
  )بوروندي(بانيانكا، دافيد 
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  دافيد  :االسم

  بوروندي  :اجلنسية

  التعليم

٢٠٠٥:  

املبادرة اإلمنائية للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلسابات، دبلوم يف تصميم 
  .وتنفيذ الدورات التدريبية

٢٠٠١ – ٢٠٠٠:  

دبلوم : برنامج يف إدارة السياسات االقتصادية بكلية االقتصاد واإلدارة: جامعة ياوندي الثانية
دبلوم الدراسات العليا التخصصية يف اإلدارة والسياسات االقتصادية  و.الدراسات اجلامعية العليا

  ).٥+ الثانوية العامة (

١٩٩٣ – ١٩٩١:  

الثانوية العامة (رة، درجة البكالوريوس يف االقتصاد كلية االقتصاد واإلدا: جامعة بوروندي
  .، قسم اإلدارة)٤+

١٩٩١ - ١٩٨٨:  

حصل  (كلية االقتصاد واإلدارة، دبلوم الدراسات اجلامعية يف االقتصاد: جامعة بوروندي
  .)على شهادة بعد إمتام السنتني األوليني بنجاح

١٩٨٨ – ١٩٨٧:  

  .كلية الزراعة: جامعة بوروندي
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  لعمليةاخلربة ا

  :٢٠٠٦سبتمرب / أيلول– ١٩٩٦يونيه /حزيران

العمل يف  سري ومراقبةمفتش مايل مسؤول عن مراقبة تنفيذ امليزانية يف اإلدارات العامة، 
وتضمنت .  ومجيع ااالت اليت للدولة مصلحة فيها اإلمنائيةاملشاريعيف  )شؤون املوظفني(إدارات 

واإليرادات يف املؤسسات العامة وشبه العامة املذكورة التحقق من قانونية النفقات املسؤولية 
  .ومشروعيتها ومناسبتها

  .مسؤول أيضا عن التدريب يف مديرية مراجعة احلساباتو

  : حىت اآلن– ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول

  .مراجع حسابات حكومي بنفس املسؤوليات السابقة باإلضافة إىل مراجعة األداء

  :٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاينأكتوبر و/ وتشرين األولهيولي/متوز

 مراجع حسابات ٧١مراجع حسابات حكومي عام باإلنابة مسؤول عن اإلشراف على عمل 
حكومي وتنسيقه، واإلشراف على مهام مراجعة احلسابات وقراءة مجيع تقارير التدقيق اإلداري واملايل 

  .واإلشراف على القانونية واملشروعية يف خمتلف املصاحل العامة املعنية

  :١٩٩٦يونيه / حزيران– ١٩٩٤ديسمرب /كانون األول

  .مستشار يف إدارة التنمية احلضرية وتنسيق املمتلكات واألدوات يف وزارة األشغال العامة

  ااالت األخرى لالختصاص

  :األنشطة التعليمية والتدريبية

  ؛ يف جامعة لوميري يف بوجومبورا٢٠٠٨ إىل عام ٢٠٠٥ من عام درس لبعض الوقت

  ؛ يف جامعة مارتن لوثر كنغ١٩٩٨منذ عام ودرس لبعض الوقت 

املعهد التجاري ( يف جامعة بوروندي ٢٠٠٨إىل عام  ١٩٩٦من عام ودرس لبعض الوقت 
  .)العايل

  . يف جامعة غريت ليكس٢٠٠٨ إىل عام ٢٠٠٦ودرس لبعض الوقت من عام 

  :املراجعة الداخلية للحسابات ومراجعة األداء

 يف تنظيم حلقة عمل بشأن مراجعة األداء يف ٢٠٠٥يونيو /مايو وحزيران/ يف أيارشارك
  ؛نيكوتونو ببن

أغسطس وبعد حلقة العمل املعقودة يف كوتونو بتنظيم دورة تعليمية / شخصياً يف آبوقام
  النظام الداخلي ملراجعة احلسابات؛تقييم بشأن 
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 يف ة عمل معقودة مبدينة سوس يف حلقة٢٠٠٦فرباير / شباط–يناير / يف كانون الثاينوشارك
  .بشأن مراجعة األداءعقدت قبل ذلك دورة  لتقييم ،تونس

