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 فوروميد –امة للخدمة العالمنتدى المتوسطي 

 والموارد الخبرة لتبادل مجموعة يكون أن شراكة "دوفيل" إلى إطار في المندرج لعامةا للخدمة المتوسطي المنتدى يهدف

 .المتوسط األبيض البحر على المطلة للبلدان العام القطاع مدارس بين

 مبادرات حول وتبادل التجارباالبتكار تقتضي مجتمعاتنا تشهدها التي االجتماعيةو واالقتصادية السياسية التالتحوّ  إنّ 

 ذلك مواكبة ووسائل وطرق الجديدة المعطيات العتبارا بعين األخذ العمومية المدارس تستلزمو العمومية. االدارة إصالح

 .للمتوسط الجنوبية الضفة مدارس بين التبادل تشجيعو للتعاون جديدة أشكال ابتكارو الخبرة تشارك إلى باإلضافة االصالح،

من  العمومية، والمؤسسات المدارس بين ما ومبتكرة مجددة لشراكة قاعدة يكون أن إلى المنتدى يرمي ذاته، السياق في

 :خالل

 مجال في التدريب ومؤسسات مدارس أي أعضائه يضم الفرنسية( اإلنجليزية، اللغات )العربية، ثالثي رقمي فضاء 

 المهنية، وشبكاتهم العمومية اإلدارة

 الجهات الناشطة في التدريب رصد إلى باإلضافة، نممارسيالالخبراءو دراسات لودالئ منهجيات تبادلتوثيق ل مركز 

 ،ذات الصلة النشاطات والفعاليات عن نواإلعال العمومية الخدمة مجال في

 األفكار  تبادل من العمومية اإلدارة مجال في تدريبالت ومهنيي الفرديين المهتمين من كل سيمكن الذي للتبادل فضاء

 .تفاعلية شبكة في إطار والتساؤالت النقاشو
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 تمهيد

 

لمحة عامة حول معاهد ومراكز التدريب العاملة في ، المتوافر باللغات العربية، والفرنسية واالنكليزية، فهرستيقّدم هذا ال
كل من شبكة معاهد ومراكز التدريب الحكومية في  بلد من منطقة المتوسط والشرق االوسط، أعضاء 30في  القطاع العام

 .فوروميد –مينا، والمنتدى المتوسطي للخدمة المدنية -غيفت –منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا 

ادل الموارد التقنية والمعرفية، وتطوير لتعزيز الحوار، وتب في سعيهماتعاون وثيق بين الشبكتين  هو نتاجُ  لفهرستهذا ا
تؤثر  بدورها التيداثة والمرونة في بلدان المنطقة تحديات الحلنشاطات مشتركة، بهدف استشراف أفضل للمرحلة المقبلة و

 بشكل رئيسي على عمل معاهد التدريب األعضاء. 

العامة في المنطقة، وتأسيس شراكات مستدامة من جديدة للتواصل بين معاهد الخدمة ا  فرص فهرستنأمل أن يوّفر هذا ال
ليصبح أداة تسهل التآزر المؤسسي على المستويين االستراتيجي والعملي من  فهرستخالل تسهيل التواصل بينها. يطمح ال

يل مبادرات يهدف أيضا  إلى تفعكما ية. أجل تلبية الحاجات المشتركة في مجال تنمية القدرات واإلدارة الحديثة للموارد البشر
التعاون الثنائية والثالثية والمتعددة األطراف، السّيما التعاون بين بلدان الجنوب، من خالل التعّرف عن كثب على البرامج 

ا يشكل قاعدة لتشجيع المساندة التقنية الدولية، والخدمات التدريبية التي تقّدمها المعاهد األعضاء، وتبادل المعلومات، ممّ 
 ة بتحديث الدولة والحوكمة وتحسين أداء القطاع العام في المنطقة. ختلف الجهات المعنيّ والتواصل بين م

كبتين على حّد سواء، حول مواضيع تطوير رأس بمتوسطي، الذي تشّجعه الش-نحن على ثقة بأّن الحوار والتبادل األورو
التغّيرات في القطاع العام وتحديات التنمية  المال البشري وقيم الخدمة العامة، من شأنه أن يوّفر قاعدة متينة لمواجهة

 المستدامة في بلداننا.

