


تمهيد

الزمالء الكرام، 

اإدارة املال  �ص يف موا�ضيع  اإن معهد با�ضل فليحان املايل واالقت�ضادي هو مركز تدريب متخ�ضّ

العام.

الوزارة  تعزيز قدرات موظفي  اللبنانية، يف  املالية  وزارة  انطالقًا من موقعه يف  املعهد،  ي�ضاهم 

ال�ضرق  منطقة  ويف  لبنان  يف  العام  القطاع  يف  املاليني  امل�ضوؤولني  �ضبكة  تدريب  ويف  وموظفاتها، 

االأو�ضط و�ضمال افريقيا. 

الدوليني واالإقليميني  ال�ضركاء  الوثيق مع جمموعة من  بالتعاون   ،1996 العام  ويعمل املعهد منذ 

الدولة  بناء  مقّومات  يف  واالبتكار  وللتفكري  اخلربات  لتبادل  العليا،  القيادات  ومع  واللبنانيني 

وخدمة النا�ص وحتقيق القيمة االأف�ضل من االنفاق العام. 

اخرتنا ل�ضنة 2015 جمموعة من الربامج التدريبية وور�ص العمل يف املوا�ضيع االقت�ضادية واملالية 

تطوير  على  معًاً  فنعمل  منها،  اال�ضتفادة  اإىل  وندعوكم  التدريب،  ومنهجيات  التغيري  اإدارة  ويف 

اأنف�ضنا وموؤ�ض�ضاتنا ونتعّلم من خرباتنا ونبني باأفكارنا وجتاربنا اإدارة الغد.  

نتطّلع اىل م�ضاركتكم ونرحّب بكم يف معهدنا.  

ملياء املبي�ص ب�ضاط 

رئي�ص املعهد
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تتضمن هذه الرزنامة 

مستديرة
العدلية

نحو المتحف

نحو جادة
سامي الّصلح

وزارة المالية
TVA مبنى ال

أوتيل ديو
نحو الدورة

كورنيش النهر

 معهد باسل
فليحان المالي

وا�قتصادي

نحو
التحويطة 

الشركاء 

الحلقات واللقاءات العامة

معلومات عملية

أهداف البرامج والفئة المستهدفة

التواريخ األولية ولغة التدريب والمكان 

لمن يتّوجه التدريب؟ 

العاملون يف املديريات والهيئات التابعة لوزارة املالية

الكوادر العليا وامل�ضوؤولون املالييون يف القطاع العام

الق�ضاة والدبلوما�ضييون

امل�ضوؤولون يف الهيئات واملجال�ص الرقابية والع�ضكرية

ال�ضّبان وال�ضاّبات يف لبنان

كيف أشارك في الدورات التدريبية؟

يعلن املعهد عن الدورات على موقعه االإلكرتوين وعرب الفاك�ص والربيد

تر�ضل ا�ضتمارة الرت�ضيح اإىل املعهد �ضمن املهل املحددة

تدر�ص طلبات الرت�ضيح ويبّلغ املعهد املر�ضح قبوله يف الدورة

يكون ح�ضور الدورة التدريبية اإلزاميًا

يحتفظ املعهد بحق تعديل اأو تاأجيل تفا�ضيل وتواريخ الدورات خالل العام

طلبات التدريب من خارج الرزنامة

ي�ضتقبل املعهد من خارج رزنامته ال�ضنوية، طلبات تدريب اإ�ضافية وفقًا حلاجات 

. contact@if.org.lb موؤ�ض�ضاتكم واإداراتكم. را�ضلونا على الربيد االلكرتوين

معلومات عملية 
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6 	الإدارة	املالية	احلكومية		

6 االطار املاكرو اقت�ضادي وال�ضيا�ضات املالية 

7 �ص يف تنفيذ املوازنة العامة   الربنامج التدريبي املتخ�ضّ

8 �ص يف املحا�ضبة العامة   الربنامج التدريبي املتخ�ضّ

9 �ص يف الرقابة والتدقيق   الربنامج التدريبي املتخ�ضّ

10 �ضية يف ال�ضراء احلكومي   ال�ضهادة التخ�ضّ

11 الربنامج التدريبي حول ا�ضرتاتيجيات ال�ضراء  

12   ESA  ال�ضراء العام لل�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة بالتعاون مع

13 �ضراء خدمات ت�ضميم وتنفيذ االأنظمة املعلوماتية ومراقبة جودة التنفيذ يف االدارات العامة  

14 الربنامج التدريبي حول ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة  

15 الربنامج التدريبي حول �ضريبة الدخل  

16 برنامج تدريبي لروؤ�ضاء املكاتب العقارية  

17 برنامج تدريبي للم�ّضاحني يف مديرية ال�ضوؤون العقارية  

18 مكافحة	اجلرائم	املالية	والقت�صادية		

18 الربنامج التدريبي حول تقنيات التحقيق يف اجلرائم املالية  

19 الربنامج التدريبي حول مكافحة تبيي�ص االموال  

20 الربنامج التدريبي حول مكافحة التقليد والتزوير  

22 	الثقافة	القت�صادية	واملالية		

22 اللقاءات ال�ضنوية ال�ضاتذة مادة االقت�ضاد يف املدار�ص الر�ضمية   

23 لعبة اجلزيرة : حماكاة لبناء وا�ضتخدام املفاهيم االقت�ضادية    

24 الربنامج التدريبي حول �ضيا�ضات تعزيز القدرة التناف�ضية  

25 �ضية حول امل�ضوحات امليدانية وموؤ�ضرات �ضوق العمل   ال�ضهادة التخ�ضّ

26 تقييم الربامج وامل�ضروعات التنموية   

28 اإدارة	التغيري		

املوؤمتر االقليمي ال�ضاد�ص ل�ضبكة GIFT-MENA  » بني احلكم واحلوكمة: ال�ضبيل اإىل الدولة«   28

29 �ضة للكوادر العليا يف االدارة اللبنانية   اللقاءات العلمية املخ�ضّ

30 �ضة يف التنمية االقت�ضادية يف البلدان املحيطة بالبحر االأبي�ص املتو�ضط    اللقاءات املتخ�ضّ

31 الربنامج التدريبي حول تقييم اأداء املوظفني   

32 اال�ضاليب املهنية يف متثيل االدارة يف االجتماعات واملوؤمترات الدولية   

33 ور�ضة عمل حول حتفيز املوظف يف زمن االزمات  

34 اآليات متكني املراأة وتعزيز دورها التنموي   

36 ثقافة	التدريب		

36 ور�ضة عمل حول »االطار املرجعي للقدرات واملهارات«  

37 اإعداد املناهج التدريبية )اإعداد املدرب- م�ضتوى متقّدم(  

38 اإعداد املدربني م�ضتوى عام  

39 ور�ضة عمل حول ادارة اجلودة يف التدريب   

40 	الأنظمة	املعلوماتية	املكتبية			

40   Microsoft Intermediate Word 2010

41   Microsoft Word for Professionals  2010

42   Microsoft Intermediate Excel 2010

43   Microsoft Excel for Professionals  2010

43   Microsoft PowerPoint 2010

44 	املهارات	اللغوية			

44   Workplace English with Conversation - High Intermediate A
44   Workplace English with Conversation - High Intermediate B

