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رزنامة التدريب

بعملهم  املّت�صلة  اجلوانب  كافة  من  املالية  وزارة  يف  العاملني  قدرات   تطوير 

 وا�صتقبال املوظفني اجلدد وتوجيههم يف م�صارهم املهني ف�صاًل عن م�صاندة املوظفني 

يف الوحدات امل�صتحدثة.

تطوير قدرات العاملني يف الإدارات واملوؤ�ص�صات العامة والبلديات وتعزيز معارفهم 

ومهاراتهم يف املوا�صيع املالية مبا ي�صمح لهم بالرتقاء باأدائهم اإىل م�صتوى يتوافق 

مع متطلبات ع�صر املعرفة. 

ت�صجيع اإقامة ال�صبكات وخلق دينامية لتبادل املعارف واملمار�صات اجليدة وت�صجيع 

التعاون بني مراكز التدريب يف القطاع العام.

تاأمني فر�ص التعّلم يف اخلارج، وامل�صاركة يف املوؤمترات واحللقات العلمية والبعثات 

الدرا�صية للموظفني املوؤّهلني، وا�صتقبال اخلرباء من خمتلف اأقطار العامل، وتنظيم 

الزيارات امليدانية اإىل وزارة املالية واإىل املوؤ�ص�صات املعنية. 

م�صاندة وزارة املالية يف تعزيز التوا�صل والتفاعل مع �صركائها من اإدارات وموؤ�ص�صات 

عامة وقطاع خا�ص وجمتمع مدين.

مهام المعهد
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البرامج التدريبية

معـهد با�صــل فليحــان املـــايل والقت�صــادي هو 

املالية  موا�صيع  يف  �ص  متخ�صّ تدريب   مركز 

العامة واجلمارك. 

�ّص�ص املعهد عام 1996 مب�صاندة مالية وتقنية 
ُ
اأ

التعاون  وكالة  خالل  من  الفرن�صية  الدولة  من 

من  ومببادرة  الفرن�صية،  املال  لوزارة  التابعة 

وزير الدولة ل�صوؤون املالية اآنذاك، دولة الرئي�ص 

فوؤاد ال�صنيورة. ونال املعهد بعدها الدعم املايل 

من قبل عدة دول اأجنبية وعربية واأ�صبح عام 

2004 موؤ�ّص�صة عامة م�صتقلة ماليًا واإداريًا تعمل 

حتت و�صاية وزير املالية اللبنانية.

المعهد بكلمات

ُعرف املعهد منذ تاأ�صي�صه، باملعهد املايل، ومع 

 ،2005 عام  فليحان  با�صل  الوزير  ا�صت�صهاد 

ال�صاب،  الوزير  ذكرى  املالية  وزارة  كّر�صت 

باإ�صم  ُيعرف   ،2006 عام  منذ  املعهد،  فاأ�صبح 

معهد با�صل فليحان املايل والقت�صادي. 



البرامج التدريبيةرزنامة التدريب

من  لبنان  العام يف  القطاع  التدريب يف  واأجهزة  ومراكز  معاهد  �صبكة  انطلقت   ،2013 اأيلول  يف 

ال�صراي احلكومي. املعهد هو ع�صو موؤ�ص�ص يف هذه ال�صبكة التي تعترب جتّمعًا اإراديًا لتبادل الأفكار 

واملعلومات والتجارب يف حقل التدريب يف القطاع العام وتهدف اإىل تعزيز ثقافة الإعداد والتدريب 

باأ�صكاله كافة واإىل تعزيز التعاون والتن�صيق بني مقدمي خدمات التدريب كافة.

عضو مؤسس في الشبكة الوطنية 
لتعزيز الروابط بين معاهد التدريب 

في القطاع العام في لبنان
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�صة؛ اأكرث من 120 برنامج ودورة تدريبية متخ�صّ

�صهادات تخ�ص�صية يف ال�صراء احلكومي واملوا�صيع املالية

اأ�صاليب وتقنيات تدريب نا�صطة وتفاعلية؛

 »حقيبة تدريبية« خا�صة بكل برنامج تت�صّمن خمطط اجلل�صات واملواد التدريبية 

واأقرا�ص مدجّمة؛

نظام فني للتدريب ي�صمن جودة الربامج ودورات �صنوية يف موا�صيع »تدريب املدّرب«؛ 

�صبكة من 300 مدّرب وخبري من لبنان واخلارج؛

من�صورات واأدّلة مو�صوعة يف متناول املتدربني؛ 

موقع الكرتوين �صامل وحديث؛

 تعقد الدورات ب�صكل عام باللغة العربية مع اإمكانية عقد بع�صها باللغة الفرن�صية 

اأو النكليزية.

التدريب في المعهد 
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ملنظمة  اإقليمي  تدريب  »مركز  هو  املعهد 

حيث   ،2006 عام  منذ  العاملية«  اجلمارك 

يف  اجلمارك  اإدارات  من  ممثلون  ي�صارك 

يف  اأفريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  منطقة 

املعهد  ي�صّهل  كما  بريوت  يف  تدريبية  برامج 

م�صاركة ممثلني عن لبنان يف خمتلف املوؤمترات 

اجلمارك  منظمة  تنظمها  التي  والجتماعات 

القدرات وفقًا لأف�صل  بناء  العاملية يف مو�صوع 

املعايري املهنّية العاملية.

احلكومية  التدريب  معاهد  �صبكة  تاأ�ّص�صت 

اأفريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  منطقة   يف 

يف   2006 عام  اآذار  يف   )GIFT-MENA(

بريوت مببادرة من معهد با�صل فليحان املايل 

الدويل  البنك  معهد  من  وبدعم  والقت�صادي 

اليوم  ال�صبكة  ت�صّكل  الفرن�صية.  املالية  ووزارة 

منربًا مميزًا للتعاون العربي ـ املتو�صطي وت�صّم 

اإقليمية  موؤ�ّص�صات  من  ع�صوًا   40 من  اأكرث 

ودولية، ويوؤّمن املعهد اأعمال اأمانة ال�صّر.

لبنان مركز إقليمي للتدريب الجمركي 
لمنظمة الجمارك العالمية 

لبنان مركز أمانة سّر شبكة معاهد 
التدريب الحكومية  
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القدرات خالل  لبناء  اللبنانية يف م�صروع متكامل  والتنباك  التبغ  اإدارة ح�صر  مع  املعهد   يتعاون 

التوجهات  مبحاورها  حتاكي   2014 لعام  تدريب  رزنامة  الفريقان  اأعّد  وقد   2015-2014 عامي 

خمتلفة،  حماور  �صتة  تت�صمن  الب�صرية.  الطاقات  يف  ال�صتثمار  واأولوية  لالإدارة  ال�صرتاتيجية 

وتعزيز  التدريب  ثقافة  اإر�صاء  على  العمل  واأهّمها  للريجي  التدريبية  للحاجات  وفقًا  انتقاوؤها  مّت 

ثقافة اجلودة والتمّيز املوؤ�ص�صي، تعزيز املهارات الإدارية، اإ�صافة اإىل دورات تقنية متخ�ص�صة يف 

املجالت ال�صناعية والزراعية والتجارية واملعلوماتية.

التعاون مع إدارة حصر التبغ والتنباك 
اللبنانية )الريجي( 
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البرامج التدريبية

كانون مو�شوع التدريب

الثاين

ت�شرين اأيلولاآبمتوزحزيران اأيارني�شاناآذار�شباط

الأول

ت�شرين

الثاين

كانون

الأول

 الإدارة املالية احلكومية

الربنامج التدريبي املتخ�ص�ص يف اإعداد املوازنة العامة

الربنامج التدريبي املتخ�ص�ص يف تنفيذ املوازنة العامة

الربنامج التدريبي املتخ�ص�ص يف املحا�صبة العامة

الربنامج التدريبي املتخ�ص�ص يف الرقابة والتدقيق

ال�صهادة التخ�ص�صية يف ال�صراء احلكومي

الربنامج التدريبي حول ا�صرتاتيجيات ال�صراء 

 برنامج ال�صريبة على القيمة امل�صافة لدائرة

كبار املكلفني 

م�صروع تنمية قدرات البلديات واملجال�ص املحلية يف 

اإدارة املالية العامة وال�صراء احلكومي

املوؤمتر القليمي حول »الدولة وقدراتها الب�صرية: 