مينا وبالفوروميد، وسيّتم تيويم المعلومات بشكل منتظم. -على الموقع االلكتروني الخاص بشبكة غيفت فهرستسُينشر هذا ال
 ة في المنطقة.للتواصل المستمر بين المعاهد التدريبي عمليةأداة ك فهرستنشّجعكم على استخدام هذا ال

 

 

 

 مبيض بساطاللمياء 
 

 لبنان -رئيسة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي 
الشرق  التدريب الحكومية في رئيسة شبكة معاهد

 مينا-غيفت –األوسط وشمال إفريقيا 

 فانسان بوتييه
 

 فرنسا -مدير عام المركز الوطني للخدمة المدنية المانطقية 
الدولي لشبكة معاهد الخدمة العامة مسؤول مجموعة التعاون 

 (RESPالفرنسية )
 ميّسر المنتدى المتوسطي للخدمة العامة
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 معاهد ومراكز التدريب الحكومية في الشرق األوسط وشمال إفريقيا والمتوسط

 بحسب التسلسل األبجدي باللغة الفرنسية
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 الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية 

 البنك المركزي الجزائري

 

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
يساهم بنك الجزائر المركزي في تأمين المناخ المؤاتي للتطّور االقتصادي. يتولى وضع الشروط العامة إلنشاء وتشغيل 

 المعايير الموجبة لعمل المصارف.المصارف والمؤسسات المالية الجزائرية واألجنبية، ويحدد 
 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة عامة مستقلة

 

 سنة التأسيس 
1962 
 

 الخدمات المقّدمة 
o الدراسات المصرفية 
o التفتيش النقدي 
o التدريب المصرفي 
o إدارة الشؤون اإلدارية والموارد المصرفية 
 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 المالية  ألسواقالقانون التجاري، اللغات التطبيقية، ودراسات االمالية واالقتصاد، البنوك، التقاضي، 

 

 لغات العمل 
 االنكليزيةوالعربية، الفرنسية 

 

 الموقع االلكتروني 
algeria.dz-of-www.bank 

 

 معلومات االتصال 
 السيدعلي نايلي، مدير عام الموارد البشرية / السيدة فاطمة زهرة أدي، مديرة التدريب :نقطة االتصال

 anaili@bank-of-algeria.dz / adi@bank-of-algeria.dz:البريد االلكتروني
 

 لجزائر، شارع زيروت يوسف، الجزائر العاصمة، ا8:زيروت يوسف، العنوان
 21739673 / 66-21739665 213+: الهاتف

 23236848 213+ :الفاكس

 

  

http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.mf.gov.dz/
http://www.mf.gov.dz/
http://www.mf.gov.dz/
http://www.mf.gov.dz/
mailto:adi@bank-of-algeria.dz
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 المدرسة الوطنية لإلدارة
 

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
كما بإعداد موظفي القطاع العام  ،عنى المدرسة الوطنية لإلدارة بتدريب موظفي اإلدارات العامة والمجالس البلديةتُ 

 لالمتحانات المهنية.المدرسة عضو في مختلف الشبكات الوطنية والدولية التي تعنى بالتدريب واألبحاث.
 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة عامة

 

  االنتماء المؤسسي 
 مؤسسة تابعة لوزارة الداخلية والبلديات

 

 سنة التأسيس 
1964 
 

 الخدمات المقّدمة 
o للموظفين الجدد في اإلدارة العامة التدريب 
o المحلية والسلطات الحكومة لموّظفي المستمر التدريب 
o والتوثيق األبحاث 
o التدقيق واالستشارات 
o والمساندة التقنية االستشارية الخدمات 
 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 تصادالعامة، المحاسبة، السياسة الدولية، اإلقالموارد البشرية، اإلدارة، اإلدارة المالية، مهارات الكتابة والتواصل، الصفقات 

 

 لغات العمل 
 العربية والفرنسية

 

 الموقع االلكتروني 
www.ena.dz 

 

 معلومات االتصال 
 السيد عبد الحق سائحي:المدير

 السيدة زهرة بوراس، مدير الدراسات ومسؤول عن التدريب المستمر:نقطة االتصال
 f-bourras@ena.dz̸haroun_imane@hotmail.fr :البريد االلكتروني

 
 حيدرة، الجزائرش،شارععبدالقادرغدو 13:العنوان
 111+ مقسم  213 21601350 ̸ 21600847 :الهاتف
 +213 21604941:الفاكس

 ena@wissal.dz: البريد اإللكتروني
 

  

http://www.ena.dz/
http://www.ena.dz/
mailto:f-bourras@ena.dz؛
mailto:f-bourras@ena.dz؛
mailto:ena@wissal.dz
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 المدرسة الوطنية لكتابة الضبط

 

  المنتدى المتوسطي للخدمة العامةعضو في 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
 تتمثل المهمة الرئيسية للمدرسة الوطنية لكتابة الضبط في تقديم تدريب مهني متواصل لكتاب المحكمة )مساعدو القضاة(. 