45   Focus on Grammar - (English & Writing Grammar) - Beginner B

45   Focus on Grammar - (English & Writing Grammar) - Intermediate A

45   Business English - High Intermediate B
46   Le Français des Finances Publiques

47 مواعيد	عامة	201٥  

47 �ضل�ضلة اللقاءات االقت�ضاية واملالية   

47 ال�ضباب اجلامعي يف وزارة املالية   

47 يوم املراأة العاملي  

47 االمالء بالفرن�ضية  

47 معار�ص الكتب  
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اإلدارة المالية الحكومية

 املدة: 10	�صاعات 

 لغة	التدريب:	العربية

بريوت،	�صباط	201٥

معارف  تعميق  اىل  الربنامج  هذا  يهدف 

امل�ضاركني مبفاهيم ال�ضيا�ضات املالية واأهدافها 

اقت�ضادي  املاكرو  االطار  على  وانعكا�ضاتها 

التي  العالقة  الربنامج  هذا  يتناول  للدولة. 

املالية  مبتغريات  االقت�ضادية  املوؤ�ضرات  تربط 

جوانب  خمتلف  على  ال�ضوء  وي�ضّلط  العامة 

بو�ضفها  وتنفيذها،  املالية  ال�ضيا�ضات  اعداد 

اأداًة لتحقيق النمو واال�ضتقرار االقت�ضادي.

يف  واملتو�ّضطة  العليا  الكوادر  امل�صاركون: 

اعداد  عن  امل�ضووؤلني  ال�ضيما  العامة  االدارات 

وتخطيطها  واملالية  االقت�ضادية  ال�ضيا�ضات 

وتنفيذها.

ي�ضهد لبنان حتديات مالية واقت�ضادية عّدة وخ�ضو�ضًا يف ظّل غياب قانون للموازنة العامة منذ 

العام 2006 ووجود اأزمة يف احل�ضابات املالية، وارتفاع ن�ضبة الدين العام التي و�ضلت اىل %141 

من الناجت املحلي يف العام 2013. وُت�ضّكل جمموعة برامج االإدارة املالية احلكومية ل�ضنة 2015، 

مدخاًل اأ�ضا�ضيًا لفهم التحديات التي تواجه �ضيا�ضات املالية العامة، ومناق�ضة امل�ضتجدات يف لبنان 

ويف منطقة ال�ضرق االأو�ضط و�ضمال افريقيا، وا�ضتنباط االأفكار والبدائل واحللول التي من �ضاأنها 

اأن تعّزز املوارد املالية وُتر�ّضد االإنفاق وحُتّقق اخلدمة االأف�ضل للمواطن.  

االطار الماكرو اقتصادي 
والسياسات المالية

 املدة: 15�صاعة 

لغة	التدريب:	العربية

بريوت،	اأيار	201٥

امل�ضاركني  معارف  الربنامج  هذا  يعّمق 

املوازنات  تنفيذ  ا�ضرتاتيجيات  خمتلف  يف 

االإنفاق ويربطها مبفاهيم  احلكومية وعمليات 

اأدوات  بتحليل  النقا�ص  حلقات  ت�ضمح  االأداء. 

التي  العملية  والقيود  املوازنة  تنفيذ  وتقنيات 

ملختلف  اأف�ضل  حتديدًا  تتيح  كذلك  تعرتيها. 

الربنامج  يخل�ص  بها.  املعنية  اجلهات  اأدوار 

اإىل  و�ضواًل  املوازنة  تنفيذ  خماطر  ر�ضد  اإىل 

التي  امل�ضتفادة  والدرو�ص  االأفكار  مناق�ضة 

بلد  كل  خل�ضائ�ص  وفقًا  حت�ضينها  يف  ت�ضاعد 

م�ضارك وظروفه. 

امل�صاركون: الكوادر العليا واملتو�ّضطة يف اأق�ضام 

الدولة  اإدارات  خمتلف  يف  واخلزينة  املوازنة 

منطقة  دول  ويف  لبنان  يف  الرقابية  وهيئاتها 

ال�ضرق االأو�ضط و�ضمال اأفريقيا.  

ان حمتوى هذه الربامج من اإعداد خرباء من 

لوزارتي  التابعة  الدويل  التقني  التعاون  وكالة 

ومن  )اأديتيف(  الفرن�ضيتني  واالقت�ضاد  املال 

البنك الدويل ومن لبنان.    

البرنامج التدريبي 
المتخّصص في تنفيذ 

الموازنة العامة

اإلدارة المالية الحكومية
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 املدة: 30	�صاعة	

 لغة	التدريب:	العربية	

بريوت،	ت�صرين	الأول	201٥

االأ�ضا�ضية  اجلوانب  الربنامج  هذا  يناق�ص 

اًل  مف�ضّ وتقنياتها  العامة  املحا�ضبة  لعملية 

النقدية  باملحا�ضبة  املرتبطة  التحديات 

وم�ضتعر�ضًا  واملوازنة  اال�ضتحقاق  وحما�ضبة 

وال�ضعوبات  املالية  والبيانات  التقارير  اأبرز 

الربنامج  هذا  ويعّزز  التنظيمي.  امل�ضتوى  على 

العامة  املحا�ضبة  عملية  يف  ني  املخت�ضّ كفاية 

حتديد  على  ي�ضاعدهم  مّما  اأبعادها  كل  يف 

ال�ضيا�ضات  واقرتاح  خماطرها  ور�ضد  قيودها 

التطويرية واإطالقها يف بلدانهم.

امل�صاركون: الكوادر العليا واملتو�ّضطة يف اأق�ضام 

الدولة  اإدارات  خمتلف  ويف  العامة  املحا�ضبة 

منطقة  دول  ويف  لبنان  يف  الرقابية  وهيئاتها 

ال�ضرق االأو�ضط و�ضمال اأفريقيا.

ان حمتوى هذه الربامج من اإعداد خرباء من 

لوزارتي  التابعة  الدويل  التقني  التعاون  وكالة 

ومن  )اأديتيف(  الفرن�ضيتني  واالقت�ضاد  املال 

البنك الدويل ومن لبنان.     

البرنامج التدريبي
المتخّصص في

المحاسبة العامة

 املدة: 1٥	�صاعة	

 لغة	التدريب:	العربية	

بريوت،	�صباط	201٥

قدرات  تطوير  اىل  الربنامج  هذا  يهدف 

بكل  والتدقيق  الرقابة  عملية  يف  امل�ضاركني 

وقدرتهم  كفايتهم  يعّزز  الذي  االأمر  اأبعادها، 

على حتديد قيودها ور�ضد خماطرها.

موا�ضيع  اإىل  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  الربنامج  يتطّرق 

التدقيق  واأنواع  واأنظمتها  الداخلية  الرقابة 

لبنان  يف  الرقابية  الهيئات  ودور  الداخلي 

باالإ�ضافة اإىل منهجيات التدقيق اخلارجي يف 

القطاع العام. 