GIFT-MENA -  »حتّدي البناء يف اأزمنة التغيري

املوا�شيع اجلمركية وذات ال�شلة

تقنيات التحقيق وحتليل املوؤ�صرات اللغوية واجل�صدية 

يف علم النف�ص الإجرامي - »م�صتوى متقّدم«

التقليد والتزوير: دلئل وتقنيات 

حلقة عر�ص متخ�ص�صة يف مكافحة تبي�ص الأموال

ور�صة العمل القليمية حول »مكافحة تهريب املخدرات 

يف املطارات« 

 الثقافة القت�شادية واملالية

املوؤمتر الإقليمي حول الثقافة املالية والقت�صادية 

ور�ص عمل حول منهجية ا�صت�صراف املهارات املطلوبة 

يف �صوق العمل 

ال�صهادة التخ�ص�صية حول التنويع والتناف�صية 

الأقت�صادية

قراءة وحتليل املوؤ�صرات القت�صادية 

ال�صباب اجلامعي يف وزارة املالية

اللقاءات القت�صادية لل�صحافة
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كانون مو�شوع التدريب

الثاين

ت�شرين اأيلولاآبمتوزحزيران اأيارني�شاناآذار�شباط

الأول

ت�شرين

الثاين

كانون

الأول

اإدارة التغيري

 اللقاءات العلمية املخ�ص�صة للكوادر العليا يف 

الإدارة اللبنانية

اللقاءات املتخ�ص�صة يف  البلدان املحيطة بالبحر 

الأبي�ص املتو�صط 

اللقاءات املتخ�ص�صة يف مو�صوع مكافحة الف�صاد 

اإدارة  الوقت وال�صغط يف العمل

 الربنامج التدريبي للمعاونني اجلدد يف 

ال�صجل العقاري

 الربنامج التدريبي للمحررين يف مديرية 

ال�صوؤون العقارية

ثقافة التدريب

اإعداد املدربني م�صتوى عام

 اإعداد املناهج التدريبية 

)اإعداد املدرب - م�صتوى متقّدم(

ال�صهادة التخ�ص�صية خدمات التوظيف، التدريب 

وامل�صار الوظيفي

ور�صة عمل حول الإطار املرجعي للقدرات واملهارات

ال�صهادة التخ�ص�صية حول جدوى تخطيط واإدارة 

امل�صاريع: تدريب املدرب

ور�صة عمل حول قيا�ص اأثر التدريب 

 املوؤمتر ال�صنوي لل�صبكة الوطنية لتعزيز الروابط 

بني معاهد التدريب  يف القطاع العام يف لبنان

 الأنظمة املعلوماتية املكتبية 

Microsoft Intermediate Word 2010

Microsoft Word for Professionals  2010

Microsoft Intermediate Excel 2010

Microsoft Excel for Professionals  2010

Microsoft PowerPoint 2010
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كانون مو�شوع التدريب

الثاين

ت�شرين اأيلولاآبمتوزحزيران اأيارني�شاناآذار�شباط

الأول

ت�شرين

الثاين

كانون

الأول

 املهارات اللغوية 

Focus on Grammar - Beginner (A) 
Beirut

Workplace: English and  
Conversation - Intermediate (B) 

Tripoli

Workplace: English with  
Conversation - High intermediate (A) 

Tripoli

Workplace: English with  
Conversation - Intermediate (B)  

Beirut

Workplace: English with  
Conversation - High intermediate (A)  

Beirut

Business English - Intermediate  
Beirut 

Préparation au DELF

     Préparation au DALF

Rédiger une lettre et un mail en français

Présenter un diaporama en francais

Organiser des déplacements profession-
nels, des rencontres, des manifestations 

Animer, conduire une réunion et  
prononcer un discours en francais

Comprendre et rédiger des écrits et des 
rapports du domaine des finances

Francais des Finances



املدة: 30 �شاعة, لغة التدريب: العربية

بريوت, حزيران 2014

يف  امل�صاركني  معارف  الربنامج  هذا  يعّمق 

خمتلف ا�صرتاتيجيات تنفيذ املوازنات احلكومية 

الأداء.  مبفاهيم  ويربطها  الإنفاق  وعمليات 

وتقنيات  اأدوات  بتحليل  النقا�ص  ت�صمح حلقات 

تعرتيها،  التي  العملية  والقيود  املوازنة  تنفيذ 

كما ت�صمح بتحديد اأف�صل ملختلف اأدوار اجلهات 

املعنية بها. يخل�ص الربنامج اإىل ر�صد خماطر 

الأفكار  مناق�صة  اإىل  و�صوًل  املوازنة  تنفيذ 

والدرو�ص امل�صتفادة التي من �صاأنها اأن ت�صاعد 

وظروف  خل�صائ�ص  وفقًا  وذلك  حت�صينها  يف 

كل بلد م�صارك. 

امل�شاركون: الكوادر العليا واملتو�ّصطة يف اأق�صام 

الدولة  اإدارات  خمتلف  يف  واخلزينة  املوازنة 

منطقة  دول  ويف  لبنان  يف  الرقابية  وهيئاتها 

ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا.

البرنامج التدريبي 
المتخصص في تنفيذ 

الموازنة العامة

توىّل اإعداد حمتوى هذين الربناجمني جمموعة 

من كبار الأخ�صائيني يف املالية العامة بالتعاون 

التابعة  الدويل  التقني  التعاون  وكالة  مع 

 لوزارتي املال والقت�صاد الفرن�صيتني ـ الأديتيف 

والبنك الدويل.

اإلدارة المالية الحكومية
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اإلدارة المالية الحكومية

 املدة: 30 �شاعة, لغة التدريب: العربية

بريوت, اآذار 2014

يو�صح هذا الربنامج اأهمية املوازنة العامة كاأداة 

والقت�صادي  ال�صيا�صي  التخطيط  يف  اأ�صا�صية 

واملايل ويف تطوير الأداء احلكومي ب�صكل عام. 

املوازنة  اإعداد  عمليات  اأبرز  الربنامج  يعر�ص 

التجارب  ويناق�ص  املعنّية،  اجلهات  واأداور 

و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  التحديثية 

ودرو�ص  مبقاربات  امل�صاركني  ويزّود  اأفريقيا، 

والتقنيات  التحديات  خمتلف  حول  م�صتفادة 

التي ُتعتمد يف جمال اإعداد املوازنات العامة مع 

التعّمق يف درا�صة احلالة اللبنانية. 

التي  واملتو�ّصطة  العليا  الكوادر  امل�شاركون: 

اإدارات  تهّتم ب�صوؤون املوازنة العامة يف خمتلف 

وموؤ�ص�صات القطاع العام ويف الهيئات الت�صريعية 

ال�صرق  منطقة  دول  ويف  لبنان  يف   والرقابية 

الأو�صط و�صمال اأفريقيا.   

التي  املعا�صرة  التحديات  لفهم  اأ�صا�صيًا  مدخاًل  احلكومية  املالية  الإدارة  برامج  جمموعة  ُت�صّكل 

تت�صّمن  اأفريقيا.  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  منطقة  ويف  لبنان  يف  العامة  املالية  �صيا�صات  تواجه 

برامج عام 2014 جمموعة متكاملة من املوا�صيع بدًءً باإعداد املوازنة العامة وتنفيذها و�صوًل اإىل 

احل�صابات الوطنية مع الإ�صاءة ب�صكل خا�ص على مو�صوع ال�صراء احلكومي. ُت�صّكل هذه الربامج 

حمطات غنّية بتجارب خمتلف اخلرباء وال�صركاء يف جمال حتديث الإدارة املالية.

البرنامج التدريبي 
المتخصص في إعداد 

الموازنة العامة 



 املدة: 30 �شاعة 

 لغة التدريب: العربية 

بريوت, حزيران 2014

مفاهيم  يف  التعّمق  اإىل  الربنامج  هذا  يهدف 

الرقابة الداخلية والتدقيق واأدواتها والتقنيات 

امل�صتخدمة. وي�صاهم النقا�ص بني امل�صاركني يف 

تو�صيح العالقة التي تربط بني الرقابة الداخلية 

يف  اخلارجي  والتدقيق  الداخلي  والتدقيق 

القطاع العام واملعايري التي تعتمد يف تطبيق كّل 

منها. يتطّرق الربنامج اإىل التحديات املرتبطة 

التو�صيات  وي�صتخل�ص  املالية  الرقابة  بتفعيل 

التي من �صاأنها اأن ت�صاهم يف تعزيزها.   

املعنّية  واملتو�ّصطة  العليا  الكوادر  امل�شاركون: 

خمتلف  يف  الداخلي  والتدقيق  املالية  بالرقابة 

لبنان  يف  الرقابية  الهيئات  ويف  الدولة  اإدارات 

ويف دول منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا.  