 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة إدارية عامة 

 

 االنتماء المؤسسي 
 تخضع لوصاية وزارة العدل 

 

 سنة التأسيس 
1991 
 

 الخدمات المقّدمة 
o تدريب مهني 
o أبحاث 
o تعاون 

 

  الخبرة الرئيسيةمجاالت 
 إدارة كتابة المحكمة واالختصاصات القضائية ، التنظيم

 

 لغات العمل 
 العربية

 

 معلومات االتصال 
 : السيد جبارني عباس المدير

 
 ، الجزائرجويلية، باب الزوار، الجزائر العاصمة 5: حي العنوان

 +213 21508856الهاتف: 
 +213 21508819: الفاكس

 Deng@injustice.dz: البريد اإللكتروني
  

mailto:Deng@injustice.dz
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 المدرسة العليا للقضاء
 

  المنتدى المتوسطي للخدمة العامةعضو في 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
لي للقضاة الطالب إضافة  إلى التدريب المهني تتمثل المهمة األساسية للمدرسة العليا للقضاء في تقديم تدريب مهني أوّ 

 المتواصل للقضاة.   

 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة عامة ذات طابع إداري 

 

  االنتماء المؤسسي 
 تخضع لوصاية وزارة العدل

 

 سنة التأسيس 
1990 

 

  الخدمات المقّدمة 
 والمستمرالتدريب األساسي 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 والمتابعة المهنية لمهني للقضاةالتدريب ا

 

 لغات العمل 
 العربية والفرنسية واالنكليزية

 

 الموقع اإللكتروني 
www.esm.dz 

 

 معلومات االتصال 
 حسين مبروك : السيدالمدير

 mabroukhocine@esm.dz: البريد اإللكتروني

 

 األبيار، الجزائر العاصمة، الجزائر 1960ديسمبر  11: شارع العنوان

  213+ 21915192/93/94: الهاتف

 +213 21915201: الفاكس

 webmaster@esm.dz: البريد اإللكتروني

 

 

  

http://www.esm.dz/
http://www.esm.dz/
mailto:mabroukhocine@esm.dz
mailto:webmaster@esm.dz
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 المعهد الوطني للعمل
 

  المتوسطي للخدمة العامةعضو في المنتدى 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
إنجاز الدراسات والتحقيقات في مجال العالقات االجتماعية المهنية، وظروف العمل، والتوظيف،  في للمعهدتتمثل المهام الرئيسية 

المعلومات بتصرف المعنيين. يقّدم وتطزير القدرات، ووضع المهني  التدريبتنفيذ . كما يتولى األسرواألجور، واألسعار، واستهالك 
 إعداد وتنفيذ القواعد المعتمدة بموجب تشريعات وقوانين العمل. في هيئات العامة والشركات المساعدة لل

 

 الوضع القانوني 
 ؤسسة عامة ذات طابع صناعي وتجاريم
 

  االنتماء المؤسسي 
 وزارة العمل يخضع لوصاية

 

 سنة التأسيس 
1981 

 
 الخدمات المقّدمة 

o الموارد البشرية 
o  الجودة والسالمة والبيئة 
o  السلسلة اللوجستية الشاملة 

 

 الرئيسية مجاالت الخبرة 
 ون المتعلقة بعالم العملؤكافة الش

 

 لغات العمل 
 الفرنسيةالعربية و

 

 الموقع اإللكتروني 
www.int.dz 

 

 معلومات االتصال 
 : السيد إبراهيم بن عامر مديرال

 benameur_brahim@hotmail.com: البريد اإللكتروني
 

 ، الجزائر العاصمة، الجزائر5طريق سيدي لكحل، السبالة، درارية ص.ب رقم  العنوان:
 +213 21550232الهاتف:
 +213 21550240:الفاكس

 intalgerie@int.dz:رونيالبريد اإللكت

  

http://www.int.dz/
http://www.int.dz/
mailto:benameur_brahim@hotmail.com
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 البشرية مواردال تطوير معهد

