع التدريب 

االول الثاين  االول  الثاين           

بناء القدرات يف االدارة املالية احلكومية

الربنامج التدريبي املتخ�س�ض يف اعداد املوازنة العامة

الربنامج التدريبي القليمي املتخ�س�ض

يف تنفيذ املوازنة العامة

مدخل اإىل تنفيذ املوازنة العامة يف لبنان

ور�سة عمل حول مراقبة عقد النفقات

ال�سهادة التخ�س�سية يف ال�سراء احلكومي

الربنامج التدريبي حول ا�سرتاتيجيات

ال�سراء احلكومي

الربنامج التدريبي القليمي املتخ�س�ض

يف املحا�سبة العامة

النظام ال�سريبي يف لبنان

الربنامج التدريبي املتخ�س�ض يف الرقابة والتدقيق

بناء القدرات يف اإدارة اجلمارك

على امل�شتوى الوطني

ال�سهادة التخ�س�سية يف القيادة والتطوير

الإداري للكوادر العليا  يف اإدارة اجلمارك 

القواعد العامة للنظام املن�سق: تكنولوجيا

الب�سائع والتطبيقات التعريفية

تقنيات الك�سف عن ال�سعاع

ا�ستخدام وحتليل �سور جهاز الك�سف بالأ�سعة

تقنيات التحقيق وحتليل املوؤ�سرات اللغوية

واجل�سدية يف علم النف�ض الإجرامي

تقنيات التحقيق يف اجلرائم املالية 

ور�سة عمل حول حتليل املخاطر ومهارات

ال�ستهداف يف العمل اجلمركي 

التقليد والتزوير: دلئل وتقنيات )3 حلقات(

مكافحة تهريب املخدرات
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كانون ت�شرين  ت�شرين  ايلول  اآب  متوز  حزيران   ايار  ني�شان   اذار  �شباط   كانون  مو�شوع التدريب 

االول الثاين  االول  الثاين           

على امل�شتوى االإقليمي

  - MEDNET ور�سة العمل القليمية ل�سبكة

Groupe Pompidou حول مكافحة املخدرات

الربنامج التدريبي حول التحليل النف�سي للموؤ�سرات

اللغوية واجل�سدية يف الرقابة اجلمركية 

الربنامج  التدرييي حول ا�ستخدام

وحتليل �سور جهاز الك�سف بالأ�سعة

ور�سة عمل حول م�ساهمة ادارة اجلمارك

يف القدرة التناف�سية القت�سادية 

بناء القدرات يف الثقافة االقت�شادية واملالية

املوؤمتر ال�سنوي لأ�ساتذة مادة القت�ساد

يف املدار�ض الر�سمية

لعبة اجلزيرة: حماكاة لبناء وا�ستخدام

املفاهيم القت�سادية 

حتليل املوؤ�سرات القت�سادية

ال�سهادة التخ�س�سية حول »تنمية راأ�ض املال الب�سري«

ال�سهادة التخ�س�سية حول«التدفقات املالية الدولية«

ال�سباب اجلامعي يف وزارة املالية

بناء القدرات يف املهارات االإدارية

اللقاءات العلمية املخ�س�سة للكوادر العليا

يف الدارة اللبنانية

اللقاءات املتخ�س�سة يف التنمية القت�سادية

يف البلدان املحيطة باحلر الأبي�ض املتو�سط 

الأ�ساليب املهنية يف متثيل الدارة يف الجتماعات

واملوؤمترات الدولية

التخطيط ال�سرتاتيجي من منظور البعد الجتماعي

اإدارة النزاعات ومهارات احلوار والتفاو�ض

اإدارة الوقت وال�سغط يف العمل

13
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كانون ت�شرين  ت�شرين  ايلول  اآب  متوز  حزيران   ايار  ني�شان   اذار  �شباط   كانون  مو�شوع التدريب 

االول الثاين  االول  الثاين           

 بناء القدرات يف هند�شة الربامج التدريبية

تدريب املدرب - م�ستوى عام

تدريب املدرب - م�ستوى متقدم

تدريب املدّرب يف ال�سراء احلكومي

ور�سة عمل ملعاهد ومدار�ض التدريب يف لبنان

بناء القدرات يف االأنظمة املعلوماتية املكتبية

 Microsoft Intermediate Word 2007

 Microsoft Word for Professionals 2007

 Microsoft Intermediate Excel 2007

 Microsoft Excel for Professionals 2007

 Microsoft PowerPoint 2007

Get to know Acess 2007

Improve your presentation skills with new IT tools

Microsoft Project 2007

 تعزيز املهارات اللغوية

 Workplace English and Conversation-Beginner )A( 

Workplace English and Conversation-Beginner )B( 

 Workplace English and
Conversation-Intermediate )A( 

Workplace English and
Conversation-Beginner )B( at Saida

Workplace English and
Conversation-Intermediate )A( at Saida

Business English

English for Public Finance

Francais des Finances

15
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تطوير اإلدارة المالية الحكومية 
التحديات  لفهم  اأ�سا�سيًا  مدخاًل  احلكومية  املالية  الإدارة  يف  التدريبية  الربامج  جمموعة  ُتعترب 

املعا�سرة التي تواجه �سيا�سات املالية العامة يف لبنان ويف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. 

2013 جمموعة متكاملة من املوا�سيع بدءًا باإعداد املوازنة العامة  تت�سّمن الربامج التدريبية لعام 

وتنفيذها، و�سوًل اإىل احل�سابات الوطنية، مرورًا بالرقابة والتدقيق مع الإ�ساءة ب�سكل خا�ض على 

مو�سوع ال�سراء احلكومي. ُت�سّكل هذه الربامج م�ساحة تفاعلية لتعزيز مهارات كافة املعنيني بح�سن 

اإدارة املال العام يف لبنان ويف املنطقة، وهي حمطات غنّية بتجارب خمتلف اخلرباء وال�سركاء يف 

جمال حتديث الإدارة املالية.

 البرنامج التدريبي اإلقليمي 
في تنفيذ الموازنة العامة

املدة: 30 �شاعة

لغة التدريب: العربية

بريوت، من 8 اىل 12 متوز/يوليو 2013

يعّمق هذا الربنامج معارف امل�ساركني يف خمتلف 

احلكومية  املوازنات  تنفيذ  ا�سرتاتيجيات  

الأداء.  مبفاهيم  ويربطها  الإنفاق  وعمليات 

وتقنيات  اأدوات  بتحليل  النقا�ض  حلقات  ت�سمح 

تعرتيها  التي  العملية  والقيود  املوازنة  تنفيذ 

املعنية  اجلهات  اأدوار  ملختلف  اأف�سل  بتحديد 

بها. يخل�ض الربنامج اإىل ر�سد خماطر تنفيذ 

والدرو�ض  الأفكار  حتديد  اإىل  و�سوًل  املوازنة 

امل�ستفادة التي من �ساأنها اأن ت�ساعد يف حت�سينها 

وذلك وفقًا خل�سائ�ض وظروف كل بلد م�سارك. 

اأق�سام  واملتو�ّسطة يف  العليا  الكوادر  امل�شاركون: 

الدولة  اإدارات  خمتلف  يف  واخلزينة  املوازنة 

وهيئاتها الرقابية يف دول منطقة ال�سرق الأو�سط 

و�سمال اأفريقيا.  

 

من�ّشقة الدورة: ب�شمة عبداخلالق

البرنامج التدريبي حول إعداد 
الموازنة العامة   

املدة: 30 �شاعة

لغة التدريب: العربية

بريوت، حزيران/يونيو 2013

يو�سح هذا الربنامج اأهمية املوازنة العامة كاأداة 

والقت�سادي  ال�سيا�سي  التخطيط  يف  اأ�سا�سية 

ب�سكل عام.  الأداء احلكومي  واملايل ويف تطوير 

املوازنة  اإعداد  عمليات  اأبرز  الربنامج  يعر�ض 

التجارب  ويناق�ض  املعنّية،  اجلهات  واأداور 

و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  التحديثية 

ودرو�ض  مبقاربات  امل�ساركني  ويزّود  اأفريقيا، 

والتقنيات  التحديات  خمتلف  حول  م�ستفادة 

التي ُتعتمد يف جمال اإعداد املوازنات العامة مع 

التعّمق يف درا�سة احلالة اللبنانية.

التي  واملتو�ّسطة  العليا  الكوادر  امل�شاركون: 

اإدارات  العامة يف خمتلف  املوازنة  ب�سوؤون  تهّتم 

وموؤ�س�سات القطاع العام ويف الهيئات الت�سريعية 

والرقابية يف لبنان.

