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املبادرة اإلمنائية للينظية الدولية لليؤسسات من إعدادها و الدروس والدورات  صميي  يفشهادة   :5002
 .احلسابات العليا ملراجعة

5000 – 5002: 

: برنامج يف إدارة السياسات االقتمادية بكلية االقتماد واإلدارة: دبلوم 5 جامعة ياوندي
االقتمادية  ةية يف اإلدارة والسياسدبلوم الدراسات العليا التخممو  .الدراسات اجلامعية العليا

 سنوات(. 2)الثانوية العامة + 

2992 – 2991: 

 4 جامعة بوروندي: كلية االقتماد واإلدارة، درجة البكالوريوس يف االقتماد )الثانوية العامة +
 .اإلدارة فرع(، سنوات

2911 - 2992: 

)بعد إمتام السنتني  امعية يف االقتمادجامعة بوروندي: كلية االقتماد واإلدارة، دبلوم الدراسات اجل
 .األوليني بنجاح(

2911 – 2911: 

 .جامعة بوروندي: كلية الزراعة



 الخبرة العملية

 :5001أيلول/سبتيرب  – 2991حزيران/يونيه 

العيل يف إدارات شؤون سري  ومراقبةمفتش مايل مسؤول عن مراقبة صنفيذ امليزانية يف اإلدارات العامة، 
مدى التحقق من وصضينت املسؤولية ومجيع اجملاالت اليت للدولة مملحة فيها.  اإلمنائية املشاريع يفاملوظفني 

 .قانونية النفقات واإليرادات يف املؤسسات العامة وشبه العامة املذكورة ومشروعيتها ومناسبتها

 املفتشية العامة لليالية.التدريب يف أيضا ب مكلف

 :حىت اآلن – 5001أيلول/سبتيرب 

 .املسؤوليات السابقة باإلضافة إىل مراجعة األداءمفتش دولة مكلف بنفس 

 :5001متوز/يوليه وصشرين األول/أكتوبر وصشرين الثاين/نوفيرب 

، واإلشراف على مهام فتش دولة واإلشراف عليه م 12عيل كلف بتنسيق باإلنابة ممفتش عام دولة 
رافق يف خمتلف املواالنتظام شرعية وال ةواملالي ةاإلداريرقابة الب املتعلقةتقارير المراجعة احلسابات وقراءة مجيع 

 .قيد الرقابةالعامة 

 :2991حزيران/يونيه  – 2994كانون األول/ديسيرب 

 .وزارة األشغال العامةتجهيزات غري املنقولة يف إدارة التنيية احلضرية وصنسيق المستشار يف 

 األخرى الختصاصاالمجاالت 

 األكادميي: خربة يف التدريب

 ؛يف بوجومبورا "لوميري"يف جامعة  5001إىل عام  5002من عام مدّرس مؤقت  -

 ؛نغييف جامعة مارصن لوثر ك 2991منذ عام مدّرس مؤقت  -

 .يف جامعة بوروندي )املعهد التجاري العايل( 5001إىل عام  2991من عام مدّرس مؤقت  -

 يت ليكس".يف جامعة "غر  5001إىل عام  5001مدّرس مؤقت من عام  -

 :املراجعة الداخلية للحسابات ومراجعة األداء

 ؛نيمراجعة األداء يف كوصونو ببنعن يف صنظي  حلقة عيل  5002يف أيار/مايو وحزيران/يونيو  شارك -

صقيي  يف آب/أغسطس وبعد حلقة العيل املعقودة يف كوصونو بتنظي  دورة صعلييية بشأن  شخميا   قام -
 حلسابات؛النظام الداخلي ملراجعة ا

 ،يف صونس ةيف حلقة عيل معقودة مبدينة سوس 5001شباط/فرباير  –يف كانون الثاين/يناير  شارك -
 .بشأن مراجعة األداءعقدت قبل ذلك دورة لتقيي  



 :5001نيسان/أبريل 

 مشاركا   10حلقة عيل معقودة يف ياوندي بالكامريون بشأن مراجعة األداء جمليوعة صض   شارك يف صنسيق
 .بلدا   25من أكثر من 

 :5001صشرين الثاين/نوفيرب 

شارك يف حلقة عيل عقدت يف نيامي بالنيجر بشأن صقيي  دورة عن صقنيات صنفيذ الدورات التعلييية 
 والتدريبية.