  

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
 .والخاص العام القطاعين في مؤسساتلل واالستشارات التدريب خدمات البشرية الموارد تطوير ديقّدم معه

 

 الوضع القانوني 
 خاصةمؤسسة 
 

  االنتماء المؤسسي 
 مستقلة
 

  التأسيسسنة 
1952 
 

 الخدمات المقّدمة 
o التقني التدريب 
o تدريبال هندسة 
o البشرية الموارد إدارة نظم تطوير 
o العامة للمؤسسات استشارية خدمات 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 الخدمات التسويق، المعلومات، تكنولوجيا اإلحصاءات، االجتماع، علم ،القانون، العامة المالية، االقتصاد، البشرية الموارد تنمية

 المصرفية
 

 لغات العمل 
 واالنكليزية الفرنسيةالعربية، 
 

 الموقع االلكتروني 
www.idrhalgerie.com 

 

 معلومات االتصال 
 السيد محمد بهلول:المدير

 
 ، شارع زيغوت يوسف، كاناستيل، وهران، الجزائر18A:العنوان
 +213 61200393: الهاتف
 +213 41431021:الفاكس

 idrhalgerie@gmail.com: البريد اإللكتروني

  

http://www.idrhalgerie.com/
http://www.idrhalgerie.com/
mailto:ena@wissal.dz
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 التونسي -الجبائي الجزائري معهد االقتصاد الجمركي و

 

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
قياديي المستقبل في مجال الجمارك والضرائب من خالل البرامج يهدف معهد االقتصاد الجمركي والمالي إلى تدريب 

خريجي التعليم العالي، والتي تتماشى مع المعايير والتوجهات الدولية. يوفر المعهد  التدريبية المتخصصة التي تستهدف
 مؤسسي.التي تسعى إلى تحسين كفاءة أنظمتها وأدائها ال االستشارات لإلدارات العامة أو الشركات المعنية

 

 الوضع القانوني 
 تونسية تّم إنشاؤها من خالل إتفاقية دولية –مؤسسة عامة جزائرية 

 

  االنتماء المؤسسي 
 مؤسسة تابعة لوزارتي المالية في الجزائر وتونس

 

 سنة التأسيس 
1981 
 

 الخدمات المقّدمة 
o التدريب المتخصص 
o األبحاث 
o االستشارية الخدمات 
 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 الضرائب، النزاعات الجمركية، تحديث الموازنة

 

 لغات العمل 
 العربية والفرنسية

 

 الموقع االلكتروني 
dz.com-www.iedf 

 

 معلومات االتصال 
 الدكتور عمر حوريالمدير: 

  om.horri@gmail.com البريد االلكتروني:
 

 ، الجزائر42400، شارع بو إسماعيل، القليعة، والية تيبازة 100: ص.ب: العنوان
 + 213 24384592 :الهاتف
 +213 24384566الفاكس:

  iedf.dz@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 
  

http://www.iedf-dz.com/
http://www.iedf-dz.com/
mailto:om.horri@gmail.com
mailto:iedf.dz@hotmail.com
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 التخطيط و للتسيير العالي المعهد

 

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
 في تحسين نظم إدارة الشركات والمؤسسات العامة والخاصة. التخطيط و للتسيير العالي يساهم المعهد

 

 الوضع القانوني 
 إدارة عامة ذات استقاللية مالية

 

  االنتماء المؤسسي 
 وزارة المالية

 

 سنة التأسيس 
1984 
 

  المقّدمةالخدمات 
o تصميم وتنفيذ البرامج المتخصصة لتعزيز قدرات كبار الموظفين في القطاعين العام والخاص 
o توفير الخبرات والخدمات االستشارية للشركات والمؤسسات واالدارات العامة 
o األبحاث المتخصصة في مجال اإلدارة 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 ، الضرائب، هندسة نظم المعلوماتاالقتصادية، إدارة وتنظيم الشركات قانون األعمال الدولي، التمويل، السياسات

 

 لغات العمل 
 الفرنسية واالنكليزيةالعربية، 

 

 الموقع االلكتروني 
www.isgp.dz 

 

