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  العامة اإلدارة حول )الیورومینا( وبياألور العربي الحوار
 

 و (AMU)مرسیلیا  إیكس جامعة و  (EGPA)العامة  لإلدارة األوروبیة المجموعة بین المشترك المؤتمر
  (MENAPAR) العامة اإلدارة لبحوث إفریقیا وشمال األوسط الشرق شبكة

  

 للمشاركة دعوة
 

 2016 أكتوبر 24- 27 

 عمان سلطنة - مسقط
 
 
 
  من بتنظیم

 (BIPA)بالبحرین   العامة اإلدارة ومعھد (AMU) مرسیلیا إیكس وجامعة عمان بسلطنة (IPA) العامة اإلدارة معھد
 
 

 دعوة للمشاركة بأوراق بحثیة وتقدیم الخبرات
 

  2ص………………………………………………………یة للمؤتمرالموضوع الرئیسي والمواضیع الفرع
 6ص. ……………………………………………………………………لممارساتورشة عمل أفضل ا

 7ص ……………………………………………………………………میةاللجنة التنظیمیة واللجنة العل
  10ص …………………………………………………………………………كیفیة تقدیم أوراق بحثیة
 12ص.. ………………………………………………………………بنا االتصالمعلومات عامة وكیفیة 

 
إلى  2008ھو إستمرار للحوار األورومتوسطي حول اإلدارة العامة،  الذي عقد من حوار الیورومینا حول اإلدارة العامة 

. وھو نتیجة الحاجة لتوسیع التفكیر في اإلدارة العامة من المنطقة المتوسطیة إلى المنطقة العربیة. قامت كل من 2014
إلدارة العامة بتوقیع اتفاقیة استراتیجیة المجموعة األوروبیة لإلدارة العامة وشبكة الشرق األوسط وشمال إفریقیا لبحوث ا

للمشاركة في تنظیم حوار الیورومینا كل سنتین، بالتناوب بین المناطق. بالتالي سوف یتناوب حوار الیورومینا مع مؤتمر 
شبكة الشرق األوسط وشمال إفریقیا لبحوث اإلدارة العامة وسوف یكون مشابھ جدا في الشكل. وسیتم تنظیم نقاشات حول 

 ورشات عمل وموائد مستدیرة حول مواضیع مختلفة من خالل عرض البحوث العلمیة والشھادات المھنیة.
 

 االیورومینأھداف 
 التأسیس لحوار على أعلى مستوى صنع القرار لسیاسات اإلدارة العامة في منطقة الیورومینا . ●
 األوروبیة والعربیة .تعزیز التبادالت والتعاون بین الجھات الحكومیة الفاعلة في المناطق  ●
 منح الفرصة للمھنیین والخبراء لتبادل الخبرات ومناقشة الممارسات واألدوات اإلداریة الحدیثة. ●
تعزیز قدرات الباحثین الشبان في المنطقة العربیة الذین سیمثلون نخبة من المدراء العامین واألكادیمیین في  ●

 المستقبل.
 في المنطقة. خبراتھم في مجال التشبیك المھني مینا لتعزیزإتاحة الفرصة للشباب في منطقة الیورو ●
المنطقة العربیة  تحسین ممارسات اإلدارة العامة من خالل وضع مقترحات ومن خالل التعاون في مشاریع في ●

 بین المنطقة األوروبیة والمنطقة العربیة من جھة أخرى.نفسھا من جھة و
 قشة قابلیة نقلھا وتبادلھا.عرض الممارسات الناجحة في الیورومینا ومنا ●
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 دعوة للمشاركة بأوراق بحثیة وتقدیم الخبرات
 

  2ص………………………………………………………یة للمؤتمرالموضوع الرئیسي والمواضیع الفرع
 6ص. ……………………………………………………………………لممارساتورشة عمل أفضل ا

 7ص ……………………………………………………………………میةاللجنة التنظیمیة واللجنة العل
  10ص …………………………………………………………………………كیفیة تقدیم أوراق بحثیة
 12ص.. ………………………………………………………………بنا االتصالمعلومات عامة وكیفیة 

 
إلى  2008ھو إستمرار للحوار األورومتوسطي حول اإلدارة العامة،  الذي عقد من حوار الیورومینا حول اإلدارة العامة 

. وھو نتیجة الحاجة لتوسیع التفكیر في اإلدارة العامة من المنطقة المتوسطیة إلى المنطقة العربیة. قامت كل من 2014
إلدارة العامة بتوقیع اتفاقیة استراتیجیة المجموعة األوروبیة لإلدارة العامة وشبكة الشرق األوسط وشمال إفریقیا لبحوث ا