من�ّشقة الدورة: مايا ب�شيب�ص
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مدخل إلى تنفيذ الموازنة 
العامة في لبنان

املدة: 5 �شاعة

لغة التدريب: العربية

بريوت، اأذار/مار�ص 2013

تقّدم هذه الور�سة ملحة متكاملة حول عملية تنفيذ 

املوازنة العامة يف لبنان من خالل تزويد امل�ساركني 

باملفاهيم الأ�سا�سية التي ترعى هذه العملية وكافة 

املراحل التنفيذية التي متر بها. اإ�سافة اىل تعريفهم 

بالأنظمة املعلوماتية املتوفرة يف وزارة املالية واأدوار 

خمتلف املوؤ�س�سات املعنية يف عملية تنفيذ املوازنة. 

كما �ست�سّكل هذه الور�سة فر�سة لإطالعهم على 

املمار�سات الدولية اجليدة يف هذا املجال.

مديرية  يف  واملهتمني  العاملني  كافة  امل�شاركون: 

املالية العامة يف وزارة املالية.

من�ّشقة الدورة: ناديا قا�شم

ورشة عمل حول مراقبة عقد 
النفقات

املدة: 5 �شاعة

لغة التدريب: العربية

بريوت، ني�شان/ابريل 2013

تهدف هذه الور�سة اىل تعريف امل�ساركني باأ�سول 

وخ�سائ�سها  ومراحلها  النفقة  عقد  تنفيذ 

اىل  اإ�سافة  بها.  املتعلقة  املفاهيم  وتوحيد 

وتو�سيح  دور مراقب عقد النفقات ودور عاقد 

املعتمدة  الإجراءات  على  ال�ساءة  مع  النفقة 

الور�سة  هذه  �ست�سّكل  كما  املعامالت.  هذه  يف 

فر�سة  لتح�سني التوا�سل بني كافة املعنيني بعقد 

والإدارات  واملوؤ�س�سات  املالية  وزارة  النفقات يف 

العامة واجلهات الرقابية.

امل�شاركون: املوظفون الذين يتولون حاليًا مهام 

ومراقبة  املوازنة  مديريات  يف  النفقة  عقد 

النفقات، اخلزينة وال�سرفيات يف وزارة املالية 

والذين مل تتعد خربتهم فرتة 5 �سنوات. روؤ�ساء 

الإدارات  يف  النفقات  عقد  ومراقبو  املحا�سبة 

العامة واملوؤ�س�سات العامة.

من�ّشقة الدورة: ناديا قا�شم

البرامج التدريبية

تندرج هذه الربامج �سمن �سل�سلة ور�ض العمل التي ينّظمها البنك الدويل من 

خالل امل�ساريع الإ�سالحية الطارئة املتعلقة بتنفيذ املوازنة والنفقات العامة 

والدين العام يف وزارة املالية EFMIS بالتعاون مع املعهد. 
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ائيني يف املالية العامة بالتعاون مع  توىّل اإعداد حمتوى هذين الربناجمني جمموعة من كبار الأخ�سّ

وكالة التعاون التقني الدويل التابعة لوزارتي املال والقت�ساد الفرن�سيتني- الأديتيف والبنك الدويل.     

يتعاون املعهد يف التدريب مع جمموعة من اخلرباء اللبنانيني ومن الأخ�سائيني من م�سروع برامج 

EFMIS. -الالإ�سالحات الطارئة يف وزارة املالية اللبنانية

البرنامج التدريبي المتخصص 
في الرقابة والتدقيق

املدة: 30 �شاعة

لغة التدريب: العربية

بريوت، كانون االأول/دي�شمرب 2013

مفاهيم  يف  التعّمق  اإىل  الربنامج  هذا  يهدف 

والتقنيات  واأدواتها  والتدقيق  الداخلية  الرقابة 

امل�ستخدمة. وي�ساهم النقا�ض بني امل�ساركني يف 

تو�سيح العالقة التي تربط بني الرقابة الداخلية 

والتدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي يف القطاع 

كّل منها.  تعتمد يف تطبيق  التي  واملعايري  العام 

املرتبطة  التحديات  اإىل  الربنامج  ويتطّرق 

التو�سيات  وي�ستخل�ض  املالية  الرقابة  بتفعيل 

التي من �ساأنها اأن ت�ساهم يف تعزيزها.

  

املعنّية  واملتو�ّسطة  العليا  الكوادر  امل�شاركون: 

خمتلف  يف  الداخلي  والتدقيق  املالية  بالرقابة 

اإدارات الدولة ويف الهيئات الرقابية يف لبنان.

من�ّشقة الدورة: مايا ب�سيب�ض

البرنامج التدريبي اإلقليمي في 
المحاسبة العامة

املدة: 30 �شاعة

لغة التدريب: العربية

االأردن، من 29 اأيلول اىل 3 ت�شرين االأول/اأكتوبر 2013

يناق�ض هذا الربنامج اجلوانب الأ�سا�سية لعملية 

التحديات  اًل  مف�سّ وتقنياتها  العامة  املحا�سبة 

وحما�سبة  النقدية  باملحا�سبة  املرتبطة 

التقارير  اأبرز  وم�ستعر�سًا  واملوازنة  ال�ستحقاق 

امل�ستوى  على  وال�سعوبات  املالية  والبيانات 

كفاءة  من  الربنامج  هذا  يعّزز  التنظيمي. 

كل  يف  العامة  املحا�سبة  عملية  يف  املخت�سني 

قيودها  حتديد  على  ي�ساعدهم  مما  اأبعادها 

ور�سد خماطرها واقرتاح ال�سيا�سات التطويرية 

واإطالقها يف بلدانهم.

اأق�سام  واملتو�ّسطة يف  العليا  الكوادر  امل�شاركون: 

الدولة  اإدارات  خمتلف  ويف  العامة  املحا�سبة 

وهيئاتها الرقابية يف دول منطقة ال�سرق الأو�سط 

و�سمال اأفريقيا.

من�ّشقة الدورة: ب�سمة عبداخلالق
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»لقد �سكلت هذه الدورة فر�سة ملزيد من تنمية القدرات 

وتبادل اخلربات بني الدول العربية وكانت منا�سبة لزيارة 

بلد عريق لطاملا �ساهدنا جماله يف و�سائل الإعالم اإل اأننا 

ع�سقناه لدى زيارتنا له...فهنيئا لكم ببلدكم وهنيئا لنا 

بزيارته«.  )م�سارك يف الربنامج لعام 2012(
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البرنامج التدريبي حول 
استراتيجيات الشراء الحكومي

املدة: 36 �شاعة

لغة التدريب: العربية

بريوت، ت�شرين الثاين/نوفمرب 2013

اجلوانب  الربنامج  هذا  يف  امل�ساركون  يناق�ض 

ودوره  احلكومي  ال�سراء  لعمليات  ال�سرتاتيجية 

للحكومة  العامة  الأهداف  حتقيق  يف  واأهميته 

العام.  الإنفاق  من  املحّققة  القيمة  حتقيق  ويف 

اخلطط  اإعداد  مبهارة  الربنامج  هذا  يزّودهم 

بطريقة  والنزاعات  واملخاطر  امل�ساريع  واإدارة 

حتدّيات  لفهم  اأمامهم  الطريق  وميّهد  مهنية 

ومدى  العاملية  والأ�سواق  القت�سادية  العوملة 

الفّعالة  ال�سرتاتيجية  اخلطط  على  انعكا�سها 

على م�ستوى موؤ�ّس�ساتهم وعلى امل�ستوى الوطني.   

.CIPS ينال الناجحون يف هذا الربنامج اإفادة من

ا�سرتاتيجيات  و�سع  عن  امل�سوؤولون  امل�شاركون: 

ال�سراء يف موؤ�ّس�ساتهم وم�ساريعهم يف لبنان.

من�ّشقة الدورة: مايا ب�شيب�ص

الشهادة التخصصية في 
الشراء الحكومي

املدة: 30 �شاعة

لغة التدريب: العربية

بريوت، اأيلول/�شبتمرب 2013

�سهادة  املعهد  يطلق  لبنان،  يف  مّرة  لأول 

هذه  تتيح  احلكومي.  ال�سراء  يف  �سية  تخ�سّ

كافة  لفهم  امل�ساركني   اأمام  الفر�سة  ال�سهادة 

اجلوانب املحيطة بعمليات ال�سراء احلكومي  يف 

القطاعني العام واخلا�ض كدورة ال�سراء وحتديد 

احلاجات واخلطة ال�سنوية ودرا�سة ال�سوق وو�سع 

املوا�سفات وتقومي العرو�ض واإدارتها والعالقة مع 

املوّردين واأخالقيات املهنة والتوّجهات احلديثة 

يف  الربنامج  هذا  ي�ساهم  وغريها.  ال�سراء  يف 

اأداء مهامهم  ال�سراء يف  م�ساندة امل�سوؤولني عن 

بفعالية  ال�سراء  عمليات  اإمتام  ويف  مبهنية 

و�سفافية انطالقًا من املمار�سات الدولية اجليدة.