 معلومات االتصال 
 دالسيد محمد راق المدير:

 isgp1@wissal.dz/isgp2@wissal.dz: البريد االلكتروني
 السيدة زليخا هّما، مديرة التنسيق البيداغوجي والتعاون نقطة االتصال:

 zhamma@hotmail.com:البريد االلكتروني
 

 برج الكفان، الجزائر العاصمة، الجزائر 179شارع الحاج نور الدين بها، ص.ب.: : العنوان
 205881 / 205895 / 21204228 213+: الهاتف
 201443 / 203270 / 21203347 213+ :الفاكس

 /isgp2@isgp.dz/isgp1@isgp.dzisgptic@gmail.com:البريد اإللكتروني
 

  

http://www.mf.gov.dz/
http://www.mf.gov.dz/
mailto:isgp1@wissal.dz
mailto:isgp1@wissal.dz
mailto:isgp1@wissal.dz
mailto:zhamma@hotmail.com
mailto:isgp2@isgp.dz
mailto:isgp1@isgp.dz
mailto:isgp1@isgp.dz
mailto:isgp1@isgp.dz
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 وزارة المالية
  

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
تسعى وزارة المالية إلى تعزيز التنمية االقتصادية في الجزائر، وتقّدم المشورة للحكومة في المجاالت المتنوعة الخاصة 

 الخدمات المقّدمةبإدارة المالية العامة والموازنة والضرائب. ُتناط بها مسؤولية تحديث المالية العامة من أجل تحسين 
 للمواطنين.

 

 الوضع القانوني 
 عامةإدارة 
 

  االنتماء المؤسسي 
 حكومة الجزائر 

 

 سنة التأسيس 
1962 

 

 الخدمات المقّدمة 
o المفتشية العامة للمالية 
o الجمارك 
o الضرائب 
o التنبؤ والسياسات 
o الخزينة 
o المحاسبة 
o ات الخارجية االقتصادية والماليةالعالق 
o الموازنة 
o معالجة المعلومات المالية 
o المشتريات العامة 
 

  الرئيسيةمجاالت الخبرة 
 الجمارك، المحاسبة العامة، والضرائب، التمويل
 

 لغات العمل 
 العربية والفرنسية

 

 الموقع االلكتروني 
www.mf.gov.dz 

 

 معلومات االتصال 
 السيد سليم بالش، نائب مدير التدريب في إدارة الموارد البشرية :نقطة االتصال

 salim.bellache@mf.gov.dz:االلكترونيالبريد 
 

 الجزائر العاصمة، الجزائر –بن عكنون  16306:مبنى أحمد فرنسيس العنوان
 +213 21595151   / 21595152 /21595153: الهاتف
 +213 21595184: الفاكس

http://www.mf.gov.dz/
http://www.mf.gov.dz/
mailto:salim.bellache@mf.gov.dz
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 مملكة البحرين

 معهد االدارة العامة

 

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
المعهد بناء الكوادر القيادية واإلدارية لوزارات ومؤسسات الدولة في مملكة البحرين، باإلضافة إلى تقديم الخدمات  يتولى

 بمستوى اإلدارة العامة ودعم خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية.  لالرتقاءاالستشارية واألبحاث 
 

 الوضع القانوني 
 بمرسوم ملكي ئتمؤسسة تدريبية حكومية أنش

 

  االنتماء المؤسسي 
 شؤون مجلس الوزراء  يتبع إداريا  

 

 سنة التأسيس 
 2009عام ، وبدأ بالعمل فعليا  2006عام 

 

 الخدمات المقّدمة 
o التدريب 
o االستشارات اإلدارية 
o  األبحاث 
o التقييم واإلرشاد الشخصي 
 

  الرئيسيةمجاالت الخبرة 
 اإلدارة العامة والقيادة

 

 لغات العمل 
 العربية واالنكليزية

 

 الموقع االلكتروني 
www.bipa.gov.bh 

 

 معلومات االتصال 
 الدكتور رائد محمد بن شمس :المدير العام

 raedbenshams@bipa.gov.bh :البريد االلكتروني
 القائم بأعمال مدير االتصال االستراتيجي -سيدة نجود العطاويي، المساعد التنفيذي للمدير العام ال :نقطة االتصال

 n.alatawi@bipa.gov.bh:البريد االلكتروني
 

 ، منطقة ضاحية السيف، المنامة، البحرين436، مجّمع 3621، طريق 1042بناية  :العنوان
  : 808 / 883 / 97317383818+الهاتف
 + 97317383839: الفاكس

 n.alatawi@bipa.gov.bh: البريد االلكتروني

http://www.bipa.gov.bh/
http://www.bipa.gov.bh/
mailto:n.alatawi@bipa.gov.bh
mailto:n.alatawi@bipa.gov.bh
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 وزارة المالية
 

