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                   ۲۰۱٥/  ۷/  ۱القاهرة                                                                         
 

 ) ٥۱( المؤتمر 
 "فرص وتحديات تطوير اداء اإلدارة الحكومية " 

 ۲۰۱٥اكتوبر ۲٤ – ۲۱من 
 األسكندرية –فندق تيوليب رويال   

 
  رئيس مجلس االدارة / السيد 

)  ٥۱( عق��د الم��ؤتمر الس��نوى  ۲۰۱٥/  ٦/  ۲۸ بجلس��تة ف��ىاالدارة العلي��ا  ق��رر مجل��س إدارة جماع��ة    
جامع�ه / بكلي�ة األقتص�اد والعل�وم السياس�يه العام�هبالتعاون مع مركز دراسات واستشارات االدارة  للجماعة
إل�ى   ۲۱/۱۰/۲۰۱٥م�ن  خ�الل الفت�رة ۰عل�ى البح�ر مباش�رة األس�كندرية   –بفندق تيوليب روي�ال -القاهره

 -: تحت عنوان  ۱۰/۲۰۱٥/۲٤
 

 "فرص وتحديات تطوير اداء اإلدارة الحكومية " 
 

دول��ة جدي��دة واس��س إع��اده بن��اء مؤسس��اتها وين��اقش ....الم��ؤتمر ال��ى تق��ديم رؤي��ة لمص��ر يه��دف
 ۰المؤتمر وضع خارطة طريق لتحقيق ذلك 

 والجماعه تدعوكم لإلشتراك فى المؤتمر
 

 ل التحية والتقدير ،،،ولكم ك       
 

 ورئيس المؤتمر  رئيس مجلس اإلدارة  أمين عام المؤتمر     األمين العام 
            

 محمود سالم    ۰د            جمال عبد المحسن بيومى ۰أ          عمر الفقى  ۰م

      :    مرفقات 
 ۰بيان األشتراكات

 اإلطار الفكرى
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                   ۲۰۱٥/  ۷/  ۱القاهرة    
 

 ) ٥۱( المؤتمر 
 "فرص وتحديات تطوير اداء اإلدارة الحكومية " 

 ۲۰۱٥اكتوبر ۲٤ – ۲۱من 
 األسكندرية –فندق تيوليب رويال   

 
  عضو الجماعة  / السيد 

 )  ٥۱( عق��د الم��ؤتمر الس��نوى  ۲۰۱٥/  ٦/  ۲۸ بجلس��تة ف��ى االدارة العلي��ا ق��رر مجل��س إدارة جماع��ة    
جامع�ه /بكلي�ة األقتص�اد والعل�وم السياس�يه العام�هالتعاون مع مركز دراس�ات واستش�ارات االدارة ب للجماعة
إل�ى   ۲۱/۱۰/۲۰۱٥خ�الل الفت�رة م�ن ۰األسكندرية  على البحر مباش�رة  –بفندق تيوليب رويال    -القاهره

 : تحت عنوان  ۱۰/۲۰۱٥/۲٤
 

 "فرص وتحديات تطوير اداء اإلدارة الحكومية " 
 

دول��ة جدي��دة واس��س إع��اده بن��اء مؤسس��اتها وين��اقش ....م��ؤتمر ال��ى تق��ديم رؤي��ة لمص��رال يه��دف
 ۰المؤتمر وضع خارطة طريق لتحقيق ذلك 

 والجماعه تدعوكم لإلشتراك فى المؤتمر
 

 ولكم كل التحية والتقدير ،،،       
 

 ورئيس المؤتمر  رئيس مجلس اإلدارة  أمين عام المؤتمر     األمين العام 
            

 محمود سالم    ۰د            جمال عبد المحسن بيومى ۰أ          عمر الفقى  ۰م

      :    مرفقات 
 ۰بيان األشتراكات

 اإلطار الفكرى
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 ٥۱اإلطار الفكرى للمؤتمر 

-وم السياسيةتنظم جماعة اإلدارة العليا بالتعاون مع مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة في كلية االقتصاد والعل
 :جامعة القاهرة المؤتمر الواحد والخمسين لجماعة اإلدارة العليا بعنوان

 "فرص وتحديات تطوير أداء اإلدارة الحكومية“
 :، ولقد جاءت أهداف المؤتمر كالتالي٢٠١٥أكتوبر  ٢٤ – ٢١ك في مدينة االسكندرية في الفترة من لوذ

ر في العقدين االخيرين من أجل إلقاء الضوء  على أهم تقييم برامج اإلصالح اإلداري التي تمت في مص•
المحاور التى ينبغي أن يتم تضمينها في محاوالت التطوير الجارية وكذلك ما ينبغى تالفيه من أجل فعالية أكبر 

 .لبرامج اإلصالح
 .العام إلقاء الضوء أهم المستجدات في األطر التشريعية الحاكمة للخدمة المدنية ومنظمات قطاع األعمال•
 .تحليل سياسات الدولة من أجل مكافحة والحد من الفساد•
 .الخروج بتوصيات من شأنها مساعدة متخذى القرار من أجل تطبيق كفء وفعال لبرامج اإلصالح اإلداري•