للمشاركة في تنظیم حوار الیورومینا كل سنتین، بالتناوب بین المناطق. بالتالي سوف یتناوب حوار الیورومینا مع مؤتمر 
شبكة الشرق األوسط وشمال إفریقیا لبحوث اإلدارة العامة وسوف یكون مشابھ جدا في الشكل. وسیتم تنظیم نقاشات حول 

 ورشات عمل وموائد مستدیرة حول مواضیع مختلفة من خالل عرض البحوث العلمیة والشھادات المھنیة.
 

 االیورومینأھداف 
 التأسیس لحوار على أعلى مستوى صنع القرار لسیاسات اإلدارة العامة في منطقة الیورومینا . ●
 األوروبیة والعربیة .تعزیز التبادالت والتعاون بین الجھات الحكومیة الفاعلة في المناطق  ●
 منح الفرصة للمھنیین والخبراء لتبادل الخبرات ومناقشة الممارسات واألدوات اإلداریة الحدیثة. ●
تعزیز قدرات الباحثین الشبان في المنطقة العربیة الذین سیمثلون نخبة من المدراء العامین واألكادیمیین في  ●

 المستقبل.
 في المنطقة. خبراتھم في مجال التشبیك المھني مینا لتعزیزإتاحة الفرصة للشباب في منطقة الیورو ●
المنطقة العربیة  تحسین ممارسات اإلدارة العامة من خالل وضع مقترحات ومن خالل التعاون في مشاریع في ●

 بین المنطقة األوروبیة والمنطقة العربیة من جھة أخرى.نفسھا من جھة و
 قشة قابلیة نقلھا وتبادلھا.عرض الممارسات الناجحة في الیورومینا ومنا ●
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  2ص………………………………………………………یة للمؤتمرالموضوع الرئیسي والمواضیع الفرع
 6ص. ……………………………………………………………………لممارساتورشة عمل أفضل ا

 7ص ……………………………………………………………………میةاللجنة التنظیمیة واللجنة العل
  10ص …………………………………………………………………………كیفیة تقدیم أوراق بحثیة
 12ص.. ………………………………………………………………بنا االتصالمعلومات عامة وكیفیة 

 
إلى  2008ھو إستمرار للحوار األورومتوسطي حول اإلدارة العامة،  الذي عقد من حوار الیورومینا حول اإلدارة العامة 

. وھو نتیجة الحاجة لتوسیع التفكیر في اإلدارة العامة من المنطقة المتوسطیة إلى المنطقة العربیة. قامت كل من 2014
إلدارة العامة بتوقیع اتفاقیة استراتیجیة المجموعة األوروبیة لإلدارة العامة وشبكة الشرق األوسط وشمال إفریقیا لبحوث ا

للمشاركة في تنظیم حوار الیورومینا كل سنتین، بالتناوب بین المناطق. بالتالي سوف یتناوب حوار الیورومینا مع مؤتمر 
شبكة الشرق األوسط وشمال إفریقیا لبحوث اإلدارة العامة وسوف یكون مشابھ جدا في الشكل. وسیتم تنظیم نقاشات حول 

 ورشات عمل وموائد مستدیرة حول مواضیع مختلفة من خالل عرض البحوث العلمیة والشھادات المھنیة.
 

 االیورومینأھداف 
 التأسیس لحوار على أعلى مستوى صنع القرار لسیاسات اإلدارة العامة في منطقة الیورومینا . ●
 األوروبیة والعربیة .تعزیز التبادالت والتعاون بین الجھات الحكومیة الفاعلة في المناطق  ●
 منح الفرصة للمھنیین والخبراء لتبادل الخبرات ومناقشة الممارسات واألدوات اإلداریة الحدیثة. ●
تعزیز قدرات الباحثین الشبان في المنطقة العربیة الذین سیمثلون نخبة من المدراء العامین واألكادیمیین في  ●

 المستقبل.
 في المنطقة. خبراتھم في مجال التشبیك المھني مینا لتعزیزإتاحة الفرصة للشباب في منطقة الیورو ●
المنطقة العربیة  تحسین ممارسات اإلدارة العامة من خالل وضع مقترحات ومن خالل التعاون في مشاریع في ●

