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 إلى معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي اقللمركز المالي والمحاسبي في العربعثة دراسية 

2022 أيلول لبنان،  –بيروت   

 

 خلفية ال
خطى العراق خطوة مهمة نحو المستقبل عبر اقرار خطة نهوض شاملة وخارطة طريق نحو عراق مزدهر بشكل 

 ".  الورقة البيضاءتسميتها " مستدام وذلك عبر اعداد واقرار ما أطلق عليها 

المالية واالستجابة لها أهمية قصوى  و وتشكل احد اهم مرتكزات ترتدي عملية تحديد االحتياجات التدريبية لوزارة 

االصالح عملية  الكفؤ    .نجاح  البشري  العنصر  يتوفر  لم  إذا  تنجح  ان  العامة  المالية  اصالح  لعملية  يمكن  ال  أنه  إذ 

 تها.ذه العملية والتجاوب مع متطلباوالقادر على مواكبة ه

الحكومة الفرنسية عبر   همن رغبة المجتمع الدولي بمساعدة العراق على النهوض وضمن الدعم الذي تقدم  وانطالقا  

تم   العامة،  المالية  اصالح  عملية  لدعم  للتنمية  الفرنسية  المالي الوكالة  للمركز  التقنية  المساندة  مشروع  تطوير 

ي الذي  الماليوالمحاسبي  فليحان  باسل  معهد  للتنمية    نفّذه  الفرنسية  الوكالة  مع  بالتعاون  واالقتصادي 

 . 2024و  2022بين عامي   Expertise Franceو

 

 البعثةف هد

مرجعية في  سسة  مؤقدرات المركز المالي والمحاسبي في العراق على لعب دوره كتعزيز  البعثة الدراسية إلى    دفته

ال التدريب   الموظفي وزارة  المشاركة في  مالية والجهات  العامةعملية  لفاعلة األخرى  المالية  الل لك من خوذ  إدارة 

مسودة مساندة الفريق العراقي في تطوير  والمركز لجهة جمع االحتياجات التدريبية  تطوير اجراءات ومنهجية عمل  

المالية العامة الجهات الفاعلة في اإلدارة    على ضوء التحديات التي تواجهفي إدارة المال العام    أولية لبرنامج تدريب

  .لمدرجة في الوررقة البيضاءواالولويات ا

 

 الوفد أعضاء 

 الدهلكي  د. أحمد جواد حسان •

 أحمد عصام عيسى  •

 حيدر سعد محمد  •

 فرح نوزاد عبدهللا •

 صبري علوان  زينة •

 غسان ياس خضير  •

 لينا كاظم علي  •

 اخالص عبد الزهرة علي  •

 

 

 



 

 

2 
AFTC-Iraq visit to IOF-Agenda-sept2022-ar.doc 

 

 

 ثةلبعن اة مالنتائج المتوقع

 

تحديد االحتياجات التدريبية  على تطوير وتيويم منهجية    فريقي المعهد المالي والمركز العراقييعمل  ع أن  من المتوق  

دبي وتطوير التي يت بعها المركز المالي والمحاس  ما:  بها السي دوات العمل المت صلةة أولى ألمسو 

 ة تحديد الحاجات التدريبيةاستماريم تيو •

 التقييمارة استمتيويم  •

 التدريب تطوير استبيان تقييم أثر  •

وصوال  الى    ملية التدريبفي عيقوم فريق المركز المالي والمحاسبي باختبار هذه المنهجية واالدوات  أن  على  

الن النسخة  بمسانداعداد  المالي  المعهد  يقوم  الفرهائية منها.  اجت  يقة  المرحلة عبر  ورية عن ماعات دخالل هذه 

  بعد.

 

 البرنامج األّولي

  بغداد إلى بيروت من  وصول الوفد   2022أيلول  25األحد 

 

 ديمعهد باسل فليحان المالي واالقتصا 2022ول أيل 26 –اليوم األول 

 الجلسة االفتتاحية

 وتعريف عن معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي ترحيب وتعارف  •

 ات الوفد  توقع •

 هداف الزيارةواار الزمني إطار المشروع ومخرجاته واالطعرض  •

 منسقة المشروع ،إدارة الجلسة: السيدة مايا بصيبص

9:30 – 10:30 

 التدريبية الحاجات  تحديد  منهجيةلالعراقي  قبل الوفد   عرض من •

 تمهيدية( تقرير المرحلة ال)مرجع  وتقييم لهذه اآلليةنقاش  •

 إدارة الجلسة: االستاذ جان ديب الحاج

• 10:30 – 12:00 

 12:30-12:00 • قهوة استراحة •

 معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي  يد وتحليل الحاجات التدريبية: تجربة د حت

 (ديدة لتحديد الحاجات مخرجات آلية جوتطوير آلية المركز ) نقاش •

 خبيرة في شؤون التدريب  ،إدارة الجلسة: االستاذة سوزان أبو شقرا

12:30 – 14:00 

 14:30-14:00 في المعهد  زيارة للمكتبة وقاعات التدريب

 ESAمقّر الـ  2022أيلول  27 اليوم الثاني

 كل من المركزينفي  المسار التدريبيفي ة المتّبع ات العملادووتبادل حول عرض 

 وتوصيات   ة تحديد الحاجات التدريبيةاستمار رلتطوي ملمجموعة ع

9:00 – 10:30 

 12:00 -10:30 وتوصيات  استمارة التقييم  لتطويرمجموعة عمل 

 12:00-12:30 استراحة قهوة



 

 

3 
AFTC-Iraq visit to IOF-Agenda-sept2022-ar.doc 

 ن تقييم أثر التدريبتطوير استبيامجموعة عمل ل

هة()  أسئلة موج 

14:00-12:30 

 14:00-14:30 توصيات عام واختتام 

 ESAمقّر الـ  2022أيلول  28 ثالثاليوم ال

 قبرنامج إدارة المال العام في المركز المالي والمحاسبي في العراعرض 

 حول المحتوى التقني  نقاش

11:00-9:30 

 

 12:30-11:00 قاج إدارة المال العام في العرالحقيبة التدريبية لبرناممراجعة  لتمرين 

 13:00-12:30 استراحة قهوة

 لمعهد في برامج تدريب المدرب العامة والمتخصصةعرض لتجربة ا 

 لمدربطوير برنامج تدريب اوتشة عمل ور

13:00-14:30 

 

 

 : لللتواص

 9613387519مسؤولة برامج ، مايا بصيبص ةالسيد •
 