البرنامج التدريبي 
المتخصص في الرقابة 

والتدقيق

توىّل اإعداد حمتوى هذين الربناجمني جمموعة 

من كبار الأخ�صائيني يف املالية العامة بالتعاون 

التابعة  الدويل  التقني  التعاون  وكالة  مع 

 لوزارتي املال والقت�صاد الفرن�صيتني ـ الأديتيف 

والبنك الدويل.

رزنامة التدريب

 املدة: 30 �شاعة 

 لغة التدريب: العربية 

بريوت, اأيلول - ت�شرين الول 2014

الأ�صا�صية  اجلوانب  الربنامج  هذا  يناق�ص 

اًل  مف�صّ وتقنياتها  العامة  املحا�صبة  لعملية 

النقدية  باملحا�صبة  املرتبطة  التحديات 

وم�صتعر�صًا  واملوازنة  ال�صتحقاق  وحما�صبة 

وال�صعوبات  املالية  والبيانات  التقارير  اأبرز 

الربنامج  هذا  يعّزز  التنظيمي.  امل�صتوى  على 

من كفاءة املخت�صني يف عملية املحا�صبة العامة 

حتديد  على  ي�صاعدهم  مما  اأبعادها  كل  يف 

ال�صيا�صات  واقرتاح  خماطرها  ور�صد  قيودها 

التطويرية واإطالقها يف بلدانهم.

امل�شاركون: الكوادر العليا واملتو�ّصطة يف اأق�صام 

الدولة  اإدارات  خمتلف  ويف  العامة  املحا�صبة 

منطقة  دول  ويف  لبنان  يف  الرقابية  وهيئاتها 

ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا.  

البرنامج التدريبي 
المتخصص في المحاسبة 

العامة
17

اإلدارة المالية الحكومية



 املدة: 36 �شاعة 

 لغة التدريب: متوفر باللغتني 

العربية والنكليزية

بريوت, ت�شرين الثاين 2014

اجلوانب  الربنامج  هذا  يف  امل�صاركون  يناق�ص 

ال�صرتاتيجية لعمليات ال�صراء احلكومي ودوره 

للحكومة  العامة  الأهداف  حتقيق  يف  واأهميته 

العام.  الإنفاق  القيمة املحّققة من  ويف حتقيق 

اإعداد اخلطط  يزّودهم هذا الربنامج مبهارة 

بطريقة  والنزاعات  واملخاطر  امل�صاريع  واإدارة 

حتدّيات  لفهم  اأمامهم  الطريق  وميّهد  مهنية 

ومدى  العاملية  والأ�صواق  القت�صادية  العوملة 

الفّعالة  ال�صرتاتيجية  اخلطط  على  انعكا�صها 

على م�صتوى موؤ�ّص�صاتهم وعلى امل�صتوى الوطني.

اإفــادة  البــرنامج  هــذا  يف  النــاجحون   ينــال 

 .CIPS من

امل�شاركون: امل�صوؤولون املعنيون باإعداد ومراقبة 

وتدقيق خطط وعمليات ال�صراء يف القطاع العام 

ويف القطاع اخلا�ص ويف املنظمات الدولية.

البرنامج التدريبي حول 
استراتيجيات الشراء 

بالتعاون  الربناجمني  هذين  حمتوى  اإعداد  مّت 

يف  والتوريد  امل�صرتيات  معهد  مع  الوثيق 

بريطانيا وبتمويل من احلكومة الإيطالية.

اإلدارة المالية الحكومية
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رزنامة التدريب

 املدة: 30 �شاعة 

 لغة التدريب: متوفر باللغتني 

العربية والنكليزية

�شباط, اآذار وني�شان 2014

�صية يف ال�صراء احلكومي،  تتيح ال�صهادة التخ�صّ

اجلوانب  كافة  لفهم  امل�صاركني  اأمام  الفر�صة 

املحيطة بعمليات ال�صراء احلكومي يف القطاعني 

وحتديد  ال�صراء  بدورة  بدءًا  واخلا�ص،  العام 

ال�صوق  ودرا�صة  ال�صنوية  واخلطة  احلاجات 

واإدارتها  العرو�ص  وتقومي  املوا�صفات  وو�صع 

واأخالقيات  املوّردين  مع  العالقة  اإىل  و�صوًل 

املهنة والتوّجهات احلديثة يف ال�صراء وغريها. 

امل�صوؤولني  م�صاندة  يف  الربنامج  هذا  ي�صاهم 

عن ال�صراء يف اأداء مهامهم مبهنية ويف اإمتام 

انطالقًا من  و�صفافية  بفعالية  ال�صراء  عمليات 

املمار�صات الدولية اجليدة.

الشهادة التخصصية في 
الشراء الحكومي

�صهادة  الربنامج  هذا  يف  الناجحون  ينال 

�صية من CIPS مب�صتوى 2. تخ�صّ

خمتلف  على  بالتعّرف  املهتمون  امل�شاركون: 

العام  القطاعني  من  ال�صراء  مهنة  اأوجه 

واخلا�ص يف لبنان ويف منطقة ال�صرق الأو�صط 

و�صمال اأفريقيا. 



 املدة: 6 اأ�شهر 

لغة التدريب: العربية

املحافظات اللبنانية, كانون الثاني - حزيران 2014

املايل  فليحان  با�صل  معهد  يتعاون 

لتنفيذ  املعرفة  تنمية  �صركة  مع  والقت�صادي 

جمال  يف  البلديات  قدرات  تنمية  م�صروع 

يتناول  احلكومي.  وال�صراء  العامة  املالية 

ال�صراء  املوازنة،  اإعداد  موا�صيع  التدريب 

وال�صرائب  والتدقيق  الرقابة   احلكومي، 

الوثائق  واأر�صفة  املدربني  اإعداد  جانب  اإىل 

�صتة  فرتة  على  امل�صروع  ميتّد  البلديات.  يف 

اأ�صهر ويتخلله زيارات ميدانية وم�صاندة تقنية 

للبلديات امل�صتهدفة. ينّفذ هذا الربنامج بدعم 

من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. 

امل�شاركون: اأع�صاء املجال�ص البلدية واملوظفون 

يف 17 بلدية يف خمتلف املحافظات يف لبنان

مشروع تنمية قدرات 
البلديات والمجالس 

المحلية في ادارة المالية 
العامة والشراء الحكومي.
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اإلدارة المالية الحكومية رزنامة التدريب

 املدة: 30 �شاعة 

لغة التدريب: العربية

بريوت, �شباط - اآذار 2014

معارف  تعزيز  اإىل  الربنامج  هذا   يهدف 

ومهارات املوظفني يف دائرة كبار املوظفني يف 

جلهة  امل�صافة  القيمة  على  ال�صريبة  موا�صيع 

اللتزام  املكلفني،  خدمات  املعلومات،  معاجلة 

 ال�صريبي، التدقيق ال�صريبي والعرتا�ص. يـاأتي 

وتبادل  التوا�صل  تعزيز  اإطار  يف  الربنامج  هذا 

على  وال�صريبة  الدخل  �صريبة  بني  اخلربات 

القيمة امل�صافة متهيدًا لعملية الدمج. 

الرئي�صيون  ال�صرائب  مراقبو  امل�شاركون: 

اأق�صام دائرة كبار  ومراقبو ال�صرائب يف كافة 

املكلفني يف مديرية الواردات يف وزارة املالية.

 برنامج الضريبة على 
 القيمة المضافة لدائرة 

كبار المكلفين 
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اإلدارة المالية الحكومية رزنامة التدريب

 لغة التدريب: العربية, النكليزية, الفرن�شية.

الكويت, كانون الثاين 2014 

ومراكز  معاهد  ل�صبكة  العامة  الأمانة  ُتنّظم 

التدريب يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا 

 )غيفت مينا(، موؤمترها ال�صنوي اخلام�ص والذي

 ي�صت�صيفه املعهد العربي للتخطيط يف الكويت. 

جديدة  توا�صلية  �صيا�صة  لإر�صاء  املوؤمتر  ي�صعى 

بني اأع�صاء ال�صبكة يف جمابهة »اأجندة« الق�صايا 

الإدارية امللّحة من تدريب م�صتدام، واإعداد للكوادر 

واإعادة النظر يف الهياكل الإدارية ويف  الب�صرية، 

اأ�ص�ص التوظيف وما �صيتبعها من حت�صني ظروف 

الرواتب ومع�صلة  الإنتاج  و�صروط  العمل   بيئة 

 و�صواها من املحفزات الوظيفية.