�سهادة  الربنامج  هذا  يف  الناجحون  ينال 

تخ�سذ�سية من CIPS مب�ستوى 2.

احلكومي  بال�سراء  املعنيون  الأفراد  امل�شاركون: 

يف لبنان.

من�ّشقة الدورة: مايا ب�شيب�ص
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النظام الضريبي في لبنان 
املدة: 25 �شاعة

لغة التدريب: العربية

بريوت، يف اآذار/مار�ص 2013

يقّدم هذا الربنامج ملحة متكاملة عن ال�سيا�سات 

والإجراءات  ال�سريبي  النظام  وعن  ال�سريبية 

املعتمدة يف لبنان والتوّجهات التحديثية. يتخلل 

الربنامج حلقات تفاعلية ت�ساعد امل�ساركني على 

والفئات  والر�سوم  ال�سرائب  اأنواع  بني  التمييز 

الت�ساريح  على  والتعّرف  ت�ستهدفها  التي 

واملهل  احت�سابها  وكيفية  �سريبة  بكل  ة  اخلا�سّ

على  احل�سول  وكيفية  والغرامات  الزمنية 

املعلومات وغريها من املوا�سيع التي ت�ساعد يف 

خلق لغة م�سرتكة بني املكلفني والإدارة ال�سريبية 

حول احلقوق والواجبات. ي�ساعد هذا الربنامج 

على تعزيز �سبل التوا�سل بني كافة املعنيني وعلى 

تعزيز ثقافة اللتزام ال�سريبي.

امل�شاركون: املهتمون من القطاع العام يف لبنان 

ومن املجتمع املدين ومن اجلامعات.

من�ّشقة الدورة: �سباح خري الدين

هذا الربنامج ينّظم بالتعاون مع الإدارة ال�سريبية يف وزارة املالية اللبنانية

البرامج التدريبية

مراحل إدارة المالية العامة
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27 تطوير القدرات في إدارة الجمارك
2013  يف بناء القدرات اجلمركية ل�سّيما يف  ت�ساهم جمموعة الربامج التدريبية اجلمركية  لعام 

والتطوير  القيادة  التخ�س�سية يف  ال�سهادة  باإطالق  العام  ويتّميز  والرقابة،  املكافحة  تعزيز  جمال 

الإداري والتي تتّوّجه اإىل امل�سوؤولني والكوادر  العليا يف اجلمارك. وتت�سمن اأي�سًا برامج هذا العام 

ور�ض عمل متنّوعة ت�ستهدف هيئات اإنفاذ القوانني يف لبنان ويف دول منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 

افريقيا يف موا�سيع الغ�ّض التجاري واجلرائم  املالية والعابرة للحدود وذلك �سمن خطة التدريب 

الإقليمية  ملنظمة اجلمارك العاملية التي تعتمد لبنان كمركز تدريب اإقليمي منذ عام 2006.

تقنيات الكشف عن اإلشعاع 
املدة: 15 �شاعة

لغة التدريب: العربية

بريوت، اأذار/مار�ص 2013  

اجلمارك  اإدارة  جهود  الربنامج  هذا  يواكب 

النووية  للمواد  امل�سروعة  غري  احليازة  ملكافحة 

واملواد امل�سّعة الأخرى، من خالل تطوير مهارات 

امل�ساركني جلهة ا�ستخدام اأجهزة الك�سف الثابتة 

وتعميق  موؤّخرًا  الإدارة  اقتنتها  التي  واملحمولة 

وباملبادئ  الدويل  القانوين  بالإطار  معارفهم 

الأ�سا�سية لالإ�سعاع. 

اأ�سا�سية ل�ستدامة  ي�سكل هذا الربنامج، ركيزة 

الوطنية  القدرة  وتعزيز  التحديثية  امل�ساريع 

الن�ساطات  لر�سد الإ�سعاع على احلدود وك�سف 

الإجرامية التي ت�ستخدم فيها املواد امل�سّعة.

امل�شاركون: عنا�سر ال�سابطة اجلمركية العاملة 

على احلدود اللبنانية وجلنة احلدود امل�سرتكة.  

من�ّشقة الدورة: �شوزان قو�شان

القواعد العامة للنظام 
المنّسق – تكنولوجيا البضائع 

والتطبيقات التعريفية
املدة: 75 �شاعة )25 �ساعة لكل حلقة(

لغة التدريب: العربية

بريوت، ني�شان/اأبريل 2013 

ٌيعترب و�سف وت�سنيف الب�سائع وال�سلع بح�سب 

التجارة  لت�سهيل  رئي�سية  اأداة  الدولية  املعايري 

الإيرادات  وا�ستيفاء  الإح�ساءات  واإعداد 

ينّظم  الّتوجه  هذا  مع  ومتا�سيًا  اجلمركية. 

تكنولوجيا  حول  تدريبية  حلقات  ثالث  املعهد 

اإىل  تهدف  التعريفية  والتطبيقات  الب�سائع 

تف�سري القواعد ال�ست للنظام املن�ّسق بالإ�سافة 

وترميزها.  الب�سائع  تبنيد  يف  التمّر�ض  اإىل 

من  النظام  اأق�سام  من  ق�سمًا  حلقة  كل  تخ�ّض 

ال�ّسلع  من  متنّوعة  عّينات  على  التعّرف  خالل 

بهدف ترميزها وفقًا للف�سول والبنود الرئي�سية 

والفرعية للنظام وللتعريفة اجلمركية.

يف  امل�ساعدين  واملراقبني  املراقبني  امل�شاركون: 

اإدارة اجلمارك اللبنانية

من�ّشقة الدورة: �شوزان قو�شان

البرامج التدريبية
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مكافحة تهريب المخّدرات 
املدة: 25 �شاعة

لغة التدريب: العربية

بريوت، اأذار/ مار�ص 2013 

الهتمامات  اإحدى  ت�سّكل  املخّدرات  كانت  ملّا 

الرئي�سية لأمن و�سّحة املجتمع، ي�ستكمل املعهد 

املطار  اأمن  تعزيز  تدريب  مركز  مع  تعاونه 

جمددًا  وينّظم  اللبنانية،  اجلمارك  واإدارة 

مكافحة  حول  التدريبية   الدورات  من  �سل�سلة 

الإطار  �سرح  اىل  تهدف  املخّدرات  تهريب 

وحتديد  امل�سروع  غري  لالجتار  العام  القانوين 

اإنتاجها  وكيفية  واملخدرات  ال�سالئف  اأنواع 

عامليًا.  امل�ستخدمة  التهريب  وطرق  وتو�سيبها 

عملية  تطبيقات  على  برتكيزه  الربنامج  يتمّيز 

املكافحة  مو�سوع  يف  ة  ومتخ�س�سّ متنّوعة 

امل�ساركني  معارف  وتيومي  التفتي�ض  وتقنيات 

التي  اجلديدة  والأ�ساليب  التهريب  بخطوط 

ي�ستحدثها املهربون.

امل�شاركون: عنا�سر ال�سابطة اجلمركية وهيئات 

اإنفاذ القوانني املعنّية.

من�ّشقة الدورة: �شوزان قو�شان

البرنامج التدريبي حول 
استخدام وتحليل صور 

الكشف باألشعة  
املدة: 21 �شاعة 

لغة التدريب: العربية

بريوت، متوز/يوليو 2013 

الفح�ض  لأنظمة  التقني  التطور  مع  متا�سيًا 

بالأ�سعة ال�سينّية )XRAY(، ينّظم املعهد بالتعاون 

برنامج  املطار  اأمن  تعزيز  تدريب  مركز  مع 

يهدف  واملحلي  القليمي  امل�ستوى  على  تدريبي 

اإىل تعريف امل�ساركني على وظائف جهاز الك�سف 

بالإ�سافة  ا�ستخدامه  وكيفية  ال�سينّية  بالأ�سعة 

ال�سور  حتليل  لناحية  مهاراتهم  تعزيز  اإىل 

الإ�سعاعية والتمّر�ض يف اكت�ساف طرق الإخفاء. 

يتمّيز الربنامج برتكيزه على اجلانب التطبيقي 

الذي   )logy-x(xبرنامج ا�ستخدام  خالل  من 

خا�سة  متنّوعة  �سورّية  بيانات  قاعدة  يت�سّمن 

باحلقائب وبال�سحن اجلوي.

اجلمركية  ال�سابطة  عنا�سر  امل�شاركون: 

ال�سرق  منطقة  يف  اجلمارك  واإدارات  اللبنانية 

الو�سط و�سمال اأفريقيا.