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
المالية لمملكة البحرين في إطار التوجهات العامة للحكومة. تحرص تتولى وزارة المالية مسؤولية رسم وتنفيذ السياسات 

الوزارة على توجيه اإلستثمار الحكومي بما يتفق والسياسات المالية باإلضافة إلى إدارة الدين العام واإلبقاء على معدالته في 
 الحدود المقبولة دوليا .

 

 الوضع القانوني 
 إدارة حكومية

 

  االنتماء المؤسسي 
 حكومة مملكة البحرين 

 

 الخدمات المقّدمة 
o إدارة المالية العامة 
o الدين العام إدارة 
o والنشر األبحاث 
o التدريب 
 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
الرقابة ظم المالية، االبتكار والتمّيز، االقتصادية، الموازنة العامة، الضرائب، السياسة الخضراء، النوالشؤون المالية 

 والتدقيق.
 

  العمللغات 
 العربية واالنكليزية

 

 الموقع االلكتروني 
www.mof.gov.bh 

 
 

 معلومات االتصال 
 : السيد عبد األمير ميرزا علي، نائب مدير الموارد البشرية قطة االتصالن

 mfafaam@mof.gov.bh:البريد االلكتروني
 

 ، الحي الدبلوماسي، المنامة، مملكة البحرين333، ص.ب: 317، مجّمع 1702، طريق 100:مبنى العنوان
  660 / 17575000 973+: الهاتف
 17532853 973+: الفاكس

 

  

http://www.mof.gov.bh/
http://www.mof.gov.bh/
mailto:mfafaam@mof.gov.bh


23 
 

 

 جمهورية قبرص

 أكاديمية اإلدارة العامة القبرصية

 

 امةللخدمة الع يعضو في المنتدى المتوسط 
 

 وصالحيات المؤسسة مهام 
 من خالل، وذلك الح المواطنين والمجتمعفي دعم فعالية الخدمة العامة وتحسينها لص ة أكاديمية اإلدارة العامة القبرصيةمهمّ تتمثل 
 وتنفيذ سياسة تدريب شاملة في مجال الوظيفة العامة على المستوى الفردي والجماعي والتنظيمي.       تطوير

 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة عامة 

 

 االنتماء المؤسسي 
 وزارة الداخلية

 

 سنة التأسيس 
1991 
 

  الخدمات المقّدمة 
o االعدادي التدريب 
o  تدريب الطاقم اإلداري العام 
o التدريب على التنفيذ و التقييم المشترك 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 قبرصفي طابع العصري على الوظيفة العامة إضفاء ال

 

 لغات العمل 
 واالنكليزية القبرصية
 

 اإللكتروني الموقع  
www.mof.gov.cy/mof/capa/cyacademy.nsf/index_en/index_en?opendocument 

 

 معلومات االتصال 
 : السيد ماريوس ميكايليديس المدير

 
 نيقوسيا، قبرص 1473، 19و 17كليمنتوس  العنوان:
 35722466524+الهاتف:
 35722762047+: الفاكس

  pkatsouri@capa.mof.gov.cy:البريد اإللكتروني

http://www.mof.gov.cy/mof/capa/cyacademy.nsf/index_en/index_en?opendocument
http://www.mof.gov.cy/mof/capa/cyacademy.nsf/index_en/index_en?opendocument
mailto:pkatsouri@capa.mof.gov.cy
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 جيبوتيجمهورية 

 المعهد الوطني لإلدارة العامة

 

 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
يعمل على تحسين معارف وتعزيز قدرات ، وقدرات اإلدارة العامة في جيبوتي في تنمية المعهد الوطني لإلدارة العامة يساهم

 .كبار المسؤولين الحكوميين وتدريب العاملين في منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص
 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة عامة شبه مستقلة

 

  االنتماء المؤسسي 
 وزير العمل المكلف باإلصالح اإلداري

 