امل�صاركون:	الكوادر العليا واملتو�ّضطة يف اأق�ضام 

الرقابة املالية والتدقيق يف القطاع العام ممن 

هذا  يف  خربة  �ضنوات  خم�ص  من  اأكرث  لديهم 

املجال.

ان حمتوى هذه الربامج من اإعداد خرباء من 

لوزارتي  التابعة  الدويل  التقني  التعاون  وكالة 

ومن  )اأديتيف(  الفرن�ضيتني  واالقت�ضاد  املال 

البنك الدويل ومن لبنان. 

البرنامج التدريبي
المتخّصص في الرقابة

والتدقيق

اإلدارة المالية الحكومية
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 املدة: 30	�صاعة	

 لغة	التدريب:	متوفر	باللغتني	

العربية	والنكليزية

بريوت،	�صباط	201٥ 

العام  ال�ضراء  يف  �ضية  التخ�ضّ ال�ضهادة  تتيح 

الفر�ضة للم�ضاركني لفهم كل اجلوانب املحيطة 

القطاعني  يف  احلكومي  ال�ضراء  بعمليات 

وحتديد  ال�ضراء  بدورة  بدءًا  واخلا�ص،  العام 

ال�ضوق  ودرا�ضة  ال�ضنوية  واخلطة  احلاجات 

واإدارتها  العرو�ص  وتقومي  املوا�ضفات  وو�ضع 

واأخالقيات  املوّردين  مع  العالقة  اإىل  و�ضواًل 

املهنة والتوّجهات احلديثة يف ال�ضراء وغريها. 

ال�ضراء  عن  امل�ضوؤولني  الربنامج  هذا  ي�ضاعد 

و�ضفافية  وفاعلية  مبهنية  مهامهم  اأداء  على 

انطالقًا من املمار�ضات الدولية اجليدة.

�ضهادة  الربنامج  هذا  يف  الناجحون  ينال 

�ضية من CIPS مب�ضتوى 2. تخ�ضّ

خمتلف  اإىل  بالتعّرف  املهتمون  امل�صاركون: 

العام  القطاعني  من  ال�ضراء  مهنة  اأوجه 

واخلا�ص يف لبنان ويف منطقة ال�ضرق االأو�ضط 

و�ضمال افريقيا.

الشهادة التخّصصية في 
الشراء الحكومي

 املدة: 36	�صاعة	

 لغة	التدريب:	متوفر	باللغتني	

العربية	والنكليزية

بريوت،	اأيلول	201٥

اجلوانب  الربنامج  هذا  يف  امل�ضاركون  يناق�ص 

اال�ضرتاتيجية لعمليات ال�ضراء احلكومي ودوره 

للحكومة  العامة  االأهداف  حتقيق  يف  واأهميته 

ويف حتقيق القيمة الُف�ضلى من االإنفاق العام. 

اإعداد اخلطط  يزّودهم هذا الربنامج مبهارة 

بطريقة  والنزاعات  واملخاطر  امل�ضاريع  واإدارة 

حتدّيات  لفهم  اأمامهم  الطريق  وميّهد  مهنية 

ومدى  العاملية  واالأ�ضواق  االقت�ضادية  العوملة 

الفاعلة  اال�ضرتاتيجية  اخلطط  على  انعكا�ضها 

على م�ضتوى موؤ�ّض�ضاتهم وعلى امل�ضتوى الوطني.

اإفــادة  البــرنامج  هــذا  يف  النــاجحون   ينــال 

 .CIPS من

امل�صاركون:	امل�ضوؤولون املعنيون باإعداد ومراقبة 

وتدقيق خطط وعمليات ال�ضراء يف القطاع العام 

ويف القطاع اخلا�ص ويف املنظمات الدولية.

الوثيق مع معهد  بالتعاون  الربامج  اأعّدت هذه 

من  وبتمويل  بريطانيا  يف  والتوريد  ال�ضراء 

احلكومة االيطالية.

البرنامج التدريبي حول 
استراتيجيات الشراء 

اإلدارة المالية الحكومية



رزنامة التدريب

13 12

 املدة: 10	�صاعة	

لغة	التدريب:	متوفر	باللغتني	العربية	

والنكليزية

بريوت،	اآذار		حزيران	201٥

لبنان،  يف  االأوىل  للمرة  الربنامج،  هذا  يتوّجه 

اإىل ال�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة، بغية تعريف 

ال�ضراء  باآليات  فيها  ال�ضراء  عن  امل�ضوؤولني 

امل�ضاركة  على  وت�ضجيعهم  العام  القطاع  يف 

االدارات  عنها  تعلن  التي  املناق�ضات  يف 

واملوؤ�ض�ضات العامة. يندرج هذا الربنامج �ضمن 

وايجاد  االقت�ضادية  التناف�ضية  تعزيز  اإطار 

بني  التعاون  وتعزيز  والنمو  لالبتكار  فر�ص 

القطاعني العام واخلا�ص. 

امل�صاركون:	املوؤ�ض�ضات املتو�ّضطة وال�ضغرية.

ويتم  الدويل  البنك  اإعداد  من  الربنامج  هذا 

العايل  املعهد  مع  بالتعاون  لبنان  يف  توفريه 

لالأعمال.

الشراء العام للشركات 
الصغيرة والمتوّسطة 

 املدة: 1٥	�صاعة

لغة	التدريب:	العربية

بريوت،	ت�صرين	الول	201٥

على  ال�ضوء  ت�ضليط  اىل  الدورة  هذه  تهدف 

م�ضاريع  ت�ضميم  خدمات  �ضراء  منهجية 

االأنظمة املعلوماتية ومراقبة جودة تنفيذها يف 

مبا  تلخي�ضها  ميكن  والتي  العامة  االدارات 

)الوظائف  االدارة  حاجات  حتديد  ياأتي: 

واملوارد  والتدريب  التحتية  والبنى  املطلوبة 

اجلديدة(،  االنظمة  ملواكبة  الالزمة  الب�ضرية 

ومن  ال�ضكل  حيث  من  ال�ضروط  دفاتر  كتابة 

على  للعرو�ص  التقني  التقييم  امل�ضمون،  حيث 

خطة  حتديد  و�ضفافة،  وا�ضحة  معايري  اأ�ضا�ص 

اختياره،  مت  قد  يكون  الذي  املورد  مع  العمل 

من  التغيري  ادارة  اىل  و�ضواًل  التنفيذ،  متابعة 

خالل التوا�ضل املبا�ضر مع جميع املعنيني. 

توريد  �ضراء/  عن  امل�ضوؤولون  امل�صاركون:	

االنظمة املعلوماتية يف القطاع العام.

شراء خدمات تصميم 
وتنفيذ األنظمة 

المعلوماتية ومراقبة 
جودة التنفيذ في االدارات 

العامة

اإلدارة المالية الحكومية



رزنامة التدريب

15 14

 املدة: 1٥	�صاعة

لغة	التدريب:	العربية

بريوت،	اآذار	وني�صان	201٥

معارف  تعزيز  يف  الربنامج  هذا  ي�ضاهم 

االأ�ضا�ضية  والتعاميم  باالأحكام  امل�ضاركني 

امل�ضافة  القيمة  على  ال�ضريبة  بقانون  املتعلقة 

املتعلقة  مهاراتهم  ي�ضقل  كذلك  وتعديالتها. 