  :٢٠٠٦أبريل /نيسان

 حلقة عمل معقودة يف ياوندي بالكامريون بشأن مراجعة األداء موعة تضم شارك يف تنسيق
  . بلدا١٢ً من أكثر من  مشاركا٣٠ً

  :٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين

شارك يف حلقة عمل عقدت يف نيامي بالنيجر بشأن تقييم دورة عن تقنيات تنفيذ الدورات 
  .التعليمية والتدريبية

  :٢٠٠٩مارس / آذار–يناير /كانون الثاين

شارك يف تنسيق حلقة عمل يف سوسة بتونس لتدريب املدربني يف املؤسسات العليا ملراجعة 
  .رنسيةاحلسابات يف بلدان أفريقيا الناطقة بالف

  :٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٨ -نوفمرب/تشرين الثاين ٢٧

يف لومي بتوغو ملراجعي احلسابات يف بلدان غرب عقدت عمل حلقة  شارك يف تنسيق
 القطب اإلقليمي ملراجعة أداء إدارة الدين العام باالشتراك معووسط أفريقيا الناطقة باللغة الفرنسية 

ملؤسسات العليا تدريب اريقيا الوسطى والغربية والس اإلقليمي لللتدريب على إدارة الديون يف أف
  . ما دون الصحراءملراجعة احلسابات يف البلدان الناطقة باللغة الفرنسية يف أفريقيا

  :يف اخلارجالدورات 

يف   يف املراجعة اإلداريةمتخصصةدورة تدريبية  ٢٠٠١يوليه / متوز–مايو /أياريف  حضر
  ا ؛جامعة لييج ببلجيك

  يف حلقة عمل معقودة يف ليربفيل بغابون لتقييم اختصاص املشاركني ٢٠٠٤ يف عام شاركو

  املنشورات

  :٢٠٠١أغسطس /آب

للحصول على دبلوم "  العامةللمصاحلاملشاكل يف املراجعة اإلدارية " ورقة بعنوان عرض
  .الدراسات العليا املتخصصة
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  :١٩٩٤مارس /آذار

 الصغرية واملتوسطة يف الشركاتتدريب واملوارد البشرية يف ال"بعنوان خترج  رسالة ناقش
  ."بوجومبورا

١٩٩٣:  

  : يف مخس مؤسسات عامةاملعلومات اخلاصة باإلدارةنظم ورقة بشأن حتديث عرض 

  ؛مصرف بوروندي االئتماين  -
  ؛للضمان االجتماعياملعهد الوطين   -
  ؛)ةاحتاد الوظائف العام (صندوق التأمني املشترك للموظفني  -
  راندا فارم؛  -
  .املباين العسكريةإدارة شركة   -

سابات احلمراجعة تقارير ، ٢٠٠٠ إىل عام ١٩٩٧، من عام مارس من كل عام/ يف آذارعدوأ
  الوطين للتنمية االقتصادية؛ املصرفاخلاصة ب

تقارير مراجعة احلسابات اخلاصة مبستشفى كامنجي ، ٢٠٠٨إىل عام  ٢٠٠١من عام أعد و
  .كتب املشاريع التعليمية، وصندوق التنمية االجتماعيةالعسكري، وم

  :٢٠٠٥أغسطس /آب

يف دورة بشأن تقييم نظام املراجعة الداخلية للحسابات بعد حلقة العمل قام بالتدريس 
 املبادرة اإلمنائية ملنظمة فيها شهادةن وملشاركمنح ااملعقودة يف كوتونو بشأن مراجعة األداء اليت 

  .التدريبمتام إلملراجعة احلسابات املؤسسات العليا 

  األنشطة األخرى

ملؤسسات العليا ملراجعة تدريب ا للحسابات يف الس اإلقليمي ل مراجعاًيعمل حالياً
  ؛ مقراً لهالكامريونيتخذ  ذيال  ما دون الصحراءاحلسابات يف البلدان الناطقة باللغة الفرنسية يف أفريقيا

  ؛)الهاي(نة امليزانية واملالية يف احملكمة اجلنائية الدولية  عضواً يف جل٢٠٠٨ويعمل منذ عام 

  .عضو مؤسس جلامعة مارتن لوثر كنغ يف بوجومبوراوهو 

_________________ 