من�ّشقة الدورة: �شوزان قو�شان

البرامج التدريبية
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التقليد والتزوير:
دالئل وتقنيات

املدة: 15 �شاعة

لغة التدريب: العربية

بريوت، ابتداًء من ني�شان/ اأبريل 2013

امل�ستهلك  حماية  مو�سوع  املالية  وزارة  تويل 

�سّحة  على  ي�سكل خطرًا  الذي  التجاري  والغ�ض 

وي�ستكمل  خا�سًا،  اهتمامًا  واقت�ساده  املجتمع 

واأ�سحاب  اخلا�ض  القطاع  مع  تعاونه  املعهد 

تدريبية  حلقات  �سل�سلة  لتنظيم  احلقوق 

اإىل  تهدف  والتزوير  التقليد  حول  �سة  متخ�سّ

الإ�ساءة على اّلتوجهات احلديثة املتعلقة بجرائم 

يف  امل�ساركني  معارف  وتعميق  الفكرية  امللكية 

يوّلدها  التي  والجتماعية  القت�سادية  الآثار 

بالإ�سافة اإىل توفري بيانات عملية للتعّرف على 

وخ�سائ�سها  الأ�سلية  املنتجات  بع�ض  ت�سميم 

ومقارنتها باملقلدة منها.

امل�شاركون: اإدارة اجلمارك واإدارة ح�سر التبغ 

والتنباك وهيئات اإنفاذ القوانني املعنية.

من�ّشقة الدورة: �شوزان قو�شان

تقنيات التحقيق وتحليل 
المؤشرات اللغوية والجسدية 

في علم النفس اإلجرامي 
)مستوى عام(

املدة: 20 �شاعة

لغة التدريب: العربية

بريوت، �شباط/ فرباير2013 

الإجرامي  املنحى  تطّور  الربنامج  هذا  يواكب 

التحقيق  تقنيات  جديد  ويقّدم  اأ�ساليبه  وتنّوع 

علم  يف  واجل�سدية  اللغوية  املوؤ�سرات  وحتليل 

تنمية  اإىل  يهدف  وهو  الإجرامي.  النف�ض 

التحقيق  جمال  يف  واّلتقنية  العلمية  املهارات 

ال�ستجواب  منهجية  ويت�سّمن  وال�ستجواب، 

عامليًا  امل�ستخدمة  احلديثة  التحقيق  وتقنيات 

بالإ�سافة اإىل علم نف�ض الكذب والإقرار وحتليل 

الإمياءات اجل�سدّية واللغوية وطرائق ا�ستنطاق 

امل�ستبه بهم.

امل�شاركون: اإدارات اجلمارك يف لبنان واملنطقة 

و�سواهم من  اللبنانية  العدلية  ال�سابطة  ورتباء 

هيئات اإنفاذ القوانني املعنية.

من�ّشقة الدورة: �شوزان قو�شان

البرامج التدريبية
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تقنيات التحقيق في الجرائم 
المالية

املدة: 30 �شاعة 

لغة التدريب: العربية

بريوت، اأيلول/ �شبتمرب 2013 

اجلرائم  لأنواع  والتقني  العلمي  التطور  ظل  يف 

مفهوم  الربنامج  يطرح  واملالية،  القت�سادية 

واآخر  وطبيعتها  واأركانها  املالية  اجلرمية 

اإىل  بالإ�سافة  عليها  طراأت  التي  التطورات 

ا�ستعرا�ض م�سار واإجراءات التحقيق واملقا�ساة 

يف هذه اجلرائم و�سبل معاجلتها. 

رئي�سية  وحدات  ثالث  الربنامج  يت�سمن 

وكيفية  الإجرامية  الن�ساطات  حول   تتمحور 

الأدلة احلا�سمة، وقراءة وحتليل  تنظيم وتوثيق 

التحقيق  وا�سرتاجتيات  املحا�سبية،  املعلومات 

املالية.  اجلرائم  لأ�سحاب  النف�سية  وال�سمات 

العملية من خالل  �سيتّم الرتكيز على اجلوانب 

درا�سة حالت تطبيقية واإعطاء اإر�سادات عملية، 

واإعداد متارين حماكاة جلرائم مالية كربى.

امل�شاركون:  املراقبون يف وزارة املالية واملحققون 

املاليون  من خمتلف هيئات انفاذ القوانني املعنية.

من�شقة الدورة: �شوزان قو�شان

تحليل المخاطر ومهارات 
االستهداف في العمل 

الجمركي  
املدة: 20 �شاعة 

لغة التدريب: العربية

بريوت، اأذار/مار�ص 2013 

لتعزيز  اجلمارك  اإدارة  جهود  مع  متا�سيًا 

هذا  املعهد  يعّد  اجلمركية،  الرقابة  فاعلية 

املخاطر  حتليل  حول  تدريبيًا  برناجمًا  العام 

تزويد  اىل  يهدف  ال�ستهداف،  ومهارات 

والتعّرف  املعلومات  حتليل  مبهارات  امل�ساركني 

على اأنواع واأ�سكال املخاطر اجلمركية املحتملة 

م�ستوى  على  والثقة  اخلطورة  معايري  و�سياغة 

التجار اأو الأ�سناف.

يت�سمن هذا الربنامج �سروحات عملية ملنهجية 

اجلمركي  العمل  �سياق  يف  املخاطر  اإدارة 

للبيانات  حتليلية  متارين  اإىل  بالإ�سافة 

اجلمركية، وا�ستهداف اإر�ساليات ال�سحن.

امل�شاركون: املراقبون يف ادارة اجلمارك

من�شقة الدورة: �شوزان قو�شان

البرامج التدريبية
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ورشة العمل اإلقليمية لشبكة 
MEDNET - Groupe Pompidou حول 

مكافحة المخدرات
املدة: 15 �شاعة 

لغة التدريب: العربية والفرن�شية واالنكليزية 

مع  توفر ترجمة فورية 

بريوت، اأيلول/ �شبتمرب 2013

البحر  �سبكة  مع  بالتعاون  العمل  ور�سة  ُتَنّظم 

مكافحة  جمال  يف  للتعاون  املتو�سط  الأبي�ض 

ومع  ،)MEDNET مدنت( والإدمـان  املخّدرات 

مبكافحة  �ض  املتخ�سّ  GROUPE POMPIDOU
الحتاد  يف  باملخّدرات  امل�سروع  غري  الجتار 

وتهدف  اللبنانية.  اجلمارك  واإدارة  الأوروبي 

بني  املعرفة  ونقل  وتبادل  التعاون  تعزيز  اإىل 

بلدان البحر الأبي�ض املتو�سط والدول الأوروبية 

الأع�ساء وت�ساهم اأي�سًا يف حت�سني نوعية تنفيذ 

ال�سيا�سات اخلا�سة مبكافحة املخّدرات يف جميع 

البلدان امل�ساركة.

امل�شاركون: اإدارات اجلمارك والقوى الأمنية يف 

لبنان ومنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا.

من�ّشقة الربنامج: �شوزان اأبو �شقرا

الشهادة التخصصية في 
القيادة والتطوير اإلداري 

للكوادر العليا إلدارة  الجمارك 
املدة: 130 �شاعة

توفر  مع   والفرن�شية  العربية  التدريب:  لغة 

ترجمة فورية

بريوت، من اأذار/مار�ص اىل ت�شرين اأول/اأكتوبر 

يف ظل التحديات التي تواجهها اإدارة اجلمارك 

على  وبناًء  والقت�سادي  الأمني  ال�سعيد  على 

تنظيمية،  هيكلية  لإعداد  املالية  وزارة  توجهات 

بهدف  ية  التخ�س�سّ ال�سهادة  هذه  ا�ستحدثت 

املمار�سات  اإدارة اجلمارك يف حتديث  م�ساندة 

الإدارية املعتمدة لديها. 

تت�سمن ال�سهادة ثالثة حماور رئي�سية حول املالية 

واجلمركية،  ال�سريبية  املوارد  واإدارة  العامة 

الإ�سرتاجتية  واملهارات  اجلمركي  والتحديث 

تدريب  اأ�ساليب  باعتمادها  وتتميز  والقيادية، 

واأعمال   ،Coaching فردية  ومواكبة  تفاعلية 

بحثية متنّوعة.

امل�شاركون: الكوادر العليا يف اإدارة اجلمارك من 

مراقبني اأول و�سباط جمركيني.

من�ّشقة الربنامج: �شوزان اأبو �شقرا

العايل  املعهد  مع  بالتعاون  ال�سهادة  هذه  املعهد  يعّد 

لالأعمال )ESA(، ال�سفارة الفرن�سية واإدارة اجلمارك.