وا�ضتيفائها  ال�ضريبة  احت�ضاب  باأ�ضول 

واالإعفاءات والغرامات واالإ�ضرتدادات ويطلعهم 

حقوق  ترعى  التي  القانونية  االأ�ضول  على 

وي�ضتعر�ص  وواجباتهم  لل�ضريبة  اخلا�ضعني 

مهام خمتلف الوحدات يف املديرية.

البرنامج التدريبي حول 
الضريبة على القيمة 

المضافة

امل�صاركون:	املوظفون يف االإدارة ال�ضريبية. 

 املدة: 1٥	�صاعة

لغة	التدريب:	العربية

بريوت،	حزيران	201٥ 

معلومات  تعزيز  اإىل  الربنامج  هذا  يهدف 

االأحكام  اأبرز  حول  ومهاراتهم  امل�ضاركني 

�ضريبة  بقانون  واملتعلقة  امل�ضتجّدة  والتعاميم 

الدخل. كذلك ي�ضقل مهاراتهم املتعلقة باأ�ضول 

واالإعفاءات  وا�ضتيفائها  ال�ضريبة  احت�ضاب 

القانونية  االأ�ضول  على  ويطلعهم  والغرامات 

يغّطي  وواجباتهم.  املكّلفني  حقوق  ترعى  التي 

يف  الدخل  �ضريبة  م�ضتجّدات  الربنامج  هذا 

اأبوابها الثالثة. 

البرنامج التدريبي حول 
ضريبة الدخل 

اإلدارة المالية الحكومية

امل�صاركون:  املوظفون يف االإدارة ال�ضريبية.



رزنامة التدريب

17 16

 املدة: 1٥	�صاعة

لغة	التدريب:	العربية

بريوت،	اآذار	وني�صان	201٥

معارف  لتعزيز  منا�ضبة  الربنامج  هذا  ي�ضّكل 

روؤ�ضاء املكاتب يف ال�ضوؤون العقارية ومهاراتهم 

يف املوا�ضيع املتعلقة ب�ضوؤون عملهم ال�ضيما تلك 

املرتبطة باحت�ضاب القيمة التاأجريية ومعاجلة 

وحتديد  العدل  كّتاب  من  الواردة  العقود 

اال�ضعار. وي�ضّكل هذا الربنامج فر�ضة لتوحيد 

االأمانات  خمتلف  بني  العمل  واأ�ضلوب  التطبيق 

يف املحافظات اللبنانية.

امل�صاركون:	روؤ�ضاء املكاتب العقارية.

برنامج تدريبي لرؤساء 
المكاتب العقارية

 املدة: 1٥	�صاعة

لغة	التدريب:	العربية

بريوت،	�صباط،	اآذار،	ني�صان	201٥

معلومات  تعزيز  اىل  الربنامج  هذا  يهدف 

العقاري  القانون  حول  ومهاراتهم  امل�ضاركني 

املراحل  وكل   وت�ضنيفاتها  االرا�ضي  واأنواع 

التحديد  من  العقاري  ال�ضجل  اىل  املوؤدية 

والتحرير، والكيل، وتثبيت املحا�ضر، و�ضواًل اىل 

امل�ضاحات  و�ضجل  العقارية  ال�ضحائف  تنظيم 

اأي�ضًا  الربنامج  ويت�ضمن  اخلرائط.  وتكوين 

يف  املعتمدة  اجلغرافية  للنظم  اًل  مف�ضّ عر�ضًا 

اأعمال امل�ضاحة.

امل�صاركون:  امل�ّضاحون يف مديرية امل�ضاحة.

برنامج تدريبي للمّساحين 
في مديرية المساحة

اإلدارة المالية الحكومية
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19 18

 املدة: 20	�صاعة

لغة	التدريب: العربية

بريوت،	اأيار	201٥

املعلومات  تبادل  لتعزيز  الربنامج  هذا  ياأتي 

اخلا�ضة  التحقيقات  جمال  يف  واخلربات 

على  ويرّكز  واالقت�ضادية  املالية  باجلرائم 

الن�ضاطات  اأنواع  وهي  رئي�ضية  جوانب  ثالثة 

احلا�ضمة  االأدلة  تنظيم  وكيفية  االإجرامية 

وتوثيقها، والعنا�ضر االأ�ضا�ضية للقراءة وحتليل 

التحقيق  وا�ضرتاتيجيات  املحا�ضبية،  املعلومات 

املالية،  اجلرائم  الأ�ضحاب  النف�ضية  وال�ضمات 

ودرا�ضات  عملية،  اإر�ضادات  على  معتمدًا 

احلاالت، ومتارين حماكاة جلرائم مالية كربى.

البرنامج التدريبي حول 
تقنيات التحقيق في 

الجرائم المالية

مكافحة الجرائم المالية واالقتصادية 
يركّز هذا املحور على تزويد هيئات انفاذ القوانني املعارف واملقاربات واالأ�ضاليب احلديثة ملكافحة 

اجلرائم املالية واالقت�ضادية والتي بلغ حجمها يف ال�ضرق االو�ضط 21% مقارنة بـ 37% معداًل عامليًا 

على  �ضلبًا  وتوؤّثر  للدول  اال�ضالحية  وال�ضيا�ضات  التنموية  للخطط  حقيقيًا  تهديدًا  ت�ضّكل  وباتت 

االنفاق العام ومناخ اال�ضتثمار وعلى االأو�ضاع االجتماعية لالأفراد واملجتمع. 

القوانني يف اجلي�ص،  اإنفاذ  هيئات  امل�صاركون: 

االمن الداخلي، االمن العام واجلمارك.

 املدة: 1٥	�صاعة

لغة	التدريب:	العربية

بريوت،	حزيران	201٥

واملخاطر  التحديات  على  الربنامج  هذا  يرّكز 

ويتناول  االأموال  تبيي�ص  مبكافحة  املتعلقة 

الهيئات  ودور  اجلرمية  لهذه  القانوين  االطار 

ي�ضيء  مكافحتها.  يف  املعنية  واالأجهزة 

الوطنية  االجنازات  على  اأي�ضًا  الربنامج 

امل�ضتحدثة  الدولية  واملعايري  امل�ضتجدات  واأبرز 

االآيلة  املقرتحات  ملناق�ضة  م�ضاحة  �ص  ويخ�ضّ

اىل تعزيز التعاون بني هيئات انفاذ القانون. 

والق�ضائية  الت�ضريعية  ال�ضلطات  امل�صاركون:	

والرقابية وهيئات اإنفاذ القوانني املعنية.

البرنامج التدريبي حول 
مكافحة تبييض األموال 

مكافحة الجرائم المالية واالقتصادية 



رزنامة التدريب

21 20

 املدة: 1٥	�صاعة 

لغة	التدريب: العربية

بريوت،	ت�صرين	الأول	201٥

التوجهات احلديثة  على  الربنامج  ي�ضيء هذا 

املتعلقة بجرائم امللكية الفكرية ويعّزز معارف 

امل�ضاركني باالآثار االقت�ضادية واالجتماعية التي 

يوّلدها. كذلك يوّفر بيانات عملية للتعّرف على 

االأ�ضلية وخ�ضائ�ضها  املنتجات  ت�ضميم بع�ص 

ومقارنتها باملقلدة منها بالتعاون مع ال�ضركات 

الدولية وموؤ�ض�ضات القطاع اخلا�ص. 