العامني  الأمناء  اإىل  املوؤمتر  يتوجه  امل�شاركون: 

يف  ل�صيما  العام  القطاع  يف  امل�صوؤولني  وكبار 

املدار�ص واملعاهد التدريبية. كما يتوجه اإىل كبار 

الإمنائية  وامل�صارف  ال�صناديق  يف  امل�صووؤلني 

ووكالت التعاون املتعّددة الأطراف بالإ�صافة اإىل 

والقليميني  الدوليني  والخت�صا�صيني  اخلرباء 

يف جمال تطوير القدرات. 

 المؤتمر اإلقليمي حول 
»الدولة وقدراتها البشرية: 

تحّدي البناء في أزمنة 
التغيير«



المواضيع الجمركية وذات الصلة
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املدة: 10 �شاعة, لغة التدريب: العربية

بريوت, اأيلول 2014

تهدف هذه احللقة اإىل التعّرف على التحديات 

الأموال  تبيي�ص  مبكافحة  املتعلقة  واملخاطر 

واأ�صاليب مكافحتها اإ�صافة اىل املبادىء املّتبعة 

القانوين  الإطار  احللقة  هذه  تناق�ص  عامليًا. 

الأموال ومتويل الإرهاب  العام ملكافحة تبيي�ص 

ودور الهيئات والأجهزة املعنية، كما تلقي ال�صوء 

على الأبعاد اجلرمية لتبيي�ص الأموال وتبعاتها 

والتو�صيات  والقت�صادية  واملالية  القانونية 

اخلا�صة بها.

يف  ال�صباط  من  خمتارة  جمموعة  امل�شاركون: 

داخلي،  اأمن  )جي�ص،  القوانني  اإنفاذ  هيئات 

املالية  العامة  النيابات  عام(،  اأمن   جمارك، 

والقت�صاد  التجارة  وزارة  العدل،  وزارة  يف 

ووزارة املالية.

 حلقة عرض 
متخصصة في مكافحة 

تبييض األموال 

 ُتنّظم هذه احللقة بالتعاون مع مديرية الإعداد

والتدريب يف م�صرف لبنان.

رزنامة التدريب

املدة: 10 �شاعة, لغة التدريب: العربية

بريوت, ني�شان 2014

نظرًا لتطّور املنحى الإجرامي وتنّوع اأ�صاليبه يقّدم 

�صًا  املعهد لل�صنة الثالثة برناجمًا تدريبيًا متخ�صّ

اللغوية  املوؤ�صرات  وحتليل  التحقيق  تقنيات  يف 

واجل�صدية يف علم النف�ص الإجرامي. يهدف هذا 

واّلتقنية  العلمية  املهارات  تنمية  اإىل  الربنامج 

ويت�صّمن  وال�صتجواب،  التحقيق  جمايل  يف 

منهجية ال�صتجواب وتقنيات التحقيق احلديثة 

امل�صتخدمة عامليًا بالإ�صافة اإىل علم نف�ص الكذب 

واللغوية  اجل�صدّية  الإمياءات  وحتليل  والإقرار 

وطرائق ا�صتنطاق امل�صتبه بهم.

امل�شاركون: اإدارات اجلمارك يف لبنان واملنطقة 

ورتباء ال�صابطة العدلية اللبنانية و�صواهم من 

هيئات اإنفاذ القوانني املعنية. 

تقنيات التحقيق وتحليل 
المؤشرات اللغوية 

والجسدية في علم النفس 
اإلجرامي - مستوى متقّدم

المواضيع الجمركية وذات الصلة
تعزيز املكافحة والرقابة هي العناوين العري�صة ملحاور التدريب اجلمركي لعام 2014. تندرج هذه الربامج 

�صمن اجلهود التي بداأها املعهد مع خمتلف ال�صركاء خالل ال�صنوات ال�صابقة وت�صّكل م�صاحة تفاعلية 

ملختلف امل�صاركني من هيئات اإنفاذ القوانني يف لبنان ويف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا للبحث يف 

اأبرز امل�صتجدات يف موا�صيع مكافحة الغ�ّص التجاري واملخدرات وتقنيات التحقيق يف م�صتوى متقّدم. 



المواضيع الجمركية وذات الصلة

 املدة: 18 �شاعة, 

 لغة التدريب: العربية والفرن�شية والنكليزية.

بريوت, �شباط 2014

تنفيذ  نوعية  حت�صني  يف  الور�صة  هذه  ت�صاهم 

ونقل  املخّدرات  مبكافحة  اخلا�صة  ال�صيا�صات 

املتو�صط  الأبي�ص  البحر  بلدان  بني  املعارف 

تنظيم  على  يتعاون  الأوروبية.  والدول 

 Groupe و   MedNet �صبكة  الور�صة  هذه 

ومعهد  اللبنانية  اجلمارك  واإدارة   Pompidou
با�صل فليحان املايل والقت�صادي.  

ترّكز هذه الور�صة على تعزيز تبادل املعلومات 

ب�صاأن الإجتار غري امل�صروع باملخدرات ومناق�صة 

طرق  لتح�صني  املعتمدة  والآليات  النظم 

وتقنيات الك�صف واملراقبة على احلدود اجلوية، 

وت�صتكمل التو�صيات ال�صادرة عن ور�صة العمل 

الإقليمية ال�صابقة والتي ا�صت�صافها لبنان عام 

2010 حول ال�صالئف واملخدرات املركبة.

امل�شاركون: ممثلون عن هيئات اإنفاذ القوانني يف 

10 بلدان من منطقة البحر الأبي�ص املتو�صط.

ورشة العمل اإلقليمية 
حول »مكافحة تهريب 

المخدرات في المطارات«
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رزنامة التدريب

 املدة: 15 �شاعة 

لغة التدريب: العربية

 بريوت, حزيران, ت�شرين الأول 

وت�شرين الثاين 2014

مكافحة  حول  املختلفة  العمل  ور�ص  تهدف 

اّلتوجهات  على  الإ�صاءة  اإىل  والتزوير  التقليد 

واإىل  الفكرية  امللكية  بجرائم  املتعلقة  احلديثة 

تعميق معارف امل�صاركني يف الآثار القت�صادية 

والجتماعية التي يوّلدها. كما ت�صعى اإىل توفري 

بع�ص  ت�صميم  على  للتعّرف  عملية  بيانات 

ومقارنتها  وخ�صائ�صها  الأ�صلية  املنتجات 

باملقلدة منها.  

القطاع  مع  بالتعاون  احللقات  هذه  ُتنّظم 

حماية  بغية  احلقوق  واأ�صحاب  اخلا�ص 

امل�صتهلك ومكافحة الغ�ّص التجاري الذي ي�صكل 

خطرًا على �صّحة املجتمع واقت�صاده.

اإنفاذ  وهيئات  اجلمارك  اإدارة   امل�شاركون: 

القوانني املعنية. 

 التقليد والتزوير: 
دالئل وتقنيات



 املدة: 18 �شاعة 

 لغة التدريب: الفرن�شية والعربية 

بريوت, حزيران 2014

 TEMPUS برنامج  �صمن  الور�صة  هذه  تاأتي 

من  جمموعة  تدريب  اإىل  وتهدف  الأوروبي 

ا�صت�صراف  منهجية  على  لبنان  يف  اخلرباء 

املدى  على  العمل  �صوق  يف  املطلوبة  املهارات 

اأن  املتوقع  من  �صنوات(.   5 اإىل   3( املتو�صط 

حاجات  حتديد  يف  املنهجية  هذه  ت�صاهم 

والتعليم  واملال  القت�صاد  مهن  يف  تف�صيلية 

ت�صويب  جلهة  اللبنانية  اجلامعات  توّجه  واأن 

اخت�صا�صات  ل�صتحداث  اأو  اخت�صا�صاتها 

جديدة من �صاأنها اأن ت�صاعد ال�صباب اللبناين 

على اإيجاد فر�ص عمل.

واأ�صاتذة  وتربويون  اقت�صاديون  امل�شاركون: 

وخرباء من لبنان. 