 سنة التأسيس 
1995 
 

 الخدمات المقّدمة 
o لمعرفة أفضل حول اإلدارة العامة ومكوناتهاالجدد  تدريب وتوجيه للموظفين 
o مهامهم الجديدةلتحضيرهم الستالم  يثا  لكبار المدراء والمسؤولين المعنيين حد برامج ولقاءات 
o برامج تدريبية لتلبية حاجات جديدة في اإلدارات والمؤسسات العامة 
o االستشارات والدعم التقني 
o تطوير وتعزيز الشراكات 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 الالمركزيةمهارات التواصل،  ،قيم الخدمة العامة، القانون العام والخاص سياسات العمل، اإلدارة العامة، الموارد البشرية،

 

 لغات العمل 
 الفرنسية

 

 الموقع االلكتروني 
www.inap.dj 

 

 معلومات االتصال 
 : السيد شارماركي ادريس عليالمدير

 mds_charco2@yahoo.fr: البريد االلكتروني
 عائشة روفا نور أحمد: السيدة نقطة االتصال

 yeferen.lubaka2013@gmail.com:البريد االلكتروني
 

 مدينة جيبوتي، قرب المركز الثقافي الفرنسي أرتور ريمبو، جيبوتي 155سالينيس الغربية، ص.ب:  :العنوان
 21351781 / 21350611 253+ :الهاتف
 inap@hotmail.fr: االلكترونيالبريد 

http://www.inap.dj/
http://www.inap.dj/
mailto:mds_charco2@yahoo.fr
mailto:yeferen.lubaka2013@gmail.com
mailto:inap@hotmail.fr
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 جمهورية مصر العربية

 للتنظيم واالدارة الجهاز المركزي

 

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 
 مهام وصالحيات المؤسسة 

والتقنى لإلدارات العامة ليتمكن يساهم الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة في تنمية روح االبتكار ومواكبة التطور اإلدارى 
القطاع الحكومى من تقديم خدمات عالية الجودة تلبى طموحات المواطنين والمؤسسات، من خالل تنمية الكوادر البشرية 

 وإصالح نظم اإلدارة.
 
  االنتماء المؤسسي 

 وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري
 

 سنة التأسيس 
1964 
 

 الخدمات المقّدمة 
o إدارة الموارد البشرية 
o في مجاالت الخدمة المدنية األبحاثالدراسات و 
o تطوير الخدمات الحكومية 
o تحديد الحاجات التدريبية ووضع سياسة وخطط وبرامج التنفيذ واإلشراف 
 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 إدارة الموارد البشرية، اإلصالح اإلداري، القيادة

 
 لغات العمل 

 العربية واالنكليزية
 
 الموقع االلكتروني 

www.caoa.gov.eg 
 
 معلومات االتصال 

 : المستشار الدكتور محمد جميل إبراهيمالرئيس
 هبا عالم، قسم العالقات الخارجية: السيدة نقطة االتصال

  heba_n_allam@yahoo.com; f.relations_caoa@yahoo.comالبريد االلكتروني: 
 

 طريق النصر، مدينة نصر، القاهرة، مصر 1: العنوان
 +20 222605472̸ 22605519: الهاتف
 +20 2 22637804/ 24011508:الفاكس

   caoa2010@caoa.gov.eg; caoaweb@caoa.gov.egالبريد االلكتروني
 

http://www.caoa.gov.eg/
http://www.caoa.gov.eg/
mailto:heba_n_allam@yahoo.com
mailto:f.relations_caoa@yahoo.com
mailto:caoa2010@caoa.gov.eg
mailto:caoaweb@caoa.gov.eg
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 مركز الحوكمة

 

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
مجال التطوير اإلداري من خالل تحقيق عناصر يعمل مركز الحوكمة على تحقيق وتفعيل رؤية وزارة التنمية اإلدارية في 

 الحكم الجيد على مستوى السياسات والبرامج.

 

  االنتماء المؤسسي 
 وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري

 

 الخدمات المقّدمة 
o تعزيز اإلدارة الرشيدة 
o  الحوكمة نظمتفعيل 
o وضع مؤشرات لقياس أداء المؤسسات الحكومية 
o  الحكوميةإعداد الكوادر 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 مكافحة الفساد وتطوير القدرات البشرية  ،التطوير المؤسسي

 

 لغات العمل 
 العربية واالنكليزية

 

 الموقع االلكتروني 
www.ad.gov.eg 

 