امل�صاركون: هيئات اإنفاذ القوانني املعنية.

البرنامج التدريبي حول 
مكافحة التقليد والتزوير 

مكافحة الجرائم المالية واالقتصادية 



رزنامة التدريب

23 22

الثقافة االقتصادية والمالية

 املدة: ٥	�صاعة

 لغة	اللقاء:	العربية

بريوت،	�صباط،	اآذار،	ني�صان	201٥

املدار�ص،  يف  االقت�ضاد  مادة  اأ�ضاتذة  يوؤّدي 

يف  حموريًا  دورًا  واخلا�ضة،  منها  الر�ضمية 

ال�ضيا�ضات  لفهم  ال�ضاّبة  االأجيال  اإعداد 

ومل�ضاعدتهم  والتنموية  واملالية  االقت�ضادية 

حياتهم  م�ضار  يف  مهّمة  قرارات  اّتخاذ  على 

ال�ضيا�ضات  يف  بفعالية  وللم�ضاركة  االقت�ضادية 

 2015 ل�ضنة  االأ�ضاتذة  لقاءات  وترّكز  العامة. 

دور  وحتديدًا  االإدارية  الالمركزية  حمور  على 

البلديات يف حتقيق التنمية االقت�ضادية املحلية. 

اأن  اإال   ،2008 العام  منذ  واملالية  االقت�ضادية  الثقافة  لتعزيز  الدولية  التوجهات  من  الرغم  على 

وبّينت  لبنان.  ويف  االأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  يف  منخف�ضًا  يزال  ال  امل�ضائل  بهذه  االهتمام  معّدل 

الدرا�ضة الوطنية التي اأجراها املعهد يف العام 2012 اأن نحو ن�ضف اللبنانيني  )47%( ال يخططون 

تاأمني حاجاتها االأ�ضا�ضية حتى  58% من االأ�ضر ذات الدخل املحدود ال تتمّكن من  لنفقاتهم واأن 

�ضاأنها  من  التي  التدريبية  الربامج  من  جمموعة   2015 برنامج  يت�ضمن  هنا،  من  ال�ضهر.  نهاية 

تثقيف املوظفني واملواطنني وال�ضباب حول املوا�ضيع االقت�ضادية واإدارة املال العام واملال اخلا�ص.   

اللقاءات السنوية ألساتذة 
مادة االقتصاد في 

المدارس الرسمية

امل�صاركون: اأ�ضاتذة مادة االقت�ضاد يف املدار�ص 

الر�ضمية. 

 املدة: 18	�صاعة	

 لغة	التدريب:	العربية	

بريوت،	ت�صرين	الثاين	201٥

نوعها  من  جديدة  فر�ضة  اللعبة  هذه  ت�ضّكل 

تتيح للم�ضاركني التمّر�ص يف التطبيقات العملية 

اختبار  خالل  من  االقت�ضادية  للمفاهيم 

كذلك  االقت�ضادي.  التطّور  مراحل  خمتلف 

وبيانات  اأدوات  ا�ضتخدام  على  ت�ضاعدهم 

بطريقة  االقت�ضادية  للموؤ�ضرات  حتليلية 

مب�ّضطة وديناميكية حتاكي الواقع املعا�ص.

لعبة الجزيرة: محاكاة 
لبناء المفاهيم 

االقتصادية واستخدامها

الثقافة االقتصادية والمالية

واملهتمون  االقت�ضاد  مادة  اأ�ضاتذة  امل�صاركون: 

من القطاع العام. 



رزنامة التدريب

25 24

 املدة: 2٥	�صاعة

 لغة	التدريب:	العربية

بريوت،	ت�صرين	الأول	201٥

املتدربني  تعريف  اإىل  الربنامج  يهدف 

وتطوير  قيا�ضها  وكيفية  التناف�ضية  مبفهوم 

الأهم  ل  مف�ضّ ا�ضتعرا�ص  مع  املرّكبة  املوؤ�ضرات 

ل�ضيا�ضات  يعر�ص  كذلك  املتداولة.  املوؤ�ضرات 

بني  العالقة  ويو�ضح  التناف�ضية  القدرة  تعزيز 

واالجتماعية  االقت�ضادية  والتنمية  التناف�ضية 

منطلقًا من التجارب الدولية والعربية.

ومن  العام  القطاع  من  املهتمون  امل�صاركون: 

املوؤ�ض�ضات الدولية ومن االأكادمييني.

البرنامج التدريبي حول 
سياسات تعزيز القدرة 

التنافسية

 املدة: 4٥	�صاعة	

 لغة	التدريب:	العربية	

بريوت،	اأيلول	201٥

العمل  �ضوق  بني  العالقة  الربنامج  هذا  يحدد 

مبفهوم  ويعّرف  املختلفة،  باأبعادها  والتنمية 

و�ضواًل  عمله  واآليات  ومكّوناته  العمل  �ضوق 

العربية  العمل  اأ�ضواق  واقع  ت�ضخي�ص  اإىل 

ملكّونات  يعر�ص  كذلك  خ�ضائ�ضها.  واإبراز 

من  بنائها  وكيفية  العمل  �ضوق  معلومات  نظم 

وكيفية  العمل  موؤ�ضرات  لتحليل  مناذج  خالل 

اإعداد توقعات واجتاهات وي�ضتعر�ص متطلبات 

التوظيف  تعزيز  بغية  العمل  ال�ضوق  اإ�ضالحات 

واالإنتاجية. 

الشهادة التخصصية حول 
مؤشرات سوق العمل 
والمسوحات الميدانية

الثقافة االقتصادية والمالية

ومن  العام  القطاع  من  املهتمون  امل�صاركون: 

النقابات ومن القطاع اخلا�ص ومن املوؤ�ض�ضات 

الدولية.  
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27 26

 املدة: 2٥	�صاعة

 لغة	التدريب:	العربية

بريوت،	اأيار	201٥ 

امل�ضاركني  تعريف  اإىل  الربنامج  هذا  يهدف 

والربامج  للم�ضاريع  املختلفة  باملفاهيم 

اإىل  و�ضواًل  التنفيذ  متابعة  ونظم  وباأ�ضاليب 

الربنامج  هذا  ي�ضاعد  التقييم.  مرحلة  اإجراء 

وحتديد  اال�ضتثماري  للم�ضروع  التخطيط  على 

اجلدوى االقت�ضادية واملالية واالجتماعية منه 

وي�ضاهم يف م�ضاعدة امل�ضاركني على و�ضع اآلية 

متابعة وتقييم ويتّم الرتكيز على الربامج التي 

تعنى مبكافحة الفقر.   

ومن  العام  القطاع  من  املهتمون  امل�صاركون: 

املوؤ�ض�ضات الدولية ومن االأكادمييني. 