 ورشة عمل حول 
منهجية استشراف 

المهارات المطلوبة في 
سوق العمل 

الثقافة االقتصادية والمالية
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الثقافة االقتصادية والمالية

 املدة: 10 �شاعة

 لغة اللقاء: العربية والجنليزية

بريوت, اأيلول 2014

للتوا�صل بني جميع  م�صاحة  املوؤمتر  ي�صكل هذا 

والأدوات  ال�صرتاتيجيات  جمال  يف  املعنيني 

امل�صتخدمة لتفعيل التوعية املالية والقت�صادية 

الرتبوية  املناهج  وم�صمون  باأهداف  وربطها 

املدر�صية. ويلقي هذا املوؤمتر ال�صوء على التجربة 

اللبنانية وجتارب بلدان املنطقة مع الرتكيز على 

املمار�صات اجليدة  للبلدان املنت�صبة اإىل ال�صبكة 

.)OECD-INFE( العاملية للثقافة املالية

واأ�صاتذة  وتربويون  اقت�صاديون  امل�شاركون: 

واملالية  القت�صادية  بالثقافة  مهتمون  وخرباء 

من لبنان ومن دول املنطقة. 

يويل املعهد مو�صوع تعزيز الثقافة القت�صادية واملالية لدى اللبنانيني اأهمية كبرية ملا له من نتائج 

2014 جمموعة  العام. تت�صمن برامج  املال  اإدارة  املواطنني وتثقيفهم حول  اإيجابية جلهة توعية 

منّوعة من الربامج ت�صتهدف املهتّمني يف القطاع العام واأ�صاتذة القت�صاد يف املدار�ص الر�صمية 

من  ومن�صورات  درا�صات  ب�صل�صلة  الربامج  هذه  ُت�صتكمل  لبنان.  وال�صابات يف  ال�صباب  عن  ف�صاًل 

�صاأنها اأن ت�صاهم يف احلّث قدمًا نحو ا�صرتاتيجية وطنية للتثقيف القت�صادي واملايل.

المؤتمر اإلقليمي حول 
الثقافة المالية واالقتصادية



 املدة: 25 �شاعة 

 لغة التدريب: العربية 

بريوت, اأيار 2014

تناف�صية  تقييم  على  الدورة  هذه  ترّكز 

درا�صة  خالل  من  العربية  القت�صادات 

ال�صيا�صات  على  وترّكز  وعربية  عاملية  جتارب 

ت�صيء  كما  لذلك.  املوؤدية  وال�صرتاتيجيات 

الدول  وجتارب  وا�صرتاتيجيات  �صيا�صات  على 

القت�صاد  وتنويع  الإنتاجية  القاعدة  تنويع  يف 

خلدمة التناف�صية.

ُتنّظم هذه ال�صهادة بالتعاون مع املعهد العربي 

للتخطيط بالكويت. 

القت�صادي  املجال  يف  العاملون  امل�شاركون: 

والتخطيطي يف الإدارات واملوؤ�ص�صات العامة.

الشهادات التخصصية 
حول التنويع والتنافسية 

االقتصادية 

الثقافة االقتصادية والمالية
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 املدة: 18 �شاعة

 لغة التدريب: العربية

بريوت, �شباط 2014

باملفاهيم  امل�صاركني  الربنامج  هذا  يزّود 

القت�صادية الأ�صا�صية وينّمي قدراتهم لناحية 

قراءة وحتليل املوؤ�صرات اخلا�صة بتقييم الأداء 

النمو  التنموي واجتاهات  والتطور  القت�صادي 

وحتفيز  احت�صابها  وطرق  القت�صادي  والتنبوؤ 

ا�صتخدامها وتطبيقها يف بيئة عملهم. 

لفهم  امل�صاركني  اأمام  فر�صة  الربنامج  وي�ّصكل 

اقت�صادي جلهة مناق�صة وحتليل  املاكرو  الكادر 

والتوظيف  والنمو  القت�صادي  الن�صاط  وقيا�ص 

واملوؤ�صرات املالية وال�صتهالك وال�صتثمار والدخار 

وميزان املدفوعات واأ�صعار ال�صرف وغريها.

الإدارات  خمتلف  من  املهتمون  امل�شاركون: 

احلكومية واأ�صاتذة مادة القت�صاد يف املرحلة 

الثانوية يف املدار�ص الر�صمية.

 قراءة وتحليل 
المؤشرات االقتصادية 
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 املدة: 3 �شاعة

 لغة التدريب: العربية

على مدار ال�شنة مبعّدل مّرة يف ال�شهر 

اأن�صطة  تفعيل  اإىل  املعهد  جهود  اإطار  يف 

مع  �صيما  ل  العامة  والعالقات  التوا�صل 

هذه  تاأتي  الإعالم،  وو�صائل  ال�صحافيني 

ال�صحافة  م�صاندة  اإىل  الدورية  اللقاءات 

القت�صادية يف لبنان على فهم كافة املوا�صيع 

اأبرز  ال�صوء على  وت�صليط  املالية والقت�صادية 

يف  واملالية  القت�صادية  والأحداث  امل�صتجدات 

لبنان بطريقة مو�صوعية ومعا�صرة.

امل�شاركون: ال�صحافيون القت�صادييون يف لبنان.

اللقاءات االقتصادية 
للصحافة

رزنامة التدريب

 املدة: 5 �شاعة

 لغة التدريب: العربية

على مدار ال�شنة, اأيام اجلمعة 

تفتح وزارة املالية اللبنانية اأبوابها اأمام الطالب 

ي�صتقبل  حيث  دورية،  زيارات  يف  اجلامعيني 

املعهد الطالب يف لقاءات يتعّرفون خاللها على 

ومهامها  اللبنانية  املالية  وزارة  وهيكلية  دور 

واأبرز مديرياتها وم�صاريعها التطويرية. يتخلل 

�صعيد  على  امل�صتجّدات  لأبرز  �صرح  اللقاء 

مديرية  امل�صاركون  ويزور  العامة  املالية  اإدارة 

اأي�صًا  القيمة امل�صافة ويتعّرفون  ال�صريبة على 

اإىل  الن�صمام  كيفية  وعلى  املالية  املكتبة  على 

يتزّود  اللقاء،  ختام  يف  الوزارة.  عمل  فريق 

الطالب باأدّلة املواطن واملن�صورات التي تهّمهم 

والتي ت�صاعدهم على فهم عمل الوزارة.  

امل�شاركون: الطالب اجلامعيون.

 الشباب الجامعي في 
وزارة المالية



 املدة: 15 �شاعة

 لغة اللقاءات: الفرن�شية

فرن�شا, اإيطاليا, اإ�شبانيا, املغرب, لبنان, 2014

يف اإطار ال�صراكة العربيةـ  املتو�صطية التي تربط 

معاهد التدريب املالية التابعة لوزارات املال يف 

فرن�صا واإيطاليا واملغرب واإ�صبانيا ولبنان، تنعقد 

�صة يف التنمية  لل�صنة الرابعة اللقاءات املتخ�صّ

القت�صادية يف البلدان املحيطة بالبحر الأبي�ص 

املتو�صط. يتاأّلف الربنامج من اأربع لقاءات تنّظم 

يف اإ�صبانيا، فرن�صا، بريوت واإيطاليا. 

القرار  �صّناع  اللقاءات  هذه  جتمع  امل�شاركون: 

رئي�صيني  ولعبني  وباحثني  العام  الراأي  وقادة 

العامل القت�صادي والجتماعي من املنطقة  يف 

املحيطة  بالبحر الأبي�ص املتو�صط.

 اللقاءات المتخّصصة 
في التنمية االقتصادية 

في البلدان المحيطة 
بالبحر األبيض المتوسط

إدارة التغيير
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إدارة التغيير
القادة وكبار املوظفني يف حتقيق  يلعبه  الذي  الدور  اأهمية  الإدارية من  تنطلق جمموعة الربامج 

التغيري املن�صود يف القطاع العام وبالتايل امل�صاهمة ب�صكل فّعال يف تعزيز احلكم الر�صيد. ُتعقد هذه 

الربامج بالتعاون الوثيق مع �صركاء حمليني ودوليني وت�صّكل منربًا تفاعليًا بني الكوادر، يف الفئات 

اأن حتقّق  التي من �صاأنها  الأفكار  التي تواجههم ول�صتنباط  التحديات  العليا والو�صطى، ملناق�صة 

اإدارة ُف�صلى قوامها النتاجية والأداء اجلّيد.  