 بین المنطقة األوروبیة والمنطقة العربیة من جھة أخرى.نفسھا من جھة و
 قشة قابلیة نقلھا وتبادلھا.عرض الممارسات الناجحة في الیورومینا ومنا ●

 

1 

  العامة اإلدارة حول )الیورومینا( وبياألور العربي الحوار
 

 و (AMU)مرسیلیا  إیكس جامعة و  (EGPA)العامة  لإلدارة األوروبیة المجموعة بین المشترك المؤتمر
  (MENAPAR) العامة اإلدارة لبحوث إفریقیا وشمال األوسط الشرق شبكة

  

 للمشاركة دعوة
 

 2016 أكتوبر 24- 27 

 عمان سلطنة - مسقط
 
 
 
  من بتنظیم

 (BIPA)بالبحرین   العامة اإلدارة ومعھد (AMU) مرسیلیا إیكس وجامعة عمان بسلطنة (IPA) العامة اإلدارة معھد
 
 

 دعوة للمشاركة بأوراق بحثیة وتقدیم الخبرات
 

  2ص………………………………………………………یة للمؤتمرالموضوع الرئیسي والمواضیع الفرع
 6ص. ……………………………………………………………………لممارساتورشة عمل أفضل ا

 7ص ……………………………………………………………………میةاللجنة التنظیمیة واللجنة العل
  10ص …………………………………………………………………………كیفیة تقدیم أوراق بحثیة
 12ص.. ………………………………………………………………بنا االتصالمعلومات عامة وكیفیة 

 
إلى  2008ھو إستمرار للحوار األورومتوسطي حول اإلدارة العامة،  الذي عقد من حوار الیورومینا حول اإلدارة العامة 

. وھو نتیجة الحاجة لتوسیع التفكیر في اإلدارة العامة من المنطقة المتوسطیة إلى المنطقة العربیة. قامت كل من 2014
إلدارة العامة بتوقیع اتفاقیة استراتیجیة المجموعة األوروبیة لإلدارة العامة وشبكة الشرق األوسط وشمال إفریقیا لبحوث ا

للمشاركة في تنظیم حوار الیورومینا كل سنتین، بالتناوب بین المناطق. بالتالي سوف یتناوب حوار الیورومینا مع مؤتمر 
شبكة الشرق األوسط وشمال إفریقیا لبحوث اإلدارة العامة وسوف یكون مشابھ جدا في الشكل. وسیتم تنظیم نقاشات حول 

 ورشات عمل وموائد مستدیرة حول مواضیع مختلفة من خالل عرض البحوث العلمیة والشھادات المھنیة.
 

 االیورومینأھداف 
 التأسیس لحوار على أعلى مستوى صنع القرار لسیاسات اإلدارة العامة في منطقة الیورومینا . ●
 األوروبیة والعربیة .تعزیز التبادالت والتعاون بین الجھات الحكومیة الفاعلة في المناطق  ●
 منح الفرصة للمھنیین والخبراء لتبادل الخبرات ومناقشة الممارسات واألدوات اإلداریة الحدیثة. ●
تعزیز قدرات الباحثین الشبان في المنطقة العربیة الذین سیمثلون نخبة من المدراء العامین واألكادیمیین في  ●

 المستقبل.
 في المنطقة. خبراتھم في مجال التشبیك المھني مینا لتعزیزإتاحة الفرصة للشباب في منطقة الیورو ●
المنطقة العربیة  تحسین ممارسات اإلدارة العامة من خالل وضع مقترحات ومن خالل التعاون في مشاریع في ●

 بین المنطقة األوروبیة والمنطقة العربیة من جھة أخرى.نفسھا من جھة و
 قشة قابلیة نقلھا وتبادلھا.عرض الممارسات الناجحة في الیورومینا ومنا ●

 

6  



EGPA
www.iias-iisa.org/egpa/ 

IMPGT
http://impgt.univ-amu.fr/

MENAPAR
http://menapar.net/fr/

EGPA/IISA
INSTITUT INTERNATIONAL DES 
SCIENCES ADMINISTRATIVES
rue Defacqz, 1, bte 11
B-1000 Bruxelles, Belgique
Tel : +32 2 536 08 80  
Fax : +32 2 537 97 02 
e-mail :info@iias-iisa.org

1 

  العامة اإلدارة حول )الیورومینا( وبياألور العربي الحوار
 

 و (AMU)مرسیلیا  إیكس جامعة و  (EGPA)العامة  لإلدارة األوروبیة المجموعة بین المشترك المؤتمر
  (MENAPAR) العامة اإلدارة لبحوث إفریقیا وشمال األوسط الشرق شبكة