البرامج التدريبية
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ورشة عمل حول  القدرة 
التنافسية االقتصادية ودور 

إدارات الجمارك 
املدة: 15 �شاعة

توفر  اإمكانية  مع  العربية  التدريب:  لغة 

ترجمة فورية للغات االأجنبية امل�شتخدمة 

بريوت، ني�شان/اأبريل 2013

�سمن اإطار اعتماد لبنان كمركز تدريب اإقليمي 

مع  املعهد  يتعاون  العاملية،  اجلمارك  ملنظمة 

عمل  ور�سة  لتنظيم  واملنظمة  اجلمارك  اإدارة 

اإقليمية تهدف اإىل تقييم الحتياجات الإقليمية 

وجمع خمتلف وجهات النظر حول كيفية اإ�سهام 

اجلمارك يف القدرة التناف�سية القت�سادية. 

جلنة  لأعمال  ا�ستكمال  الور�سة  هذه  تاأتي 

وت�ساهم من خالل  للمنظمة  العامة  ال�سيا�سات 

النتائج التي �ستتو�سل لها اإىل اإعداد اإ�سرتاجتية 

اإقليمية يف ملف التناف�سية القت�سادية.

امل�شاركون: اإدارات اجلمارك يف لبنان ومنطقة 

ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا.

من�ّشقة الور�شة: �شوزان اأبو �شقرا

البرامج التدريبية
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39 الثقافة االقتصادية والمالية
يخ�ّض املعهد مو�سوع تعزيز الثقافة القت�سادية واملالية لدى اللبنانيني بجزء اأ�سا�سي من ن�ساطاته 

ال�سنوية ملا له من نتائج ايجابية جلهة توعية املواطنني وتثقيفهم حول اإدارة املال العام واملال اخلا�ض. 

اأ�ساتذة  لتدريب  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  الوثيق  تعاونه  ا�ستكمال  على  املعهد  ويحر�ض 

اأخرى  الر�سمية ا�سافًة اىل ن�سر درا�سات علمية وتنظيم م�ساريع ومبادرات  القت�ساد يف املدار�ض 

تهدف مبجملها اإىل امل�ساهمة يف �سياغة اإ�سرتاجتية وطنية للتثقيف القت�سادي واملايل.

لعبة الجزيرة: محاكاة 
لبناء واستخدام المفاهيم 

االقتصادية
املدة: 15 �شاعة

لغة التدريب: العربية 

بريوت، خالل ال�شنة

ت�سّكل هذه اللعبة فر�سة جديدة من نوعها ت�سمح 

العملية  التطبيقات  يف  بالتمّر�ض  للم�ساركني 

للمفاهيم القت�سادية من خالل اختبار خمتلف 

مراحل التطّور القت�سادي انطالقًا من املفاهيم 

الأ�سا�سية املتعلقة بالقت�ساد اجلزئي والقت�ساد 

والنقدية  املالية  بال�سيا�سات  مرورًا  الكّلي 

ومفاهيم ال�ستهالك و�سوًل اىل النتاج.

اأدوات  ا�ستخدام  على  اللعبة  هذه  وت�ساعدهم 

وبيانات حتليلية  للموؤ�سرات القت�سادية بطريقة 

مما  املعا�ض  الواقع  حتاكي  ودينامية  مب�ّسطة 

يحّثهم على التفكري باأ�سلوب ا�سرتاتيجي وتنفيذي 

يف اآن وعلى التحاور والتحليل �سمن فرق العمل. 

التوايل  الثانية على  لل�سنة  ينّظم هذا الربنامج 

بالتعاون مع وزارة الرتبية.

املرحلة  يف  القت�ساد  مادة  اأ�ساتذة  امل�شاركون: 

الثانوية يف املدار�ض الر�سمية.

من�ّشق اللقاء: خالد كّبارة

اللقاء السنوي ألساتذة مادة 
االقتصاد في المدارس الرسمية 

املدة: 15 �شاعة

لغة اللقاء: العربية

بريوت، يف اأذار 2013

موا�سيع  على  ال�سوء  الربنلمج  هذا  يلقي 

العاملي  ال�سعيدين  على  ومالية  اقت�سادية 

يف  القت�ساد  اأ�ساتذة  يجتمع  حيث  والوطني، 

التوايل،  على  الثانية  لل�سنة  الر�سمية،  املدار�ض 

القت�ساديني  اخلرباء  كبار  مداخالت  ملناق�سة 

اللبنانيني يف املوا�سيع املطروحة.

بني  للتوا�سل  مهمة  م�ساحة  اللقاء  هذا  ي�سّكل   

اأ�ساتذة القت�ساد وكبار القّيمني على املوؤ�ّس�سات 

وهو  لبنان،  يف  واملالية  وامل�سرفية  القت�سادية 

الأ�ساتذة  بني  للتوا�سل  دينامية  حمطة  مبثابة 

اأنف�سهم حول املناهج التي يتولون تدري�سها.

املرحلة  يف  القت�ساد  مادة  اأ�ساتذة  امل�شاركون: 

الثانوية يف املدار�ض الر�سمية.

من�ّشق اللقاء: خالد كّبارة

دوري  ب�سكل  الإجتماعات  هذه  يف  ال�ستمرار  »نتمّنى 

لعر�ض امل�ساكل التي تواجه املناهج الدرا�سية يف املدار�ض 

الر�سمية.« )م�سارك يف املوؤمتر ال�سنوي لعام 2012( 

البرامج التدريبية

املالية  وزارة  بني  بالتعاون  اللقاء  هذا  ينّظم 

ووزارة الرتبية والتعليم العايل وبدعم من البنك 

ال�سالمي للتنمية.
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ال�سهادات التخ�س�سية بالتعاون مع املعهد العربي للتخطيط بالكويت 

الشهادة التخّصصية حول 
»التدفقات المالية الدولية«

املدة: 50 �شاعة

لغة التدريب: العربية

بريوت، 13 اإىل 24 اأيار/مايو 2013 

ت�سّكل حيازة هذه ال�سهادة فر�سة اأمام امل�ساركني 

للدول  املالية  التدفقات  طبيعة  على  للتعّرف 

النامية ودورها يف متويل التنمية، كما تهدف اىل 

تعزيز مهاراتهم جلهة تقييم معايري تخ�سي�ض 

كفاءاتها يف  تقييم  ومعايري  الدولية  امل�ساعدات 

دفع عجلة التنمية. 

تفرت�ض هذه ال�سهادة ح�سور ور�ستي عمل:

التدفقات املالية الر�سمية

من 13 اإىل 17 اأيار2013

التدفقات املالية اخلا�سة

من 20 اإىل 24 اأيار 2013

امل�شاركون: تتوّجه الور�سة اإىل كافة املعنيني يف 

القطاع العام يف لبنان.

من�شقة الدورة: ب�شمة عبداخلالق

الشهادة التخصصية حول 
»تنمية رأس المال البشري«

املدة: 50 �شاعة

لغة التدريب: العربية

بريوت، 11 اإىل 22 �شباط/فرباير 2013 

امل�ساركني  اأمام  فر�سة  ال�سهادة  هذه  ت�سّكل 

يف  لالألفية  الإمنائية  الأهداف  على  للتعرف 

جمال التعليم واأهم املفاهيم املتعلقة بال�ستثمار 

الو�سول  اأجل  من  التعليم  يف  والعام  اخلا�ض 

اإىل تقييم الأداء القت�سادي ملنظومات التعليم 

العربية. 

تفرت�ض هذه ال�سهادة ح�سور ور�ستي عمل:

التحليل التنموي للتعليم

من 11 اإىل 15 �سباط  2013 

التنمية والنوع الجتماعي

من 18 اإىل 22 �سباط  2013

امل�شاركون: تتوّجه الور�سة اإىل كافة املعنيني يف 

القطاع العام يف لبنان.

من�شقة الدورة: ب�شمة عبداخلالق
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تحليل المؤشرات االقتصادية
املدة: 10 �شاعة

اللغة  اعتماد  مع  العربية  التدريب:  لغة 

االنكليزية للتعابري التقنية

بريوت، ني�شان 2013

املوؤ�سرات  تو�سيح  يف  الربنامج  هذا  ي�ساهم 

القت�سادية وكيفية قراءتها وحتليلها وال�ستناد 

واملالية  القت�سادية  ال�سيا�سات  و�سع  يف  عليها 

وال�سريبية واجلمركية.

لفهم  امل�ساركني  اأمام  فر�سة  الربنامج  ي�ّسكل 

الكادر املاكرو اقت�سادي جلهة مناق�سة وحتليل 

والتوظيف  والنمو  القت�سادي  الن�ساط  وقيا�ض 

وال�ستثمار  وال�ستهالك  املالية  واملوؤ�سرات 

ال�سرف  واأ�سعار  املدفوعات  وميزان  والدخار 

وغريها.

امل�شاركون: املعنيون من القطاع العام يف لبنان.