 املدة: 40 �شاعة

 لغة اللقاء: الفرن�شية والعربية

بريوت, اآذار – حزيران 2014

يف  العام  القطاع  يف  »القيادة  عنوان  حتت 

الأزمات القت�صادية واملالية« جتمع »اللقاءات 

الإدارة  يف  العليا  للكوادر  �صة  املخ�صّ العلمية 

التوايل،  على  اخلام�صة  لل�صنة  اللبنانية« 

جمموعة من قياديي الإدارة يف لبنان ملناق�صة 

التغيري  اإدارة  موا�صيع  يف  امل�صتجدات  اأبرز 

الف�صاد  ومكافحة  العامة  النفقات  واإدارة 

تاأخذ  الطاقة.  اأزمة  مو�صوع  اإىل   اإ�صافة 

خالل  من  متجددًا  طابعًا   2014 لقاءات 

واللبنانية  الفرن�صية  التجربتني  بني  التداخل 

يف  اأنف�صهم  الكوادر  م�صاركة  خالل   ومن 

لواقع  املالئمة  والتو�صيات  الأفكار  اقرتاح 

الإدارة يف لبنان. 

 اللقاءات العلمية 
 المخّصصة للكوادر العليا 

في اإلدارة اللبنانية

امل�شاركون: الكوادر العليا واملدراء يف الإدارات 

واملوؤ�ّص�صات العامة والهيئات امل�صتقلة. الق�صاة 

والدبلوما�صيون وامل�صوؤولون يف الهيئات واملجال�ص 

الرقابية والع�صكرّية. 



 املدة: 8 �شاعة

 لغة التدريب: العربية 

بريوت, حزيران 2014

يف جّو من التفاعل الإيجابي والتمارين املميزة، 

يجتمع الكوادر العليا والو�صطى لتحديد م�صببات 

الو�صائل  خمتلف  ولعر�ص  الوقت  اإ�صاعة 

اإدارة الذات  والتقنيات التي من �صاأنها ت�صهيل 

والأولويات بغية التحقيق املزيد من التوازن على 

ال�صعيدين ال�صخ�صي واملهني. 

امل�شاركون: املهتمون من وزارة املالية اللبنانية 

يف خمتلف مديرياتها ووحداتها. 

 إدارة الوقت والضغط 
في العمل 

إدارة التغيير
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 املدة: 24 �شاعة

 لغة التدريب: العربية والفرن�شية

بريوت, حزيران 2014

على  ال�صوء  ت�صليط  اإىل  اللقاءات  هذه  تهدف 

والجتماعية  القت�صادية  وكلفته  الف�صاد  واقع 

الآليات  وحتليل  ملناق�صة  تفاعليًا  اإطارًا  وت�صّكل 

الف�صاد  ملكافحة  املعتمدة  وال�صرتاتيجيات 

على امل�صتويني املوؤ�ص�صي والوطني. تنطلق هذه 

وتتناول  اجليدة  التجارب  من  الأربع  اللقاءات 

مكافحة  و�صبل  والإدارية  التنموية  الق�صايا 

اجلرائم املالية باأنواعها كافة. 

الإدارات  يف  واملدراء  العليا  الكوادر  امل�شاركون: 

 واملوؤ�ص�صات والهيئات امل�صتقلة. الق�صاة وامل�صوؤولون 

يف الهيئات  واملجال�ص الرقابية والع�صكرية.

الفرن�صية  ال�صفارة  مع  بالتعاون  اللقاءات   هذه 

يف لبنان.

اللقاءات المتخصصة في 
موضوع مكافحة الفساد



 املدة: 25 �شاعة

 لغة التدريب: العربية 

بريوت, �شباط 2014

توجيهي  برنامج  مبثابة  الربنامج  هذا  يعترب 

هيكلية  فهم  على  لي�صاعدهم  للمحررين 

العقارية  لل�صوؤون  العامة  املديرية  ومهام 

الالزمة  التقنية  باملهارات  ولتزويدهم 

ال�صجل  اأمانة  يف  اليهم  املوكلة  املهام  لإجناز 

كافة  على  الربنامج  وي�صيء  العقاري. 

العمليات التي يت�صمنها نظام ال�صجل العقاري 

توحيد  يف  مهمة  حمطة  وي�صّكل  املمكنن، 

لغة  اإيجاد  ويف  املحررين  كافة  بني   التطبيق 

عمل م�صرتكة. 

امل�شاركون: املحررون يف مديرية ال�صوؤون العقارية. 

البرنامج التدريبي 
للمحررين في مديرية 

الشؤون العقارية

إدارة التغيير
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 املدة: 25 �شاعة

 لغة التدريب: العربية

بريوت, كانون الثاين 2014

اأمناء  م�صاعدة  اإىل  الربنامج  هذا  يهدف 

املهام  ا�صتالم  على  اجلدد  املعاونني  ال�صجل 

�صرحًا  الربنامج  يت�صمن  اإليهم.  املوكلة 

تف�صيليًا للقوانني التي ترعى عملهم وحلقوقهم 

ال�صجل  نظام  �صرح  عن  ف�صاًل  وواجباتهم 

اأخالقيات  على  والإ�صاءة  املمكنن  العقاري 

املهنة والعالقة مع املواطن. 

املعينون  املعاونون  ال�صجل  اأمناء  امل�شاركون: 

حديثًا يف مديرية ال�صوؤون العقارية.   

البرنامج التوجيهي ألمناء 
السجل المعاونين 



ثقافة التدريب

 املدة: 25 �شاعة, لغة التدريب: العربية

بريوت, اآذار 2014

الربامج  هند�صة  على  الربنامج  هذا  يرّكز 

واملواد  املناهج  اإعداد  كيفية  وعلى  التدريبية 

تعّلم  الربنامج من خ�صائ�ص  ينطلق  املالئمة. 

التدريبية  التقنيات  اختيار  وكيفية  الرا�صدين 

وخ�صائ�ص  التدريبية  للحاجات  وفقًا  الف�صلى 

املتدّربني ومو�صوع التدريب والتوقيت املخ�ص�ص 

باإعداد  الربنامج  هذا  يف  امل�صاركون  يقوم  له. 

على  ويتعّرفون  تف�صيلي  جل�صات  خمطط 

خ�صائ�ص املواد التدريبية من عرو�ص تقدميية 

وقراءات  تطبيقية  ومتارين  تدريبية  واأدّلة 

الإر�صادات  خمتلف  معًا  ويناق�صون  اإ�صافية، 

العملية واأولويات �صياغتها وتقدميها.   

يف  واملتو�صــــطـة  العــــليـا  الكــوادر   امل�شاركون: 

القطاع العام. 

 إعداد المناهج 
التدريبية )إعداد المدّرب، 

مستوى متقّدم(
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وتتيح  لبنان.  يف  العام  القطاع  يف  امل�صتمر  والتعّلم  التدريب  ثقافة  تعزيز  يف  املحور  هذا  ي�صاهم 

العامة  واملوؤ�ّص�صات  الإدارات  يف  التدريب  م�صوؤويل  اأمام  الفر�صة   2014 لعام  الربامج  جمموعة 

ل�صقل مهاراتهم يف جمال هند�صة برامج التدريب والتعّرف اأكرث فاأكرث على اأ�صاليب ومنهجيات 

�صة. تدريب الكبار من خالل م�صاركتهم يف برامج »تدريب املدّرب« العامة منها واملتخ�صّ

 املدة: 25 �شاعة, لغة التدريب: العربية

بريوت, اآب 2014

من  قاعدة  بناء  يف  الربنامج  هذا  ي�صاهم 

لنقل  يوؤهلهم  مما  العام  القطاع  يف  املدّربني 

الطرق  باأف�صل  واملهارات  واخلربات  املعارف 

تدريب  مفاهيم  الربنامج  ي�صرح  الرتبوية. 

التدريبية  املقاربات  اأبرز  ويحّدد  الرا�صدين 

دورة  فهم  على  امل�صاركني  وي�صاعد  النا�صطة، 

جودتها.  يف  املوؤثرة  والعوامل  التدريب  حياة 

يكون امل�صارك يف هذا الربنامج متدربًا ومدّربًا 

التدريبية  الأهداف  �صياغة  يف  فيتعّمق  اآن  يف 

اإعداد خمطط اجلل�صات، وميتحن قدرته  ويف 

اإدارة  على  قادرًا  فعاًل  مدّربًا  يكون  اأن  على 

اي�صال  وعلى  مبهنية  الرا�صدين  جمموعات 

املعلومات بطريقة �صل�صلة وايجابية. 

يف  واملتو�صــــطـة  العــــليـا  الكــوادر   امل�شاركون: 

القطاع العام. 