  

 للمشاركة دعوة
 

 2016 أكتوبر 24- 27 

 عمان سلطنة - مسقط
 
 
 
  من بتنظیم

 (BIPA)بالبحرین   العامة اإلدارة ومعھد (AMU) مرسیلیا إیكس وجامعة عمان بسلطنة (IPA) العامة اإلدارة معھد
 
 

 دعوة للمشاركة بأوراق بحثیة وتقدیم الخبرات
 

  2ص………………………………………………………یة للمؤتمرالموضوع الرئیسي والمواضیع الفرع
 6ص. ……………………………………………………………………لممارساتورشة عمل أفضل ا

 7ص ……………………………………………………………………میةاللجنة التنظیمیة واللجنة العل
  10ص …………………………………………………………………………كیفیة تقدیم أوراق بحثیة
 12ص.. ………………………………………………………………بنا االتصالمعلومات عامة وكیفیة 

 
إلى  2008ھو إستمرار للحوار األورومتوسطي حول اإلدارة العامة،  الذي عقد من حوار الیورومینا حول اإلدارة العامة 

. وھو نتیجة الحاجة لتوسیع التفكیر في اإلدارة العامة من المنطقة المتوسطیة إلى المنطقة العربیة. قامت كل من 2014
إلدارة العامة بتوقیع اتفاقیة استراتیجیة المجموعة األوروبیة لإلدارة العامة وشبكة الشرق األوسط وشمال إفریقیا لبحوث ا

للمشاركة في تنظیم حوار الیورومینا كل سنتین، بالتناوب بین المناطق. بالتالي سوف یتناوب حوار الیورومینا مع مؤتمر 
شبكة الشرق األوسط وشمال إفریقیا لبحوث اإلدارة العامة وسوف یكون مشابھ جدا في الشكل. وسیتم تنظیم نقاشات حول 

 ورشات عمل وموائد مستدیرة حول مواضیع مختلفة من خالل عرض البحوث العلمیة والشھادات المھنیة.
 

 االیورومینأھداف 
 التأسیس لحوار على أعلى مستوى صنع القرار لسیاسات اإلدارة العامة في منطقة الیورومینا . ●
 األوروبیة والعربیة .تعزیز التبادالت والتعاون بین الجھات الحكومیة الفاعلة في المناطق  ●
 منح الفرصة للمھنیین والخبراء لتبادل الخبرات ومناقشة الممارسات واألدوات اإلداریة الحدیثة. ●
تعزیز قدرات الباحثین الشبان في المنطقة العربیة الذین سیمثلون نخبة من المدراء العامین واألكادیمیین في  ●

 المستقبل.
 في المنطقة. خبراتھم في مجال التشبیك المھني مینا لتعزیزإتاحة الفرصة للشباب في منطقة الیورو ●
المنطقة العربیة  تحسین ممارسات اإلدارة العامة من خالل وضع مقترحات ومن خالل التعاون في مشاریع في ●

 بین المنطقة األوروبیة والمنطقة العربیة من جھة أخرى.نفسھا من جھة و
 قشة قابلیة نقلھا وتبادلھا.عرض الممارسات الناجحة في الیورومینا ومنا ●

 

1 

  العامة اإلدارة حول )الیورومینا( وبياألور العربي الحوار
 

 و (AMU)مرسیلیا  إیكس جامعة و  (EGPA)العامة  لإلدارة األوروبیة المجموعة بین المشترك المؤتمر
  (MENAPAR) العامة اإلدارة لبحوث إفریقیا وشمال األوسط الشرق شبكة

  

 للمشاركة دعوة
 

 2016 أكتوبر 24- 27 

 عمان سلطنة - مسقط
 
 
 
  من بتنظیم

 (BIPA)بالبحرین   العامة اإلدارة ومعھد (AMU) مرسیلیا إیكس وجامعة عمان بسلطنة (IPA) العامة اإلدارة معھد
 
 

 دعوة للمشاركة بأوراق بحثیة وتقدیم الخبرات
 

  2ص………………………………………………………یة للمؤتمرالموضوع الرئیسي والمواضیع الفرع
 6ص. ……………………………………………………………………لممارساتورشة عمل أفضل ا

 7ص ……………………………………………………………………میةاللجنة التنظیمیة واللجنة العل
  10ص …………………………………………………………………………كیفیة تقدیم أوراق بحثیة
 12ص.. ………………………………………………………………بنا االتصالمعلومات عامة وكیفیة 