 :ولقد تم تحديد محاور المؤتمر كالتالي
ريعي للدولة في مناقشة قانون الخدمة المدنية الجديد في إطار اإلصالح التش :المحور األول

 :مصركالتالي
 .عرض وتقييم لتجارب اإلصالح اإلداري في مصر في خالل العشرين سنه األخيرة•

 .٢٠١٥لسنة  ١٨عرض أهم مالمح قانون الخدمة المدنية الجديد 
 :السياسات العامة المالية ودورها ف اإلصالح اإلداري للدولة من خالل عرض :المحور الثاني

 أهم السياسات العامة المالية في مصر حتى اآلن وتأثيرها على اإلصالح اإلداري -
 .عرض أهم مالمح قانون االستثمار الجديد -

آليات واستراتيجيات حوكمة القطاع الحكومي كمدخل لمكافحة الفساد من خالل  :المحور الثالث
 :عرض

 .الحوكمة ودورها في الحد من الفساد
 .ع قانون الكسب غير المشروع ومكافحة الفسادعرض أهم مالمح مشرو

 :تطوير وتقييم دور شركات قطاع األعمال العام من خالل عرض :المحور الرابع 
 ).١٩٩١لسنة  ٢٠٣قانون (نظرة تاريخية  –محاور إصالح قطاع األعمال العام •

 ؟)طرح الشركات في البورصة(ابتكار منظومة لتطوير حوكمه شركات قطاع األعمال 
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 األبحاث 
 )  ٥۱( المؤتمر السنوى 

 -----------------------------------------------
تدعو جماعة اإلدارة العليا ومركز دراسات وإستشارات اإلداره العامه بكلي�ه اإلقتص�اد والعل�وم السياس�يه 

 : بجامعه القاهره المنظمه للمؤتمر  
 

 "فرص وتحديات تطوير اداء االدارة الحكومية " 
 

كاف��ة ال��زمالء و الب��احثين ال��راغبين ف��ى اإلش��تراك بأبح��اثهم ح��ول أى م��ن موض��وعات الم��ؤتمر إرس��ال 
مرف�ق مع�ه س�ى دى كمبي�وتر مس�جل علي�ه  A4مكتوبة على ورق مقاس  ۲۰۱٥/  ۹/  ۲۰أبحاثهم قبل 

 .البحث 
 .األبحاث بمعرفة لجنة المؤتمر مجتمعين  وتناقش

عل��ى المش��اركين و س��يتم إرس��الة للجه��ات المهتم��ة محلي��اً و األبح��اث بحقيب��ة الم��ؤتمر ت��وزع و س��وف 
 .خارجياً 
 ۱۱٥۱۱. : ب.ص –شارع سراى األزبكية  ۱۱ :القاهرة 

 ۲٥۹۱۷۱۰۹: فاكس   ۲٥۹۰۰۷۳٥: تليفون             

 execforum@link.net:  أو بالبريد األلكترونى

 ۲عم�ارة  – ۲سموحة شقة  –شارع مسجد حاتم  –عمارات هيئة تعاونيات البناء واإلسكان   :األسكندرية 

 ۰۳٤۲۹٥۸۸: تليفون  –
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 )٥۱(المؤتمر 
 ۲۰۱٥اكتوبر ۲٤ – ۲۱من 

 "فرص وتحديات تطوير اداء اإلدارة الحكومية " 
 األسكندرية –  تيوليب رويال  فندق

================= 

            
 :سجيل وسداد األشتراكات الت 
 

  ۱۱٥۱۱: رقم بريدى  –القاهره  ۱۸۹۱: ب ۰ص–شارع سراى األزبكيه  ۱۱: القاهره 
 ۲ ٥۹۱۷۱۰۹: فاكس  – ۲٥۹۰۰۷۳٥: تليفون 
 ۲ش�قه –س�موحه  –شارع مسجد حاتم  –عمارات هيئه تعاونيات البناء واالسكان : االسكندريه 

 ۰۳ / ٤۲۹٥۸۸۰:    فاكس / تليفون  - ۲عماره –
 

 هالقيمة بالجني نوع االشتراك

 ٥۰۰۰ عضو غرفه مستقله

 ۳٥۰۰ عضو غرفه مزدوجه

 ۳۰۰۰ عضو غير مقيم

 ۱۲۰۰ )وبدون وجبات (عضو غير مقيم     

 ۲۰۰۰ )  للعضو فى الغرفة المستقلة  (  مـــــرافق 

بحد أقصى عشرة أفراد حسب األسبقية فى ( )شرط أال يعمل (  معاش غرفه مزدوجه
 )التسجيل والسداد 

۲۰۰۰ 

 ۱٥۰۰ )بحد أقصى عشرة أفراد حسب األسبقية فى التسجيل والسداد (فة مزدوجة شباب غر
بحد أقصى عشرة أفراد حسب األسبقية فى التسجيل (  )شرط أال يعمل ( معاش غير مقيم 

 )والسداد 
۱۰۰۰ 

 ۱۰۰۰ )بحد أقصى عشرة أفراد حسب األسبقية فى التسجيل والسداد (  شباب غير مقيم
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