 إعداد المدّربين
مستوى عام  



 املدة: 25 �شاعة لكل برنامج

 لغة التدريب: العربية

بريوت, ت�شرين الأول 2014

تخطيط  جدوى  وحتليل  عر�ص  الدورة   تتناول 

والربامج من خالل برناجمني  امل�صاريع  واإدارة 

اأ�صا�صيني، يقوم الأول با�صتعرا�ص لأهم املعايري 

امل�صاريع  جدوى  بقيا�ص  اخلا�صة  والو�صائل 

الربنامج  يعر�ص  ثم  التخطيطية،  ومتطلباتها 

وتقييم  متابعة  ق�صية  معاجلة  اآلية  الثاين 

وذلك  امل�صاريع  هذه  بتنفيذ  اخلا�صة  العمليات 

بهدف التاأكد من طبيعة م�صار واجتاه امل�صاريع 

املنفذة وت�صويبه عند احلاجة.

وتخطيط  املعنيون مبجالت جدوى  امل�شاركون: 

امل�صاريع يف الإدارات واملوؤ�ص�صات العامة.

 الشهادة التخصصية 
حول جدوى تخطيط 

وإدارة المشاريع والبرامج: 
تدريب المدرب

ثقافة التدريب
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رزنامة التدريب

 املدة: 25 �شاعة

 لغة التدريب: العربية

بريوت, اآذار 2014

اإدارة  ق�صية  معاجلة  اآلية  الدورة  هذه  تتناول 

ملواءمة  الوظيفي  والتوجيه  التوظيف  خدمات 

الحتياجات  مع  العمل  يف  الراغبني  متطلبات 

على  الربنامج  ي�صيء  العمل.  ل�صوق  الفعلية 

التجارب الدولية والعربية يف هذا املجال ويرّكز 

وامل�صار  التدريب  اإدارة  وتخطيط  حتليل  على 

مبا  العامة  املوؤ�ص�صات  م�صتوى  على  الوظيفي 

يظهر الأهمية الن�صبية العالية للتدريب ب�صفته 

مدخاًل اأ�صا�صيًا لتنمية القدرات الب�صرية.

امل�شاركون: املعنيون مبجالت خدمات التوظيف، 

التوجيه الوظيفي والتدريب يف امل�صتوى التنفيذي 

واخت�صا�صيون من  العام  القطاع  والإ�صرايف يف 

القطاع اخلا�ص.

الشهادة التخصصية في 
خدمات التوظيف، التدريب 

والمسار الوظيفي

هذا الربنامج بالتعاون مع املعهد العربي للتخطيط.
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 املدة: 10 �شاعة

 لغة التدريب: العربية

بريوت, ني�شان  2014

تهدف هذه الور�صة اإىل توجيه امل�صوؤولني يف اإدارة 

املوارد الب�صرية ويف �صوؤون املوظفني ويف معاهد 

جمال  يف  اجلديدة  التوجهات  على  التدريب 

على  الور�صة  ترّكز  الب�صرية.  الطاقات  اإدارة 

اإطار مرجعي للقدرات واملهارات   اأهمية توفري 

ميكن  وكيف   competency framework
التدريبية  احلاجات  حتديد  يف  ي�صاهم  اأن 

وموؤ�صرات الأداء ب�صكل متكامل. 

املوظفني  �صوؤون  باإدارة  املهتمون  امل�شاركون: 

يف  العام  القطاع  يف  الب�صرية  املوارد  وبتحديث 

لبنان. امل�صوؤولون عن و�صع اخلطط التدريبية يف 

الإدارات واملعاهد. 

 ورشة عمل حول 
 اإلطار المرجعي 

للقدرات والمهارات

عمل  برنامج  �صمن  الن�صاط  هذا  يندرج 

معاهد  بني  الروابط  لتعزيز  الوطنية  »ال�صبكة 

التدريب يف القطاع العام يف لبنان« 2014 

رزنامة التدريب

 املدة: 20 �شاعة

 لغة التدريب: العربية

بريوت, حزيران 2014

مبفهوم  التعريف  اإىل  الربنامج  هذا  يهدف 

اىل  بالإ�صافة  واأهدافه  التدريب  اثر  قيا�ص 

التدريب  ومعايري  التقومي  اأ�صاليب  يف  التعمق 

على  ال�صوء  الربنامج  هذه  ي�صلط  وموؤ�صراته. 

م�صتويات التقومي ح�صب منوذج كريك باتريك 

من  لعدد  تقومييه  درا�صية  وحالة  مناذج  مع 

�صويًا  امل�صاركون  يعمل  التدريبية.  الربامج 

الآليات  واقرتاح  موؤ�صرات  جمموعة  لإعداد 

التي من �صاأنها اأن ت�صاهم يف حت�صني امل�صاريع 

الأثر  البداية  منذ  ت�صمنيها  ويف  التدريبية 

املرجو على املوؤ�ص�صة.  

البــ�صــــــرية  املــــــوارد  مــ�صـــــووؤلـــو   امل�شاركون: 

وخبــراء التدريب.

 ورشة عمل حول قياس 
أثر التدريب



ثقافة التدريب رزنامة التدريب

 املدة: 10 �شاعة

 لغة التدريب: العربية

بريوت, اأيلول 2014

مواكبة  يف  اأ�صا�صيًا  دورًا  التدريب  معاهد  تلعب 

العام،  القطاع  يف  والتغيري  التحديث  عملّيات 

موجة  الأخرية  ال�صنوات  يف  لبنان  وي�صهد 

واملبادرات  واملدار�ص  املعاهد  من  مت�صاعدة 

املوؤمتر،  هذا  يوّفر  القطاع.  هذا  يف  التدريبية 

للتوا�صل  م�صاحة  التوايل،  على  الثانية  لل�صنة 

والتبادل حول اأبرز م�صاريع التدريب لعام 2014  

اأبرز  يف  وللتداول  لبنان،  يف  العام  القطاع  يف 

بناء  جمال  يف  امل�صتفادة  والدرو�ص  التجارب 

القدرات. ومن املتوقع اأن ي�صّجع هذا اللقاء على 

ت�صافر اجلهود بني اأ�صحاب اخلربات واأن يعّزز 

روح التعاون املوؤ�ّص�صي خا�صة يف جمالت ر�صد 

املنا�صبة  اخلطط  وو�صع  التدريبية  احلاجات 

واأدوات التقومي ل�صّيما يف غياب اأي اإطار وطني 

وا�صح لتطوير الطاقات الب�صرية ولقانون يرعى 

التدريب ويربطه بامل�صار املهني للموظف.  

ومعاهد  مدار�ص  وممّثلو  مدراء  امل�شاركون: 

التدريب يف لبنان.

المؤتمر السنوي لشبكة 
معاهد التدريب في 

القطاع العام في لبنان
47
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 املدة: 8 �شاعة, لغة التدريب: العربية

بريوت, اأيار واأيلول 2014

تهدف هذه الدورة اإىل التمّر�ص يف كافة الأوامر 

�صرح  خالل  من   Word برنامج  يوفرها  التي 

اإعداد  من  متكنهم  معّمقة  ومتارين  تف�صيلي 

التقارير الأكرث تعقيدًا ومبهنية عالية.  

مديــريات  كـــافة  يف  العــاملون   امل�شاركون: 

وزارة املالية.

 طباعة النصوص
)مستوى متقدم( 
 Microsoft Word for
 Professionals 2010

رزنامة التدريب

املهارات  تعزيز  اإىل  تهدف  املكتبية  املعلوماتية  الأنظمة  دورات يف  ال�صنة  املعهد على مدار  ينّظم 

املعلوماتية يف كافة مديريات وزارة املالية اللبنانية ووحداتها من خالل تعريف املوظفني اإىل اأكرث 

املجال  يف  اإف�صاحًا  وذلك  متنّوعة  اأوقات  ويف  املعهد  مقر  يف  الدورات  جتري  ا�صتعماًل.   الربامج 

اأمام اأكرب عدد من املتدربني لال�صتفادة من هذه الدورات. يتوىل التدريب جمموعة من املتمّر�صني 

يف املعلوماتية.

 املدة: 12 �شاعة, لغة التدريب: العربية

بريوت, �شباط 2014

مهارات  تطوير  اإىل  الور�صة  هذه  تهدف 

امل�صاركني با�صتخدام برنامج Word من خالل 

�صرح تف�صيلي معّمق لكافة اأوامره والإجابة على 

تقدمي  من  متكنهم  والتي  العملية   ت�صاوؤلتهم 

عملهم ب�صكل مهني.

مديــريات  كـــافة  يف  العــاملون   امل�شاركون: 

وزارة املالية.