من�ّشقة الور�شة: مايا ب�شيب�ص

تعرف الى وزارة المالية:
برنامج الشباب الجامعي

املدة: 5 �شاعة

لغة التدريب: العربية

على مدار ال�شنة، اأيام اجلمعة 

تفتح وزارة املالية اللبنانية اأبوابها اأمام الطالب 

اجلامعيني يف زيارات دورية، حيث ي�ستقبل املعهد 

الطالب، لل�سنة التا�سعة على التوايل، يف لقاءات 

يتعّرفون خاللها على دور وهيكلية وزارة املالية 

وم�ساريعها  مديرياتها  واأبرز  ومهامها  اللبنانية 

التطويرية. يتخلل اللقاء �سرح لأبرز امل�ستجّدات 

على �سعيد اإدارة املالية العامة ويزور امل�ساركون 

مديرية ال�سريبة على القيمة امل�سافة ويتعّرفون 

اأي�سًا على املكتبة املالية وعلى كيفية الن�سمام 

اإىل فريق عمل الوزارة.  يف ختام اللقاء، يتزّود 

باأدّلة املواطن واملن�سورات التي تهّمهم  الطالب 

والتي ت�ساعدهم على فهم عمل الوزارة.

امل�شاركون: الطالب اجلامعيون

من�ّشقة الربنامج: جوزيان �شبلي
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تطوير المهارات اإلدارية
تهدف جمموعة برامج التطوير الإداري املوّجهة اإىل الكوادر العليا والو�سطى يف لبنان اىل خلق م�ساحة 

للتبادل واحلوار بني القّيمني على الإدارات واملوؤ�ّس�سات حول املوا�سيع القت�سادية واملالية والإدارية. 

وانطالقًا من اأهمية الإدارة املالية كمدخل اأ�سا�سي لتعزيز احلكم الر�سيد، ي�ستعني املعهد يف مقاربته 

لهذه املوا�سيع باأبرز التوّجهات الدولية واملمار�سات اجليدة العامة جلهة ح�سن ابتكار اأدوات التوجيه 

وح�سن ا�ستخدام املوارد املتوّفرة وتوجيهها نحو النتائج مبا يتوافق مع اخلطط املو�سوعة يف الإدارة.

اللقاءات المتخّصصة في 
التنمية االقتصادية في البلدان 

المحيطة بالبحر األبيض 
المتوسط

املدة: 15 �شاعة

لغة اللقاءات: الفرن�شية

فرن�شا، ايطاليا، ا�شبانيا، املغرب، لبنان، 2013

يف اإطار ال�سراكة العربية-املتو�سطية التي تربط 

معاهد التدريب املالية التابعة لوزارات املال يف 

فرن�سا واإيطاليا واملغرب وا�سبانيا ولبنان، تنعقد 

التنمية  يف  �سة  املتخ�سّ اللقاءات  الثالثة  لل�سنة 

القت�سادية يف البلدان املحيطة بالبحر الأبي�ض 

املتو�سط حتت عنوان » اخلروج من الأزمة ». 

يف  تنّظم  لقاءات  اأربع  من  الربنامج  يتاأّلف 

خامتة  اأما  وايطاليا.  بريوت  فرن�سا،  ا�سبانيا، 

با�سل  معهد  يف  بريوت،  يف  فتكون  اللقاءات 

فليحان املايل والقت�سادي.

القرار  �سّناع  اللقاءات  هذه  جتمع  امل�شاركون: 

رئي�سيني  ولعبني  وباحثني  العام  الراأي  وقادة 

املنطقة  من  والجتماعي  القت�سادي  العامل  يف 

املحيطة  بالبحر الأبي�ض املتو�سط.

من�شقة اللقاءات: روال دروي�ص

اللقاءات العلمية المخّصصة 
للكوادر العليا في اإلدارة 

اللبنانية 2013
املدة: 40 �شاعة

لغة اللقاءات: الفرن�شية

بريوت، بني اأذار/مار�ص وحزيران/يونيو 2013

»اللقاءات  جتمع  التوايل،  على  الرابعة  لل�سنة 

الإدارة  يف  العليا  للكوادر  �سة  املخ�سّ العلمية 

يف  الإدارة  قياديي  من  جمموعة  اللبنانية« 

لبنان حول موا�سيع حتديث الدولة واإدارة املال 

العام. يّطلع  امل�ساركون  على اأف�سل املمار�سات 

ويف  العامة  املالية  اإ�سالح  جمال  يف  الدولّية 

جمال العائدات اجلمركية وال�سريبية ويف قيادة 

التغيري اإ�سافة اإىل الواقع القت�سادي للف�ساد. 

ور�سة  مبعّدل  عمل  ور�ض  اأربع  الربنامج  يتخّلل 

عمل كل �سهر وزيارات ميدانية.

الإدارات  واملدراء يف  العليا  الكوادر  امل�شاركون: 

الق�ساة  امل�ستقلة.  والهيئات  العامة  واملوؤ�ّس�سات 

والدبلوما�سيون وامل�سوؤولون يف الهيئات واملجال�ض 

الرقابية والع�سكرّية.

من�شقة اللقاءات: روال دروي�ص

املو�سوع  �سعيد  على  كان  اإن  جّدًا  مهمة  دورة   »كانت 

منقدر  ان�ساهلل  واملنظمني.  املحا�سرين  �سعيد  على  واأو 

نطبقها بظل ال�سفافية، بظل النزاهة التي هي من اأركان 

العمل التدقيقي«. )م�سارك من دفعة 2012(
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إدارة النزاعات ومهارات الحوار 
والتفاوض
املدة: 20 �شاعة

لغة التدريب: العربية 

بريوت، حزيران/يونيو 2013

مهارات  تعزيز  اىل  الهادفة  الربامج  اطار  يف 

القطاع  يف  الو�سطى  والكوادر  القادة  كبار 

نظرة  تقدمي  اىل  الور�سة  هذه  تهدف  العام، 

التفاو�ض  ومهارات  احلوار  مل�ساألة  حتديثية 

البيئة  وحتليل  اإكت�ساف  من  امل�ساركني  ومتكني 

معها  التفاو�ض  الواجب  لالأطراف  الإجتماعية 

اأ�س�ض  على  والتفاو�ض  احلوار  عملية  بناء  بغية 

متينة. كما تعر�ض الطرق والأ�ساليب املختلفة يف 

اإدارة النزاعات والنتائج املحتملة لكل اأ�سلوب.

امل�شاركون: الكوادر العليا واملتو�سطة يف الإدارات 

واملوؤ�ّس�سات العامة

من�شقة الور�شة: �شباح خري الدين

األساليب المهنية في 
تمثيل اإلدارة في االجتماعات 

والمؤتمرات الدولية 
املدة: 10 �شاعة

لغة التدريب: االإنكليزية

بريوت، ني�شان/اأبريل 2013

واإتيكيت  لأ�سول  اليوم  املهني  التوا�سل  يخ�سع 

وبروتوكول من �ساأنه اأن يوؤثر اإيجابًا على العالقات 

املهنية التي ين�سجها موظفو القطاع العام، ومن 

لالإدارة.  املهنية  ال�سورة  يعك�ض  اأن  اأي�سًا  �ساأنه 

العاملني  اإىل تطوير قدرات  الور�سة  تهدف هذه 

اإدارتهم  متثيل  من  لتمكينهم  العام  القطاع  يف 

خري متثيل يف املوؤمترات والجتماعات يف لبنان 

املعايري  تطبيق  على  ت�ساعدهم  كما  واخلارج. 

املهنية يف التعاطي مع الوفود العربية والأجنبية 

ل�سيما خالل املناق�سات اأو املفاو�سات الثنائية.

امل�شاركون: الكوادر العليا واملتو�سطة يف الإدارات 

واملوؤ�ّس�سات العامة

من�شقة الور�شة: �شباح خري الدين
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التخطيط االستراتيجي من 
منظور البعد االجتماعي

املدة: 25 �شاعة

لغة التدريب: العربية

بريوت، �شباط/فرباير 2013

ال�سيا�سات  الجتماعي يف  النوع  ق�سايا  دمج  اإن 

اأولويات  اليوم من  الوطنية هو  وال�سرتاتيجيات 

وقد  اللبنانية.  املراأة  ل�سوؤون  الوطنية  اخلطة 

اللبنانية  املراأة  ل�سوؤون  الوطنية  الهيئة  اختارت 

اأن تتعاون مع معهد با�سل فليحان لتعزيز قدرات 

مو�سوع  يف  العام  القطاع  يف  الرتكاز  �سابطات 

�سمن  وترجمته  ال�سرتاتيجي«  »التخطيط 

م�ساريع عملية وربطه حيث اأمكن باملوازنة العامة.