 
إلى  2008ھو إستمرار للحوار األورومتوسطي حول اإلدارة العامة،  الذي عقد من حوار الیورومینا حول اإلدارة العامة 

. وھو نتیجة الحاجة لتوسیع التفكیر في اإلدارة العامة من المنطقة المتوسطیة إلى المنطقة العربیة. قامت كل من 2014
إلدارة العامة بتوقیع اتفاقیة استراتیجیة المجموعة األوروبیة لإلدارة العامة وشبكة الشرق األوسط وشمال إفریقیا لبحوث ا

للمشاركة في تنظیم حوار الیورومینا كل سنتین، بالتناوب بین المناطق. بالتالي سوف یتناوب حوار الیورومینا مع مؤتمر 
شبكة الشرق األوسط وشمال إفریقیا لبحوث اإلدارة العامة وسوف یكون مشابھ جدا في الشكل. وسیتم تنظیم نقاشات حول 

 ورشات عمل وموائد مستدیرة حول مواضیع مختلفة من خالل عرض البحوث العلمیة والشھادات المھنیة.
 

 االیورومینأھداف 
 التأسیس لحوار على أعلى مستوى صنع القرار لسیاسات اإلدارة العامة في منطقة الیورومینا . ●
 األوروبیة والعربیة .تعزیز التبادالت والتعاون بین الجھات الحكومیة الفاعلة في المناطق  ●
 منح الفرصة للمھنیین والخبراء لتبادل الخبرات ومناقشة الممارسات واألدوات اإلداریة الحدیثة. ●
تعزیز قدرات الباحثین الشبان في المنطقة العربیة الذین سیمثلون نخبة من المدراء العامین واألكادیمیین في  ●

 المستقبل.
 في المنطقة. خبراتھم في مجال التشبیك المھني مینا لتعزیزإتاحة الفرصة للشباب في منطقة الیورو ●
المنطقة العربیة  تحسین ممارسات اإلدارة العامة من خالل وضع مقترحات ومن خالل التعاون في مشاریع في ●

 بین المنطقة األوروبیة والمنطقة العربیة من جھة أخرى.نفسھا من جھة و
 قشة قابلیة نقلھا وتبادلھا.عرض الممارسات الناجحة في الیورومینا ومنا ●

 

7  



EGPA
www.iias-iisa.org/egpa/ 

IMPGT
http://impgt.univ-amu.fr/

MENAPAR
http://menapar.net/fr/

EGPA/IISA
INSTITUT INTERNATIONAL DES 
SCIENCES ADMINISTRATIVES
rue Defacqz, 1, bte 11
B-1000 Bruxelles, Belgique
Tel : +32 2 536 08 80  
Fax : +32 2 537 97 02 
e-mail :info@iias-iisa.org

1 

  العامة اإلدارة حول )الیورومینا( وبياألور العربي الحوار
 

 و (AMU)مرسیلیا  إیكس جامعة و  (EGPA)العامة  لإلدارة األوروبیة المجموعة بین المشترك المؤتمر
  (MENAPAR) العامة اإلدارة لبحوث إفریقیا وشمال األوسط الشرق شبكة

  

 للمشاركة دعوة
 

 2016 أكتوبر 24- 27 

 عمان سلطنة - مسقط
 
 
 
  من بتنظیم

 (BIPA)بالبحرین   العامة اإلدارة ومعھد (AMU) مرسیلیا إیكس وجامعة عمان بسلطنة (IPA) العامة اإلدارة معھد
 
 

 دعوة للمشاركة بأوراق بحثیة وتقدیم الخبرات
 

  2ص………………………………………………………یة للمؤتمرالموضوع الرئیسي والمواضیع الفرع
 6ص. ……………………………………………………………………لممارساتورشة عمل أفضل ا

 7ص ……………………………………………………………………میةاللجنة التنظیمیة واللجنة العل
  10ص …………………………………………………………………………كیفیة تقدیم أوراق بحثیة
 12ص.. ………………………………………………………………بنا االتصالمعلومات عامة وكیفیة 

 
إلى  2008ھو إستمرار للحوار األورومتوسطي حول اإلدارة العامة،  الذي عقد من حوار الیورومینا حول اإلدارة العامة 