 :5009آذار/مارس  –كانون الثاين/يناير 

ا ملراجعة احلسابات يف شارك يف صنسيق حلقة عيل يف سوسة بتونس لتدريب املدربني يف املؤسسات العلي
 بلدان إفريقيا الناطقة بالفرنسية.

 :5001كانون األول/ديسيرب   1 -صشرين الثاين/نوفيرب 51

غرب ووسط أفريقيا الناطقة يف لومي بتوغو ملراجعي احلسابات يف بلدان عقدت عيل حلقة  شارك يف صنسيق
يي للتدريب على إدارة الديون القطب اإلقلي بنيك مراجعة أداء إدارة الدين العام باالشرتاعن الفرنسية  باللغة
ملؤسسات العليا ملراجعة احلسابات يف البلدان تدريب ااجمللس اإلقلييي لوبني فريقيا الوسطى والغربية إيف 

 ما دون المحراء. الناطقة باللغة الفرنسية يف أفريقيا

 في الخارج:الدورات 

يف جامعة لييج  اإلداريةالرقابة يف  متخممةرة صدريبية دو يف  5002متوز/يوليه  –أيار/مايو شارك يف 
 ؛ببلجيكا

 .املشاركنيكفاءات غابون لتقيي   اليف حلقة عيل معقودة يف ليربفيل ب 5004يف عام  شارك

 المنشورات

 :5002آب/أغسطس 

 .املتخممة " للحمول على دبلوم الدراسات العلياالعامرفق مليف ااإلدارية  رقابة"مشاكل الورقة بعنوان  عرض

 :2994آذار/مارس 

 ".المغرية واملتوسطة يف بوجومبورا الشركاتبعنوان "التدريب واملوارد البشرية يف خترّج رسالة  ناقش

2991: 

 :يف مخس مؤسسات عامة املعلومات اخلاصة باإلدارةنظ  ورقة بشأن حتديث عرض 

 ؛ممرف بوروندي االئتياين -
 ؛للضيان االجتياعياملعهد الوطين  -



 ؛يف اخلدمة العامةصندوق التأمني املشرتك  -
 ؛راندامزرعة  -
 .املباين العسكريةإدارة هيئة  -

 ، 5000إىل عام  2991، من عام آذار/مارس من كل عام

 الوطين للتنيية االقتمادية؛ املمرفاخلاصة بسابات احلحمافظة عرض صقارير 

 ، 5001إىل عام  5002

يع التعلييية، وصندوق التنيية مبستشفى كامنجي العسكري، ومكتب املشار اخلاصة سابات حمافظة احلصقارير 
 .بلديةال

 :5002آب/أغسطس 

يف دورة بشأن صقيي  نظام املراجعة الداخلية للحسابات بعد حلقة العيل املعقودة يف كوصونو بشأن التدريس 
نظري ة املؤسسات العليا ملراجعة احلسابات املبادرة اإلمنائية ملنظي فيها شهادةن و ملشاركُمنح امراجعة األداء اليت 

 .التدريبإمتام 

 أنشطة أخرى

دان الناطقة باللغة ملؤسسات العليا ملراجعة احلسابات يف البلتدريب ااجمللس اإلقلييي ليف حمافظ حسابات  -
الية العامة يف جمال رقابة اململؤسسات العليا ادع  قدرات جملس إقلييي ل) ما دون المحراء فريقياإالفرنسية يف 

 ؛(مقرا  له الكامريونيتخذ  ذيال ما وراء المحراء فريقياإيف البلدان الناطقة باللغة الفرنسية يف 
ملؤسسات العليا ملراجعة احلسابات تدريب ايجلس اإلقلييي لللرئيس فريق العيل الفين ملراجعة األداء التابع  -

 .المحراءاء ور ما  فريقياإيف البلدان الناطقة باللغة الفرنسية يف 
 .عضو مؤسس جلامعة مارصن لوثر كنغ يف بوجومبورا -
 التابعة لليحكية اجلنائية الدولية.يف جلنة امليزانية واملالية  عضو 5001منذ عام  -

 