تقييم البرامج 
والمشروعات التنموية

الثقافة االقتصادية والمالية
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إدارة التغيير
اإن معّدل ال�ضغور يف الوظائف القيادية يف القطاع العام يف لبنان ُيقّدر بـ41% على م�ضتوى احلكومة 

املركزية و70% يف كل قطاعات احلكومة، مبا فيها املوؤ�ض�ضات العامة. ويف ظّل هذه االح�ضاءات 

اأن  �ضاأنها  املتو�ّضطة مبجموعة برامج تدريبية من  والكوادر  العليا  القيادات  املعهد  املقلقة، خ�ّص 

هم على التغيري  ت�ضاعدهم على مقاربة التحديات احلالية بطريقة ت�ضاركية وايجابية، واأن حت�ضّ

واالبتكار وعلى تعزيز ثقافة االأداء.     

 املدة: 1٥	�صاعة

 لغة	املوؤمتر:	العربية،		الفرن�صية،	النكليزية	

املغرب،	من	10	اإىل	12	�صباط	201٥ 

وتنموية  واأمنية  �ضيا�ضية  حتّديات  ظّل  يف 

يف  الدائر  والنقا�ص  املنطقة،  تعي�ضها  معّقدة 

�ضاأن �ضرعية احلكم والدولة وهيكليتها، ينعقد 

املوؤمتر ال�ضنوي ال�ضاد�ص ل�ضبكة معاهد ومراكز 

االأو�ضط  ال�ضرق  التدريب احلكومية يف منطقة 

عنوان  حتت   ،)GIFT-MENA( اإفريقيا  و�ضمال 

الدولة«.  اإىل  ال�ضبيل  واحلوكمة:  احلكم  »بني 

وبناء  احلكم  حتّديات  اإىل  املوؤمتر  يتطّرق 

المؤتمر االقليمي السادس لشبكة معاهد ومراكز 
التدريب الحكومية في منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا »بين الحكم والحوكمة: السبيل إلى الدولة«

امل�ضتدامة، ال�ضّيما يف ظّل  والتنمية  املوؤ�ض�ضات 

النزاعات واالأزمات املتكّررة، ويرّكز على بناء 

على  واملحافظة  التكّيف  على  قادرة  موؤ�ض�ضات 

قيم اخلدمة العامة و�ضفافية االأداء.  

يف  امل�ضووؤلني  وكبار  القرار  �ضانعو  امل�صاركون:	

القطاع العام ويف ال�ضناديق االإمنائية ووكاالت 

التعاون الدولية.

 املدة: 40	�صاعة

 لغة	اللقاءات:	العربية	والفرن�صية

بريوت،	اآذار،حزيران	201٥

جمموعة  تلتقي  التوايل،  على  ال�ضاد�ضة  لل�ضنة 

ملناق�ضة  لبنان  يف  العام  القطاع  قياديي  من 

اأبرز امل�ضتجدات يف موا�ضيع القيادة والتغيري، 

العامة  االإدارة  وواقع  العامة،  النفقات  واإدارة 

باملواطن.  االإدارة  تربط  التي  والعالقات 

وتاأخذ لقاءات 2015 طابعًا متجّددًا من خالل 

واللبنانية  الفرن�ضية  التجربتني  بني  التداخل 

ومن خالل م�ضاركة الكوادر اأنف�ضهم يف اقرتاح 

االأفكار والتو�ضيات املالئمة للواقع اللبناين. 

اللقاءات العلمية 
المخّصصة للكوادر العليا 

في اإلدارة اللبنانية 2015

يف  واملديرون  العليا  الكوادر  امل�صاركون: 

االإدارات واملوؤ�ّض�ضات العامة والهيئات امل�ضتقلة. 

الق�ضاة والدبلوما�ضيون وامل�ضوؤولون يف الهيئات 

واملجال�ص الرقابية والع�ضكرّية. 

إدارة التغيير
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 املدة: 70	�صاعة

 لغة	التدريب:	الفرن�صية

املغرب،	فرن�صا،	ا�صبانيا،	تون�س	2014،	201٥

التي  العربية-املتو�ضطية  ال�ضراكة  اإطار  يف 

لوزارات  التابعة  املالية  التدريب  معاهد  تربط 

وتون�ص  واملغرب  واإيطاليا  فرن�ضا  يف  املال 

�ضة  املتخ�ضّ اللقاءات  تنعقد  ولبنان،  وا�ضبانيا 

املحيطة  البلدان  يف  االقت�ضادية  التنمية  يف 

.)CHEDE-MED( بالبحر االأبي�ص املتو�ضط

يتاأّلف الربنامج من اأربعة لقاءات تنّظم تباعًا، 

عقد اأولها يف املغرب خالل العام 2014، وتقام 

وتون�ص  وا�ضبانيا  فرن�ضا  يف  االأخرى  الثالثة 

خالل 2015.

القرار  �ضّناع  اللقاءات  هذه  جتمع  امل�صاركون: 

رئي�ضية  وجهات  وباحثني  العام  الراأي  وقادة 

يف العامل االقت�ضادي واالجتماعي من منطقة 

حو�ص البحر االأبي�ص املتو�ضط.

اللقاءات المتخّصصة في التنمية االقتصادية في 
البلدان المحيطة بالبحر األبيض المتوسط 

»منطقة البحر األبيض المتوسط بعد 10 سنوات: أي 
استراتيجية للنمو؟«

 املدة: 20	�صاعة

 لغة	التدريب:	العربية	

بريوت،	اأيلول	201٥

االأداء  تقييم  مبفاهيم  الربنامج  هذا  يعّرف 

والتقنيات  املنهجيات  ل  ويف�ضّ ومكّوناته، 

باالأهداف  االأداء  ربط  وكيفية  املعتمدة 

الربنامج  ويت�ضّمن  للموؤ�ض�ضة.  اال�ضرتاتيجية 

تف�ضياًل الأدوار املديرين وم�ضوؤولياتهم وكيفية 

اإدارة مقابلة التقييم وطرق ا�ضتثمار نتائج هذا 

التقييم على ال�ضعيدين الفردي واملوؤ�ض�ضي.

امل�صاركون: املعنيون باإدارة �ضوؤون املوظفني يف 

القطاع العام واملديرون وم�ضوؤولو التدريب.

البرنامج التدريبي حول 
تقييم اداء الموظفين

إدارة التغيير
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 املدة: 10	�صاعة

 لغة	التدريب:	العربية	والنكليزية

بريوت،	ت�صرين	الول	201٥

واإتيكيت  الأ�ضول  اليوم  املهني  التوا�ضل  يخ�ضع 

على  اإيجابًا  توؤثر  اأن  �ضاأنها  من  وبروتوكول 

يف  املوظف  ين�ضجها  التي  املهنية  العالقات 

املهنية  ال�ضورة  تعك�ص  واأن  العام  القطاع 

الور�ضة  هذه  ُخ�ض�ضت  هنا،  من  لالإدارة. 