. وھو نتیجة الحاجة لتوسیع التفكیر في اإلدارة العامة من المنطقة المتوسطیة إلى المنطقة العربیة. قامت كل من 2014
إلدارة العامة بتوقیع اتفاقیة استراتیجیة المجموعة األوروبیة لإلدارة العامة وشبكة الشرق األوسط وشمال إفریقیا لبحوث ا

للمشاركة في تنظیم حوار الیورومینا كل سنتین، بالتناوب بین المناطق. بالتالي سوف یتناوب حوار الیورومینا مع مؤتمر 
شبكة الشرق األوسط وشمال إفریقیا لبحوث اإلدارة العامة وسوف یكون مشابھ جدا في الشكل. وسیتم تنظیم نقاشات حول 

 ورشات عمل وموائد مستدیرة حول مواضیع مختلفة من خالل عرض البحوث العلمیة والشھادات المھنیة.
 

 االیورومینأھداف 
 التأسیس لحوار على أعلى مستوى صنع القرار لسیاسات اإلدارة العامة في منطقة الیورومینا . ●
 األوروبیة والعربیة .تعزیز التبادالت والتعاون بین الجھات الحكومیة الفاعلة في المناطق  ●
 منح الفرصة للمھنیین والخبراء لتبادل الخبرات ومناقشة الممارسات واألدوات اإلداریة الحدیثة. ●
تعزیز قدرات الباحثین الشبان في المنطقة العربیة الذین سیمثلون نخبة من المدراء العامین واألكادیمیین في  ●

 المستقبل.
 في المنطقة. خبراتھم في مجال التشبیك المھني مینا لتعزیزإتاحة الفرصة للشباب في منطقة الیورو ●
المنطقة العربیة  تحسین ممارسات اإلدارة العامة من خالل وضع مقترحات ومن خالل التعاون في مشاریع في ●

 بین المنطقة األوروبیة والمنطقة العربیة من جھة أخرى.نفسھا من جھة و
 قشة قابلیة نقلھا وتبادلھا.عرض الممارسات الناجحة في الیورومینا ومنا ●

 

1 

  العامة اإلدارة حول )الیورومینا( وبياألور العربي الحوار
 

 و (AMU)مرسیلیا  إیكس جامعة و  (EGPA)العامة  لإلدارة األوروبیة المجموعة بین المشترك المؤتمر
  (MENAPAR) العامة اإلدارة لبحوث إفریقیا وشمال األوسط الشرق شبكة

  

 للمشاركة دعوة
 

 2016 أكتوبر 24- 27 

 عمان سلطنة - مسقط
 
 
 
  من بتنظیم

 (BIPA)بالبحرین   العامة اإلدارة ومعھد (AMU) مرسیلیا إیكس وجامعة عمان بسلطنة (IPA) العامة اإلدارة معھد
 
 

 دعوة للمشاركة بأوراق بحثیة وتقدیم الخبرات
 

  2ص………………………………………………………یة للمؤتمرالموضوع الرئیسي والمواضیع الفرع
 6ص. ……………………………………………………………………لممارساتورشة عمل أفضل ا

 7ص ……………………………………………………………………میةاللجنة التنظیمیة واللجنة العل
  10ص …………………………………………………………………………كیفیة تقدیم أوراق بحثیة
 12ص.. ………………………………………………………………بنا االتصالمعلومات عامة وكیفیة 

 
إلى  2008ھو إستمرار للحوار األورومتوسطي حول اإلدارة العامة،  الذي عقد من حوار الیورومینا حول اإلدارة العامة 

. وھو نتیجة الحاجة لتوسیع التفكیر في اإلدارة العامة من المنطقة المتوسطیة إلى المنطقة العربیة. قامت كل من 2014
إلدارة العامة بتوقیع اتفاقیة استراتیجیة المجموعة األوروبیة لإلدارة العامة وشبكة الشرق األوسط وشمال إفریقیا لبحوث ا

للمشاركة في تنظیم حوار الیورومینا كل سنتین، بالتناوب بین المناطق. بالتالي سوف یتناوب حوار الیورومینا مع مؤتمر 
شبكة الشرق األوسط وشمال إفریقیا لبحوث اإلدارة العامة وسوف یكون مشابھ جدا في الشكل. وسیتم تنظیم نقاشات حول 

 ورشات عمل وموائد مستدیرة حول مواضیع مختلفة من خالل عرض البحوث العلمیة والشھادات المھنیة.
 