امل�شاركات: �سابطات ارتكاز النوع الجتماعي يف 

املوؤ�ّس�سات والإدارات العامة يف لبنان

من�شقة الور�شة: مايا ب�شيب�ص

إدارة الوقت والضغط في العمل
املدة: 8 �شاعات

لغة التدريب: العربية

بريوت، اأذار/مار�ص 2013

يف  ا�ستعماله  وح�سن  الوقت  اإدارة  لأهمية  نظرًا 

اأكرب،  بفعالية  املوؤ�س�سة  اأهداف  حتقيق  �سبيل 

تهدف هذه الور�سة اىل تعريف امل�ساركني باأهمية 

كما  اإ�ساعته.  م�سببات  وحتديد  الوقت  اإدارة 

تعر�ض خمتلف الو�سائل والتقنيات التي من �ساأنها 

ت�سهيل اإدارة الأعمال وال�سغط اليومي. 

وزارة  مديريات  كافة  يف  العاملون  امل�شاركون: 

املالية

من�شّقة الور�شة: �شباح خري الدين
 

»اإن الإدارة ال�سحيحة للوقت ت�سيف اإىل حياتنا 

�ساعات اأطول اإذا ما اأح�سنا ا�ستغاللها«
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هندسة برامج التدريب
ي�سعى املعهد، اىل ن�سر ثقافة التدريب امل�ستمر يف القطاع العام يف لبنان وخا�سة ثقافة تدريب الكبار 

ون�سر مفاهيم التعّلم امل�ستمّر. ويقّدم منذ العام 2005 امل�ساعدة التقنية لبناء القدرات التدريبية يف 

املعاهد املالية يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. تعترب جمموعة هذه الربامج فر�سة هاّمة 

برامج  هند�سة  مهاراتهم يف جمال  ل�سقل  العامة  واملوؤ�ّس�سات  الإدارات  التدريب يف  م�سوؤويل  اأمام 

التدريب والتعّرف اأكرث فاأكرث على اأ�ساليب ومنهجيات تدريب الكبار من خالل م�ساركتهم يف برامج 

�سة. »تدريب املدّرب« العامة منها واملتخ�سّ

إعداد المناهج التدريبية 
)تدريب المدرب، مستوى 

متقّدم(
املدة: 25 �شاعة

لغة التدريب: العربية

بريوت، �شباط/يناير 2013

الربامج  هند�سة  على  الربنامج  هذا  يرّكز 

واملواد  املناهج  اإعداد  كيفية  وعلى  التدريبية 

تعّلم  خ�سائ�ض  من  الربنامج  ينطلق  املالئمة. 

التدريبية  التقنيات  اختيار  وكيفية  الرا�سدين 

وخ�سائ�ض  التدريبية  للحاجات  وفقًا  الف�سلى 

املتدّربني ومو�سوع التدريب والتوقيت املخ�س�ض 

جل�سات  خمطط  باإعداد  امل�ساركون  يقوم  له. 

تف�سيلي ويتعّرفون على خ�سائ�ض املواد التدريبية 

ومتارين  تدريبية  واأدّلة  تقدميية  عرو�ض  من 

تطبيقية وقراءات اإ�سافية، ويناق�سون معًا خمتلف 

الإر�سادات العملية واأولويات �سياغتها وتقدميها.

امل�شاركون: الكوادر العليا واملتو�سطة يف القطاع 

�سبق  اأو  التعليم  يف  اخلربة  اأ�سحاب  من  العام 

و�ساركوا يف دورات اإعداد املدّربني ويف التدريب.

من�ّشقة الدورة: �شباح خري الدين

إعداد المدّربين )تدريب المدّرب، 
مستوى عام(   

املدة: 25 �شاعة

لغة التدريب: العربية

بريوت، اآب/اأغ�شط�ص 2013 

ي�ساهم هذا الربنامج يف بناء قاعدة من املدّربني 

املعارف  لنقل  يوؤهلهم  مما  العام  القطاع  يف 

الرتبوية.  الطرق  باأف�سل  واملهارات  واخلربات 

الرا�سدين  تدريب  مفاهيم  الربنامج  ي�سرح 

على  وي�ساعد  النا�سطة،  املقاربات  اأبرز  ويحّدد 

يف  املوؤثرة  والعوامل  التدريب  حياة  دورة  فهم 

اآن  يف  ومدّربًا  متدربًا  امل�سارك  يكون  جودتها. 

ويف  التدريبية  الأهداف  �سياغة  يف  فيتعّمق 

على  قدرته  اجلل�سات، وميتحن  اإعداد خمطط 

اأن يكون مدّربًا فعاًل قادرًا على اإدارة جمموعات 

املعلومات  اي�سال  وعلى  مبهنية  الرا�سدين 

بطريقة �سل�سلة وايجابية.

امل�شاركون: الكوادر العليا واملتو�سطة يف القطاع 

العام على اأن يكون لدى امل�سارك خربة يف العمل 

ل تقّل عن 5 �سنوات.

من�ّشقة الدورة: �شباح خري الدين
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تدريب المدّرب في الشراء 
الحكومي
املدة: 15 �شاعة

لغة التدريب: العربية

بريوت، اأذار/مار�ص 2013

يهدف هذا الربنامج اإىل ا�ستقطاب جمموعة من 

لبنان  ال�سراء احلكومي يف  اخلرباء يف مو�سوع 

بغية تدريبهم على املناهج التدريبية التي �سوف 

يطلقها املعهد لالأعوام 2013-2015 يف موا�سيع  

ال�سراء.  وا�سرتاتيجيات  �سية  التخ�سّ ال�سهادة 

يعّرف الربنامج امل�ساركني على حمتوى املناهج 

كيفية  وعلى  التدريب  تقنيات  وعلى  التدريبية 

اإعداد وت�سحيح المتحانات. يخ�سع امل�ساركون 

وفقًا  تف�سيلي  لتقومي  املدّرب  تدريب  دورة  يف 

منهم  املتمّيزون  ويتوىّل  حمّددة،  مهنية  ملعايري 

مهام تدريبية لحقة. 

.CIPS ينّظم هذا الربنامج بالتعاون مع

ال�سراء  يف  خرباء/اأخ�سائيون  امل�شاركون: 

احلكومي.

من�ّشقة الدورة: مايا ب�شيب�ص

لقاء معاهد ومدارس التدريب 
في القطاع العام في لبنان 

املدة: 10 �شاعة

لغة اللقاء: العربية 

بريوت، اأيار/مار�ص 2013

مواكبة  يف  اأ�سا�سيًا  دورًا  التدريب  معاهد  تلعب 

العام،  القطاع  يف  والتغيري  التحديث  عملّيات 

موجة  الأخرية  ال�سنوات  يف  لبنان  وي�سهد 

واملبادرات  واملدار�ض  املعاهد  من  مت�ساعدة 

التدريبية يف هذا القطاع.

هذا اللقاء م�ساحة للتوا�سل والتبادل، وللتداول يف 

اأبرز التجارب والدرو�ض امل�ستفادة يف جمال بناء 

القدرات. ومن املتوقع اأن ي�سّجع هذا اللقاء على 

ت�سافر اجلهود بني اأ�سحاب اخلربات واأن يعّزز 

ر�سد  املوؤ�ّس�سي خا�سة يف جمالت  التعاون  روح 

املنا�سبة  اخلطط  وو�سع  التدريبية  احلاجات 

واأدوات التقومي ل�سّيما يف غياب اأي اإطار وطني 

وا�سح لتطوير الطاقات الب�سرية ولقانون يرعى 

التدريب ويربطه بامل�سار املهني للموظف.

ومعاهد  مدار�ض  وممّثلو  مدراء  امل�شاركون: 

التدريب يف لبنان 

من�ّشقة اللقاء: جنان الدويهي
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برامج األنظمة المعلوماتية المكتبية
ينّظم املعهد على مدار ال�سنة دورات املعلوماتية املكتبية التي تهدف اإىل ن�سر ثقافة املعلوماتية وتعزيز 

املهارات يف دوائر الوزارة كافة وتعريف املوظفني اإىل اأكرث الربامج ا�ستعماًل. جتري الدورات يف مقر 

املعهد ويف اأوقات متنّوعة وذلك اإف�ساحًا يف املجال اأمام اأكرب عدد من املتدربني لال�ستفادة من هذه 

الدورات. يتوىل التدريب جمموعة من املتمر�سني يف املعلوماتية.

المجدوالت
Microsoft Intermediate Excel 2007 

املدة: 8 �شاعة

لغة التدريب: العربية

بريوت، �شباط/فرباير 2013

تهدف هذه الدورة اىل تطوير مهارات املتّدربني 

�سرح  خالل  من   Excel برنامج  ا�ستعمال  يف 

ا�ستعمال  من  متّكن  كثيفة  ومتارين  تف�سيلي 

اجلداول وحتويلها اىل بيانات ور�سوم.

وزارة  مديريات  كافة  يف  العاملون  امل�شاركون: 

املالية

من�شقة الدورة: ناديا قا�شم

طباعة النصوص   
Microsoft Intermediate Word 2007 

املدة: 8 �شاعة

لغة التدريب: العربية

بريوت، �شباط/فرباير 2013

امل�ساركني  مهارات  تطوير  اىل  الدورة  تهدف 

Word با�ستخدام برنامج

اأوامره  لكافة  معّمق  تف�سيلي  �سرح  خالل  من 

والإجابة على ت�ساوؤلتهم العملية والتي متكنهم 

من تقدمي عملهم ب�سكل مهني.