قدراتهم  تعزيز  يف  امل�ضاركني  مل�ضاندة 

ال�ضخ�ضية واملهنية يف ما يتعلق بتمثيل االإدارة 

املفاو�ضات  وامل�ضاركة يف  االجتماعات  وتنظيم 

وفقًا لالأ�ضول واملعايري الدولية.

امل�صاركون: الكوادر العليا واملتو�ّضطة يف القطاع 

العام.  

األساليب المهنية 
في تمثيل اإلدارة في 

االجتماعات والمؤتمرات 
الدولية 

 املدة: 10	�صاعة

 لغة	التدريب:	العربية	

بريوت،	اآب	201٥

النظريات  على  ال�ضوء  الربنامج  يلقي 

حتفيز  وكيفية  االن�ضاين  بال�ضلوك  اخلا�ضة 

اأوقات  يف  ال�ضيما  معنوياتها  ورفع  العمل  فرق 

النماذج  على  الربنامج  ويرّكز  االأزمات. 

التحفيزية اخلم�ص وكيفّية تفاعلها مع و�ضعية 

يجب  التي  اخلطوات  وعلى  واملوؤ�ض�ضة  الفرد 

واتخاذ  امل�ضاكل  حلل  امل�ضوؤول  يعتمدها  ان 

القرارات ولتكوين روؤية م�ضتقبلية.

امل�صاركون: املعنيون باإدارة �ضوؤون املوظفني يف 

القطاع العام واملديرون وم�ضوؤولو التدريب.

ورشة عمل حول تحفيز 
الموظف في زمن 

االزمات

إدارة التغيير
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 املدة: 2٥	�صاعة

 لغة	التدريب:	العربية

بريوت،	ت�صرين	الأول	201٥

تواجه  التي  بالتحديات  الربنامج  هذا  يعّرف 

االقت�ضادي  الن�ضاط  يف  املراأة  اإدماج  عملية 

دورها  وتعزيز  متكينها  الآليات  ويعر�ص 

التنموي. ويتطّرق الربنامج اإىل مفاهيم النوع 

العربية  الدول  يف  واإ�ضكالياته  االجتماعي 

وي�ضّخ�ص مقومات جناح �ضيا�ضات متكني املراأة 

احلكومية  املوؤ�ض�ضات  على  واآثارها  واآلياتها 

القطاع  تاأثري  على  مركزًا  احلكومية،  وغري 

جهود  يف  والريادة  التعليمي  والنظام  الن�ضائي 

متكني املراأة.

ومن  العام  القطاع  من  املهتمون  امل�صاركون: 

املجتمع  موؤ�ض�ضات  ومن  الدولية  املوؤ�ض�ضات 

املدين. 

آليات تمكين المرأة وتعزيز 
دورها التنموي

إدارة التغيير
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ثقافة التدريب
التي  املبادرة  ال�ضيما  العام،  القطاع  يف  التدريب  ثقافة  لن�ضر  الوطنية  اجلهود  املحور  هذا  يعزز 

اأطلقتها املعاهد واملراكز التدريبية يف العام 2014 حتت عنوان »ال�ضبكة الوطنية للتدريب«، وهي 

منتدى لتبادل االأفكار واملعلومات والتجارب التدريبية. ومن املتوّقع اأن ي�ضاهم املعهد �ضنة 2015 

30% من  نحو  اأن  واملوؤ�ض�ضات ال�ضيما  االأفراد  لدى  التدريب  لرفع جودة  االأن�ضطة  بع�ص  تنفيذ  يف 

الوظائف احلالية يف مالك االإدارة العامة ي�ضغلها موظفون متو�ّضط اأعمارهم 53 �ضنة، ويعّول على 

التدريب ل�ضد الثغر واحلاجات املتزايدة يف املوارد الب�ضرية.  

 املدة: 10	�صاعة

 لغة	التدريب:	العربية

بريوت،	ني�صان	201٥

امل�ضاركني  تعريف  اإىل  الور�ضة  هذه  تهدف 

باأهمية اإعداد اإطار مرجعي للقدرات واملهارات 

ومبكّوناته.   competency framework
ويرّكز املحتوى على منهجية حتديد احلاجات 

املهارات  من  انطالقًا  وحتليلها  التدريبية 

املطلوبة و�ضواًل اإىل مناق�ضة التحديات احلالية 

التي تواجه املعنيني يف �ضوغ هذه املوؤ�ضرات. 

ورشة عمل حول االطار 
المرجعي للقدرات 

والمهارات

املوظفني  �ضوؤون  باإدارة  املهتمون  امل�صاركون:	

عن  وامل�ضوؤولون  الب�ضرية  املوارد  وبتحديث 

التدريب يف القطاع العام.

 املدة: 2٥	�صاعة

 لغة	التدريب:	العربية

بريوت،	حزيران	201٥

الربامج  هند�ضة  على  الربنامج  هذا  يرّكز 

واملواد  املناهج  اإعداد  كيفية  وعلى  التدريبية 

خ�ضائ�ص       من  الربنامج  ينطلق  املالئمة. 

التقنيات  اختيار  وكيفية  الرا�ضدين  تعلُّم 

التدريبية  للحاجات  وفقًا  الف�ضلى  التدريبية 

التدريب  ومو�ضوع  املتدّربني  وخ�ضائ�ص 

اإعداد  اإىل  و�ضواًل  له  �ص  املخ�ضّ والتوقيت 

خمطط تدريب تف�ضيلي ومواد م�ضاندة.

 إعداد المناهج 
التدريبية )إعداد المدرب، 

مستوى متقدم(

ثقافة التدريب

امل�صاركون:الكوادر العليا واملتو�ّضطة يف القطاع 

العام ممن يتولون مهام تدريبية. 
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 املدة: 2٥	�صاعة

 لغة	التدريب:	العربية

بريوت،	اآب	201٥

ي�ضاهم هذا الربنامج يف تاأهيل امل�ضاركني لنقل 

الطرق  باأف�ضل  واملهارات  واخلربات  املعارف 

تدريب  مفاهيم  الربنامج  ي�ضرح  الرتبوية. 

التدريبية،  املقاربات  اأبرز  ويحّدد  الرا�ضدين 

وي�ضاعد على فهم دورة حياة التدريب والعوامل 

هذا  يف  امل�ضارك  يكون  جودتها.  يف  املوؤثرة 

الربنامج متدربًا ومدّربًا يف اآن، وميتحن قدرته 

على اإدارة املجموعات وعلى اي�ضال املعلومات 

بطريقة �ضل�ضة وايجابية.   

امل�صاركون:	الكوادر العليا واملتو�ّضطة يف   

القطاع العام. 

إعداد المدربين - مستوى 
عام 

 املدة: 10	�صاعة

 لغة	التدريب:	العربية

بريوت،	ت�صرين	الول	201٥

ال�ضاملة  اجلودة  الربنامج مبفهوم  يعّرف هذا 

ل�ضمان  الدولية  املعايري  ويتناول  التدريب  يف 

معيار    على  خا�ص  تركيز  مع  التدريب  نوعية 

ISO 10015 الذي ي�ضمل جودة النظم والربامج 
التدريبية ور�ضد اثر التدريب يف حّل امل�ضكالت 

اأي�ضًا  الربنامج   ي�ضيء هذا  العمل.   موقع  يف 

واملنهجية  التدريبية  اخلدمات  فاعلية  على 

اجلودة  لقيا�ص  اتباعها  يجب  التي  واالأدوات 

ال�ضاملة يف مراكز التدريب.