 االیورومینأھداف 
 التأسیس لحوار على أعلى مستوى صنع القرار لسیاسات اإلدارة العامة في منطقة الیورومینا . ●
 األوروبیة والعربیة .تعزیز التبادالت والتعاون بین الجھات الحكومیة الفاعلة في المناطق  ●
 منح الفرصة للمھنیین والخبراء لتبادل الخبرات ومناقشة الممارسات واألدوات اإلداریة الحدیثة. ●
تعزیز قدرات الباحثین الشبان في المنطقة العربیة الذین سیمثلون نخبة من المدراء العامین واألكادیمیین في  ●

 المستقبل.
 في المنطقة. خبراتھم في مجال التشبیك المھني مینا لتعزیزإتاحة الفرصة للشباب في منطقة الیورو ●
المنطقة العربیة  تحسین ممارسات اإلدارة العامة من خالل وضع مقترحات ومن خالل التعاون في مشاریع في ●

 بین المنطقة األوروبیة والمنطقة العربیة من جھة أخرى.نفسھا من جھة و
 قشة قابلیة نقلھا وتبادلھا.عرض الممارسات الناجحة في الیورومینا ومنا ●
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 6ص. ……………………………………………………………………لممارساتورشة عمل أفضل ا

 7ص ……………………………………………………………………میةاللجنة التنظیمیة واللجنة العل
  10ص …………………………………………………………………………كیفیة تقدیم أوراق بحثیة
 12ص.. ………………………………………………………………بنا االتصالمعلومات عامة وكیفیة 
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 12ص.. ………………………………………………………………بنا االتصالمعلومات عامة وكیفیة 

 
إلى  2008ھو إستمرار للحوار األورومتوسطي حول اإلدارة العامة،  الذي عقد من حوار الیورومینا حول اإلدارة العامة 

. وھو نتیجة الحاجة لتوسیع التفكیر في اإلدارة العامة من المنطقة المتوسطیة إلى المنطقة العربیة. قامت كل من 2014
إلدارة العامة بتوقیع اتفاقیة استراتیجیة المجموعة األوروبیة لإلدارة العامة وشبكة الشرق األوسط وشمال إفریقیا لبحوث ا

للمشاركة في تنظیم حوار الیورومینا كل سنتین، بالتناوب بین المناطق. بالتالي سوف یتناوب حوار الیورومینا مع مؤتمر 
شبكة الشرق األوسط وشمال إفریقیا لبحوث اإلدارة العامة وسوف یكون مشابھ جدا في الشكل. وسیتم تنظیم نقاشات حول 

 ورشات عمل وموائد مستدیرة حول مواضیع مختلفة من خالل عرض البحوث العلمیة والشھادات المھنیة.
 

 االیورومینأھداف 
 التأسیس لحوار على أعلى مستوى صنع القرار لسیاسات اإلدارة العامة في منطقة الیورومینا . ●
 األوروبیة والعربیة .تعزیز التبادالت والتعاون بین الجھات الحكومیة الفاعلة في المناطق  ●
 منح الفرصة للمھنیین والخبراء لتبادل الخبرات ومناقشة الممارسات واألدوات اإلداریة الحدیثة. ●
تعزیز قدرات الباحثین الشبان في المنطقة العربیة الذین سیمثلون نخبة من المدراء العامین واألكادیمیین في  ●

 المستقبل.
 في المنطقة. خبراتھم في مجال التشبیك المھني مینا لتعزیزإتاحة الفرصة للشباب في منطقة الیورو ●
المنطقة العربیة  تحسین ممارسات اإلدارة العامة من خالل وضع مقترحات ومن خالل التعاون في مشاریع في ●

 بین المنطقة األوروبیة والمنطقة العربیة من جھة أخرى.نفسھا من جھة و
 قشة قابلیة نقلھا وتبادلھا.عرض الممارسات الناجحة في الیورومینا ومنا ●
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 12ص.. ………………………………………………………………بنا االتصالمعلومات عامة وكیفیة 

 
إلى  2008ھو إستمرار للحوار األورومتوسطي حول اإلدارة العامة،  الذي عقد من حوار الیورومینا حول اإلدارة العامة 

. وھو نتیجة الحاجة لتوسیع التفكیر في اإلدارة العامة من المنطقة المتوسطیة إلى المنطقة العربیة. قامت كل من 2014
إلدارة العامة بتوقیع اتفاقیة استراتیجیة المجموعة األوروبیة لإلدارة العامة وشبكة الشرق األوسط وشمال إفریقیا لبحوث ا

للمشاركة في تنظیم حوار الیورومینا كل سنتین، بالتناوب بین المناطق. بالتالي سوف یتناوب حوار الیورومینا مع مؤتمر 
شبكة الشرق األوسط وشمال إفریقیا لبحوث اإلدارة العامة وسوف یكون مشابھ جدا في الشكل. وسیتم تنظیم نقاشات حول 

 ورشات عمل وموائد مستدیرة حول مواضیع مختلفة من خالل عرض البحوث العلمیة والشھادات المھنیة.
 