 طباعة النصوص 
)مستوى متوّسط(   

 Microsoft Intermediate
Word 2010

األنظمة المعلوماتية المكتبية
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 املدة: 12 �شاعة

 لغة التدريب: العربية

بريوت, �شباط  وت�شرين الأول 2014

تطّور هذه الدورة مهارات املتّدربني يف ا�صتعمال 

حول  تف�صيلي  �صرح  خالل  من   Excel برنامج 

اجلداول  ا�صتعمال  يف  املتعّلقة  جوانبه  خمتلف 

وحتويلها اإىل بيانات ور�صوم.  

مديــريات  كـــافة  يف  العــاملون   امل�شاركون: 

وزارة املالية.

المجدوالت
 Microsoft Intermediate 

Excel 2010
 املدة: 8 �شاعة

 لغة التدريب: العربية

بريوت, ني�شان وكانون الأول 2014

خمتلف  على  امل�صاركني  الدورة  هذه  تعّرف 

مكّونات برنامج PowerPoint وت�صاعدهم على 

اإعداد العرو�ص التقدميية املهنية ل�صتخدامها 

على امل�صتويني ال�صخ�صي واملهني.   

مديــريات  كـــافة  يف  العــاملون   امل�شاركون: 

وزارة املالية.

العروض التقديمية  
 Microsoft PowerPoint 2010

رزنامة التدريب

 املدة: 8 �شاعة

 لغة التدريب: العربية

بريوت, اأيار وت�شرين الأول 2014

امل�صاركني  م�صاعدة  اإىل  الربنامج  هذا  يهدف 

اجلداول  واإعداد  املعلومات  قواعد  بناء  على 

خالل  من  املتقّدمة  والإح�صاءات  واملعادلت 

 .Excel برنامج

مديــريات  كـــافة  يف  العــاملون   امل�شاركون: 

وزارة املالية.

 المجدوالت 
)مستوى متقدم(
 Microsoft Excel for 

Professionals 2010



Period: 36 hours 
Tripoli 

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.

Period: 36 hours 
Tripoli 

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.

Workplace:  
English and Conversation 
Intermediate (B) 

Workplace:  
English with Conversation  
High intermediate 

المهارات اللغوية
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رزنامة التدريب

المهارات اللغوية
ت�صاهم هذه الربامج يف متكني مهارات املوظفني اللغوية ويف حتفيزهم على اإتقان لغة اأجنبية واحدة 

على الأقل منت�صرة يف لبنان. تنّظم الدورات يف بريوت واملراكز الإقليمية وتهدف اإىل امل�صاهمة يف 

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

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

)اأميد�صت لبنان( لدورات اللغة النكليزية، ومن املعهد الفرن�صي يف لبنان لربامج اللغة الفرن�صية.

Period: 36 hours 
Beirut

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.

Period: 36 hours 
Beirut

The Basic Grammar and Writing Skills 
course combines essential training 
for basic grammar and writing skills.  
The focus is on teaching how to write 
clearly, correctly, and professionally. 

Participants will review English 
grammar as they write documents such 
as paragraphs, essays, and letters.  By 
the end of the course, They will be able 
to communicate with greater accuracy 
and sophistication in writing.

Participants: Ministry of Finance.

Workplace:  
English with Conversation  
High intermediate (A)

Focus on Grammar  
Beginner (A) 



Period: 36 hours 
Beirut

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.

Workplace:  
English with Conversation  
High intermediate (B)

المهارات اللغوية
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Period: 36 hours 
Beirut

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.

Business English   
Intermediate (A)
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Period: 40 hours

Le DALF consiste en 2 niveaux de 
compétences suivant les normes 
internationales du Cadre Européen de 
référence pour les langues.  (Autonome 
et Maitrise).

Le DELF s’adresse aux personnes 
souhaitant approfondir leurs 
connaissances en langue française 
et éventuellement devenir formateur 
en langue française. C’est un diplôme 
mondialement reconnu. 

Participants: Ministère des Finances 
et autres administrations et institutions 
publiques.

Period: 40 hours 
A partir de fevrier 2014

Le DELF consiste en 4 niveaux de 
compétences suivant les normes 
internationales du Cadre Européen de 
référence pour les langues. (Introductif, 
Intermédiaire, seuil et avancé)

Le DELF s’adresse aux personnes 
souhaitant renforcer leurs connaissances 
en langue française et obtenir un 
diplôme mondialement reconnu.

Participants: Ministère des Finances 
et autres administrations et institutions 
publiques.

Préparation au Diplôme 
approfondi en langue 
française (DALF)

Préparation au Diplôme 
d’Etudes en langue française 
(DELF)



معلومات عملية رزنامة التدريب رزنامة التدريب

لمن يتّوجه التدريب؟ 

العاملون يف كافة املديريات والهيئات الّتابعة لوزارة املالية اللبنانية، الكوادر العليا 

واملتو�ّصطة يف الإدارات واملوؤ�ص�صات العامة والهيئات امل�صتقلة، الق�صاة والدبلوما�صيون 

وامل�صوؤولون يف الهيئات واملجال�ص الرقابية والع�صكرّية، ال�ّصباب وال�ّصابات يف لبنان 

اىل جانب القطاع اخلا�ص واملجتمع املدين بح�صب الّدعوة.

كيف أشارك في الدورات التدريبية؟

يعلن املعهد عن الدورات التدريبية من خالل املوقع الإلكرتوين والربيد اللكرتوين 

والفاك�ص والربيد، وترفق بالإعالن ا�صتمارة الرت�صيح للم�صاركة يف الدورة.

ميالأ املر�ّصح من وزارة املالية واإدارة اجلمارك يف لبنان ا�صتمارة الرت�صيح مذيّلة 

بتوقيعي رئي�صه املبا�صر ورئي�ص الإدارة.

ميالأ املر�ّصح من الوزارات والإدارات الأخرى يف لبنان واخلارج ا�صتمارة الرت�صيح 

مذيّلة بتوقيع رئي�ص الإدارة.

تر�صل ال�صتمارة اإىل املعهد الكرتونيًا اأو عرب الفاك�ص اأو عرب الربيد �صمن املهل 

املحّددة يف الإعالن.

تدر�ص طلبات الرت�صيح وتّبوب وفقًا ل�صروط امل�صاركة العامة واخلا�صة املبّينة يف الإعالن.

يبّلغ املعهد املر�ّصح قبوله يف الدورة التدريبية عرب الربيد اللكرتوين اأو عرب 

الهاتف، وعليه عندئذ تبليغ اإدارته وتاأكيد ح�صوره.

يكون ح�صور الدورة التدريبية اإلزاميًا للمر�ّصح املقبول طلبه.

معلومات عملية 

Des Modules Courts de 
Français Professionnels  
«Rédiger une lettre et un  
mail en français»

Durée: 3 à 5 séances de 2h:6 à 10h 
Niveau requis au test de 
positionnement: Niveau B1

«Présenter un diaporama  
en français»

Durée: 3 séances de 2h:6h 
Niveau requis au test de 
positionnement: Niveau B1

«Organiser des déplacements 
professionnels, des 
rencontres, des 
manifestations»

Durée: 3 séances de 2h:6h 
Niveau requis au test de 
positionnement: Niveau B1

«Animer, conduire une  
réunion et prononcer un 
discours en français»

Durée: 5 séances de 2h:10h 
Niveau requis au test de 
positionnement: Niveau B2

«Comprendre et rédiger des 
écrits et des rapports du 
domaine des finances»

Durée: 5 séances de 2h:10h 
Niveau requis au test de 
positionnement: Niveau B2

«Français des finances» 

Durée: 8 à 10 séances de 2h:16 à 20h 
Niveau requis au test de 
positionnement: Niveau B2
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مركزنا مجهز الستقبالكم 

قاعة حما�صرات جمهزة بالرتجمة الفورية )50 مقعدًا(

خم�ص قاعات تدريب جمّهزة باأحدث التقنيات

ثالث قاعات للتدريب املعلوماتي

قاعة حما�صرات ت�صتقبل 140 �صخ�صًا

قاعة موؤمترات ت�صتقبل 420 �صخ�صًا

�ص: املكتبة املالية مركز توثيق متخ�صّ

غرفة ا�صتقبال ومكاتب حديثة وجمّهزة

كافيترييا

طلبات التدريب من خارج الرزنامة

ي�صتقبل املعهد، من خارج رزنامته ال�صنوّية، طلبات اإ�صافية لتنظيم 

دورات تدريبية بح�صب حاجات موؤ�ص�صاتكم واإداراتكم. را�صلونا عرب 

.contact@if.org.lb الربيد اللكرتوين