وزارة  مديريات  كافة  يف  العاملون  امل�شاركون: 

املالية

من�شقة الدورة: ناديا قا�شم
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قاعدة البيانات  
 Get to know Microsoft Access

2007
املدة: 8 �شاعة

لغة التدريب: العربية

بريوت، اأذار/مار�ص 2013

املتدربني  تزويد  اىل  الدورة  هذه  تهدف 

قاعدة  لتكوين  الالزمة  واملهارات  باملعلومات 

اإمكانية  مع  حتّكم  ولوائح  ب�سيطة  بيانات 

لديهم  املتوفرة  املعلومات  وترتيب  وفرز  نقل 

ومعاجلتها.

وزارة  مديريات  كافة  يف  العاملون  امل�شاركون: 

املالية

من�شقة الدورة: ناديا قا�شم

العروض التقديمية  
 Microsoft PowerPoint  2007

املدة: 8 �شاعة

لغة التدريب: العربية

بريوت، اأذار/مار�ص 2013

اكت�ساب  من  امل�ساركني  الدورة  هذه  متّكن 

املهارات املطلوبة يف اعداد العرو�ض التقدميية 

اليومي  عملهم  يف  اأ�سا�سية  كاأداة  ل�ستخدامها 

ويف املوؤمترات والجتماعات املهنية. 

وزارة  مديريات  كافة  يف  العاملون  امل�شاركون: 

املالية

من�شقة الدورة: ناديا قا�شم
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طباعة النصوص )مستوى 
متقدم(

 Microsoft Word for professionals 
 2007

املدة: 8 �شاعة

لغة التدريب: العربية

بريوت، ني�شان/اأبريل 2013

امل�ساركني  مهارات  تطوير  اىل  الدورة  تهدف 

�سرح  خالل  من   Word برنامج  با�ستخدام 

على  والإجابة  اأوامره  لكافة  معّمق  تف�سيلي 

تقدمي  من  متكنهم  والتي  العملية  ت�ساوؤلتهم 

عملهم ب�سكل مهني.

وزارة  مديريات  كافة  يف  العاملون  امل�شاركون: 

املالية

من�شقة الدورة: ناديا قا�شم

المجدوالت )مستوى متقدم( 
 Microsoft Excel for professionals

office 2007
املدة: 8 �شاعة

لغة التدريب: العربية

بريوت، ني�شان/اأبريل 2013

بناء  جمال  يف  املهارات  الدورة  هذه  تعزز 

واملعادلت  اجلداول  واإعداد  املعلومات  قواعد 

 Excel والإح�ساءات املتقّدمة من خالل برنامج

وزارة  مديريات  كافة  يف  العاملون  امل�شاركون: 

املالية

من�شقة الدورة: ناديا قا�شم
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Microsoft Project 2007
املدة: 12 �شاعة

لغة التدريب: العربية

بريوت، ت�شرين االول/اكتوبر

دورة  املعلوماتية،  يف   2013 العام  جديد 

تدريبية تف�سح املجال اأمام امل�ساركني من اإدارة 

الدورة  تهدف  و�سهل.  مهني  ب�سكل  م�ساريعهم 

الـى تعريــف امل�ســـــــــــــــاركني عـلـى  برنـــــــــــــامـج

على  وم�ساعدتهم   Microsoft Project 2007
تنفيذ  متابعة  العملية،  اأولوياتهم  حتديد 

اإ�سافة  عمل  رزنامة  اىل  وترجمتها  م�ساريعهم 

اىل التّحكم بن�ساطاتهم ومراقبة م�سارها.

امل�شاركون: الكوادر الو�سطى يف القطاع العام.

من�شقة الدورة: ناديا قا�شم

 Improve you Presentation Skills
 with New Tools

املدة: 8 �شاعة

لغة التدريب: العربية

بريوت، ت�شرين الثاين/نوفمرب

جديد العام 2013 يف املعلوماتية، دورة تدريبية 

اأمام الكوادر الو�سطى يف القطاع  تف�سح املجال 

تعزيز  من  التدريب  واأ�سحاب اخلربة يف  العام 

مهاراتهم التقدميية من خالل ا�ستخدام اأدوات 

تفاعلية تف�سح املجال اأمامهم من اإعداد وتنفيذ 

عر�ض تقدميي �سهل، مهني وحديث.

يف  واملدّربون  الو�سطى  الكوادر  امل�شاركون: 

القطاع العام.

من�شقة الدورة: مايا ب�شيب�ص
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برامج اللغات األجنبية
ت�ساهم برامج اللغات الأجنبية يف متكني مهارات املوظفني اللغوية وحتفيزهم على اإتقان لغة اأجنبية 

واحدة على الأقل منت�سرة يف لبنان. تنّظم الدورات يف بريوت واملراكز الإقليمية وتهدف اإىل امل�ساهمة 

يف تطوير اإدارة حديثة تتميز بالنفتاح والقدرة على امل�ساركة يف املوؤمترات واحللقات وبرامج التدريب 

خارج لبنان. يتوىل التدريب يف هذه الدورات اأ�ساتذة متمّر�سني من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 

)اأميد�ست لبنان( لدورات اللغة النكليزية، ومن املعهد الفرن�سي يف لبنان لربامج اللغة الفرن�سية.

Français des finances
20 heures
Beyrouth, à partir de Mars 2013 

Cette formation s’adresse aux professionnels 
de niveau intermédiaire qui souhaitent 
prendre confiance et acquérir de l’expérience 
en français pour une meilleure efficacité 
dans leurs activités à l’oral ou à l’écrit. 
Ainsi que consolider leurs compétences 
d’expression et d’interaction orale dans un 
contexte professionnel francophone.

Participants: Les fonctionnaires des 
institutions et administration publiques.

Coordinatrice de la formation:
Maya Bsaibes 

English for Public Finance
35 hours
 Beirut, starting April 2013

This course will enable participants to 
enhance their communication skills in the 
English Language by using the terms of 
public finance. It will also provide them with 
necessary tools to confidently communicate, 
interact with their professional environment 
in a more efficient manner and boost 
their self confidence vis-à-vis the English 
language and its usability.

 Participants: Public finance officers, 
head of departments, middle managers 
in some selected ministries and public 
administrations.

 Training Assistant: Sabah Kheireddine

 Workplace English with
Conversation-Beginner B
34  hours
 Beirut, starting April 2013

This course will enable participants to 
understand spoken and written general 
and employment-related language, and 
acquire fluency in spoken English. Also, 
participants will be able to cope with 
authentic documents they will encounter in 
their daily lives.

Participants: Ministry of Finance,

Training Assistant: Sabah Kheireddine

 Workplace English with 
Conversation-Beginner A
34  hours
 Beirut, starting February 2013

This course will enable participants to 
understand spoken and written general 
and employment-related language, and 
acquire fluency in spoken English. Also, 
participants will be able to cope with 
authentic documents they will encounter in 
their daily lives.

Participants: Ministry of Finance,

Training Assistant: Sabah Kheireddine
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 Workplace English with 
Conversation-Beginner B
34  hours
 Saida, starting February 2013

This course will enable participants to 
understand spoken and written general 
and employment-related language, and 
acquire fluency in spoken English. Also, 
participants will be able to cope with 
authentic documents they will encounter in 
their daily lives.

Participants: Ministry of Finance,

Training Assistant: Sabah Kheireddine

 Business English
34  hours
 Saida, starting August 2013

This course is designed to bring the real 
world of international business into the 
language teaching classroom. It is designed 
to cater for a wide range of needs which 
participants have, including different areas 
of interest and specialization, and different 
skills needs.

Participants: Ministry of Finance,

Training Assistant: Sabah Kheireddine

 Workplace English with 
Conversation-Intermediate A
34  hours
 Saida, starting August 2013

This course will enable participants to 
understand spoken and written general and 
employment-related language, and acquire 
fluency in spoken English. Also, participants 
will be able to meet their urgent need to 
function outside an English class and gives 
them practice responding to real spoken 
and written language they will encounter 
on their jobs.

Participants: Ministry of Finance,

Training Assistant: Sabah Kheireddine 

Workplace English with 
Conversation-Intermediate A
34  hours
 Beirut, starting August 2013

This course will enable participants to 
understand spoken and written general and 
employment-related language, and acquire 
fluency in spoken English. Also, participants 
will be able to meet their urgent need to 
function outside an English class and gives 
them practice responding to real spoken 
and written language they will encounter 
on their jobs.

Participants: Ministry of Finance,

Training Assistant: Sabah Kheireddine
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