 االیورومینأھداف 
 التأسیس لحوار على أعلى مستوى صنع القرار لسیاسات اإلدارة العامة في منطقة الیورومینا . ●
 األوروبیة والعربیة .تعزیز التبادالت والتعاون بین الجھات الحكومیة الفاعلة في المناطق  ●
 منح الفرصة للمھنیین والخبراء لتبادل الخبرات ومناقشة الممارسات واألدوات اإلداریة الحدیثة. ●
تعزیز قدرات الباحثین الشبان في المنطقة العربیة الذین سیمثلون نخبة من المدراء العامین واألكادیمیین في  ●

 المستقبل.
 في المنطقة. خبراتھم في مجال التشبیك المھني مینا لتعزیزإتاحة الفرصة للشباب في منطقة الیورو ●
المنطقة العربیة  تحسین ممارسات اإلدارة العامة من خالل وضع مقترحات ومن خالل التعاون في مشاریع في ●

 بین المنطقة األوروبیة والمنطقة العربیة من جھة أخرى.نفسھا من جھة و
 قشة قابلیة نقلھا وتبادلھا.عرض الممارسات الناجحة في الیورومینا ومنا ●
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 دعوة للمشاركة بأوراق بحثیة وتقدیم الخبرات
 

  2ص………………………………………………………یة للمؤتمرالموضوع الرئیسي والمواضیع الفرع
 6ص. ……………………………………………………………………لممارساتورشة عمل أفضل ا

 7ص ……………………………………………………………………میةاللجنة التنظیمیة واللجنة العل
  10ص …………………………………………………………………………كیفیة تقدیم أوراق بحثیة
 12ص.. ………………………………………………………………بنا االتصالمعلومات عامة وكیفیة 

 
إلى  2008ھو إستمرار للحوار األورومتوسطي حول اإلدارة العامة،  الذي عقد من حوار الیورومینا حول اإلدارة العامة 

. وھو نتیجة الحاجة لتوسیع التفكیر في اإلدارة العامة من المنطقة المتوسطیة إلى المنطقة العربیة. قامت كل من 2014
إلدارة العامة بتوقیع اتفاقیة استراتیجیة المجموعة األوروبیة لإلدارة العامة وشبكة الشرق األوسط وشمال إفریقیا لبحوث ا

للمشاركة في تنظیم حوار الیورومینا كل سنتین، بالتناوب بین المناطق. بالتالي سوف یتناوب حوار الیورومینا مع مؤتمر 
شبكة الشرق األوسط وشمال إفریقیا لبحوث اإلدارة العامة وسوف یكون مشابھ جدا في الشكل. وسیتم تنظیم نقاشات حول 

 ورشات عمل وموائد مستدیرة حول مواضیع مختلفة من خالل عرض البحوث العلمیة والشھادات المھنیة.
 

 االیورومینأھداف 
 التأسیس لحوار على أعلى مستوى صنع القرار لسیاسات اإلدارة العامة في منطقة الیورومینا . ●
 األوروبیة والعربیة .تعزیز التبادالت والتعاون بین الجھات الحكومیة الفاعلة في المناطق  ●
 منح الفرصة للمھنیین والخبراء لتبادل الخبرات ومناقشة الممارسات واألدوات اإلداریة الحدیثة. ●
تعزیز قدرات الباحثین الشبان في المنطقة العربیة الذین سیمثلون نخبة من المدراء العامین واألكادیمیین في  ●

 المستقبل.
 في المنطقة. خبراتھم في مجال التشبیك المھني مینا لتعزیزإتاحة الفرصة للشباب في منطقة الیورو ●
المنطقة العربیة  تحسین ممارسات اإلدارة العامة من خالل وضع مقترحات ومن خالل التعاون في مشاریع في ●

 بین المنطقة األوروبیة والمنطقة العربیة من جھة أخرى.نفسھا من جھة و
 قشة قابلیة نقلھا وتبادلھا.عرض الممارسات الناجحة في الیورومینا ومنا ●
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