باإدارة �ضوؤون املوظفني يف  امل�صاركون:	املعنيون 

القطاع العام واملديرون وم�ضوؤولو التدريب.  

ورشة عمل حول ادارة 
الجودة في التدريب 

ثقافة التدريب
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تهدف هذه الربامج اإىل تعزيز املهارات املعلوماتية يف مديريات وزارة املالية اللبنانية ووحداتها 

ويف  املعهد  مقّر  الدورات يف  ا�ضتعمااًل. جترى   الربامج  باأكرث  املوظفني   تعريف  كافة من خالل 

اأوقات متنّوعة وذلك اإف�ضاحًا يف املجال اأمام اأكرب عدد من املتدّربني لال�ضتفادة من هذه الدورات. 

يتوىل التدريب جمموعة من املتمّر�ضني يف املعلوماتية.

 املدة: 12	�صاعة

  لغة	التدريب:	العربية

بريوت،	�صباط	واأيلول	201٥

مهارات  تطوير  اىل  الور�ضة  هذه  تهدف 

امل�ضاركني ال�ضتخدام برنامج Word من خالل 

�ضرح تف�ضيلي معّمق لكل  اأوامره واالإجابة عن 

تقدمي  من  متّكنهم  والتي  العملية  ت�ضاوؤالتهم 

عملهم ب�ضكل حمرتف.

وزارة  مديريات  كل  يف  العاملون  امل�صاركون: 

املالية.

 طباعة النصوص 
)مستوى متوّسط(   

 Microsoft Intermediate
Word 2010

األنظمة المعلوماتية المكتبية

 املدة: 8	�صاعة

 لغة	التدريب:	العربية

بريوت،	حزيران	201٥

تهدف هذه الدورة اىل التمّر�ص يف كافة االأوامر 

�ضرح  خالل  من   Word برنامج  يوّفرها  التي 

امل�ضاركني من  تف�ضيلي ومتارين معّمقة متّكن 

اإعداد التقارير االأكرث تعقيدًا وباحرتاف عاٍل.

امل�صاركون: العاملون يف مديريات وزارة املالية 

كافة.

 طباعة النصوص
)مستوى متقدم( 
 Microsoft Word for
 Professionals 2010

األنظمة المعلوماتية المكتبية
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 املدة: 12	�صاعة

 لغة	التدريب:	العربية

بريوت،	اأذار	وت�صرين	الأول	201٥

يف  املتدّربني  مهارات  الدورة  هذه  تطّور 

�ضرح  خالل  من   Excel برنامج  ا�ضتعمال 

يف  املتعلقة  جوانبه  خمتلف  حول  تف�ضيلي 

ا�ضتعمال اجلداول وحتويلها بيانات ور�ضومًا.

وزارة  مديريات  يف  العاملون  امل�صاركون: 

املالية كافة.

المجدوالت
)مستوى متوّسط(

 Microsoft Intermediate 
Excel 2010

 املدة: 8	�صاعة

 لغة	التدريب:	العربية

بريوت،	اأيار	201٥

يهدف هذا الربنامج اإىل م�ضاعدة امل�ضاركني 

اجلداول  واإعداد  املعلومات  قواعد  بناء  على 

املتقّدمة من خالل  واالإح�ضاءات  واملعادالت 

 .Excel برنامج

وزارة  مديريات  يف  العاملون  امل�صاركون: 

املالية كافة.

 المجدوالت 
)مستوى متقدم(
 Microsoft Excel for 

Professionals 2010

 املدة: 8	�صاعة

 لغة	التدريب: العربية

بريوت،	اأذار		201٥

خمتلف  على  امل�ضاركني  الدورة  هذه  تعّرف 

وت�ضاعدهم   PowerPoint برنامج  مكّونات 

املهنية  التقدميية  العرو�ص  اإعداد  على 

ال�ضتخدامها على امل�ضتويني ال�ضخ�ضي واملهني.    

وزارة  مديريات  يف  العاملون  امل�صاركون: 

املالية كافة.

العروض التقديمية  
 Microsoft PowerPoint 2010

األنظمة المعلوماتية المكتبية
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المهارات اللغوية
حتّفز هذه الربامج املوظفني على اإتقان لغة اأجنبية واحدة على االأقل، �ضواًء اأكانت االنكليزية اأو 

الفرن�ضية. تنعقد الدورات يف بريوت ويف املراكز االإقليمية وتهدف اإىل امل�ضاهمة يف تطوير االإدارة 

لبنان  يف  التدريبية  واالأن�ضطة  املوؤمترات  يف  امل�ضاركة  على  وقادرة  ومنفتحة  حديثة  تكون  بحيث 

اللغة  لدورات  لبنان  اأميد�ضت  من  متمّر�ضون  اأ�ضاتذة  الدورات  هذه  يف  التدريب  يتوىل  واخلارج. 

االنكليزية، ومن املعهد الفرن�ضي يف لبنان لربامج اللغة الفرن�ضية.

Period: 68 hours 
Beirut  
January to March 2015 and August 
to October 2015

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 (A) & (B)

Period: 34 hours 
Beirut  
April to June 2015

 

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.

Period: 68 hours 
Beirut  
January to March 2015 and August 
to September 2015

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 courses, they will 
be able to communicate with greater 
accuracy and sophistication in writing.

Participants: Ministry of Finance.

Business English - High 
Intermediate (B)

Focus on Grammar - Beginner 
(B) and Intermediate (A)

المهارات اللغوية
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Period: 15 heures 
Septembre - octobre 2015 

Ce cours vise à développer les 
compétences des participants afin de 
leur permettre de  comprendre  des 
documents relatifs au budget de l’Etat, 
débattre autour du cycle des finances 
publiques, exploiter des données 
chiffrées et lire et comprendre des 
documents à caractère financier. 

Le « Français des Finances 
Publiques»

Public cible: Les agents publics 
travaillant dans les différents 
départements financiers du secteur 
public et ayant une connaissance 
préalable de la langue Française.

اللقاءات	القت�صادية	واملالية	لل�صحافة	القت�صادية	

�ضباط وحزيران وت�ضرين االأول 2015

ال�صباب	اجلامعي	يف	وزارة	املالية

بني �ضباط - اأيار وت�ضرين االول - ت�ضرين الثاين 2015 

حتية	تقدير	اإىل	دور	املراأة	يف	القطاع	العام	يف	لبنان	

اآذار 2015

المالء	بالفرن�صية	

اآذار 2015

معارض الكتب

انطليا�ص  يف  الثقافية  احلركة  تنظيم  من  للكتاب  اللبناين  املهرجان   

)اآذار 2015(

Salon du Livre francophone organisé par l’Institut 
Français au Liban (novembre 2015) 

معر�ص بريوت العربي الدويل للكتاب من تنظيم النادي الثقايف العربي 

)كانون االأول 2015(

مواعيد عامة 2015 



البرامج المختارة لهذا العام