 معلومات االتصال 
 بمنطقة التعاون االقتصادي والتنمية: الدكتورة غادة موسى، المنسق الوطني للجنة الحكم الرشيد نقطة االتصال

 gmoussa@ad.gov.eg: البريد االلكتروني

 

 ، شارع صالح سالم، مدينة نصر،بجوار الجهاز المركزى للمحاسبات، القاهرة، مصر13: العنوان

   24000100 2 20+ :الهاتف

 2628003 2 20+: الفاكس

 

 

mailto:gmoussa@ad.gov.eg
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 القومي لإلدارةلمعهد ا

 

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
في  ،يعمل على تعزيز مفهوم الجودة واالمتياز ويقوم بدور محوري في تنفيذ حجم أعمال كبير من الخدمات واإلستشارات

برات مع هيئات الشرق األوسط، من خالل تقديم الخبرات المحلية، وتبادل الخ منطقةي القطاعين الحكومي والخاص وف
 األعمال الحديثة. ومنظمات ذات مصداقية عالمية متخصصة في تطوير كفاءات خدمات نظم

 

 الوضع القانوني 
 هيئة عامة اقتصادية تتمتع بالشخصية المعنوية 

 

  االنتماء المؤسسي 
 االداري(رئيس مجلس األمناء هو الوزير المختص بالتنمية االدارية )وزير التخطيط والمتابعة واالصالح 

 

 سنة التأسيس 
، ليعرف بالمعهد القومي لإلدارة كهيئة عامةإقتصادية 2006تّم إنشاء المعهد القومي لإلدارة العليا، ثم تحّول عام  1961 عام

 ذات طابع تدريبي واستشاري وبحثي.
 
 الخدمات المقّدمة 

o تنمية الوعي بمبادئ ومفاهيم اإلدارة الحديثة 
o  واإلجراءات اإلدارية والتكنولوجيةتنمية وتطوير المنظومات 
o بناء وتطوير معايير التميز في األداء 
o تنمية وتأهيل الكوادر اإلدارية في المؤسسات 
o نشر ثقافة الحكومة اإللكترونية 
o تصميم وتنفيذ ودعم تطبيقات الحكومة اإللكترونية واألنشطة ذات الصلة 
o دعم أنشطة ومبادرات إدارة التغير في المؤسسات 
o  الخدمات االستشارية والبحثية في المجاالت اإلدارية والتطبيقات اإللكترونية  تقديم 
o التطوير المؤسسي 
o تصميم وتنفيذ واستضافة وصيانة وتشغيل التطبيقات الحكومية اإللكترونية 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
ستشارات المتخصصة و خدمات تأمين وحدة اال، التطوير المؤسسي والخدمات االستشارية، تنمية وتطوير القدرات البشرية

خدمات تقييم ، GRCخدمات معايير الجودة و حوكمة المؤسسات ، إدارة بوابة الحكومة المصرية، PCISSالمعلومات 
خدمات التعليم و التوعية بمعايير الجودة ،  ITIL خدمات " إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، SQنظم تأمين المعلومات

   ISMS  خدمات التدريب على نظم إدارة تأمين المعلومات، ISO 27 XXX األيزو 
 

 لغات العمل 
 العربية، الفرنسية واالنكليزية

 

 الموقع االلكتروني 
www.nmi.gov.eg 

 

 معلومات االتصال 
 المهندس احمد كمال شعبان : التنفيذى المدير

 akamal@nmi.gov.eg   /akamal@ad.gov.egالبريد االلكتروني:

http://www.nmi.gov.eg/
http://www.nmi.gov.eg/
mailto:akamal@nmi.gov.eg
mailto:akamal@ad.gov.eg
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 مدير ادارة العالقات الدولية / السيد احمد السيد، نائب مدير ادارة العالقات الدولية ، السيدة ليالس صباغط االتصال: انق
 lilas@nmi.gov.eg  /asolyman@nmi.gov.eg: البريد االلكتروني

 
مدينة نصر، المنطقة الثامنة، الرقم البريدي ، محي الدين عبد الحميد المتفرع من امتداد شارع مكرم عبيد، شارع 41:العنوان
 القاهرة، مصر 7529ص.ب  11762
 222876727 20+: الهاتف
 224000149 20+ :الفاكس

  info@nmi.gov.egالبريد االلكتروني: 
 

 

 

 

 

 

  

mailto:lilas@nmi.gov.eg
mailto:asolyman@nmi.gov.eg
mailto:info@nmi.gov.eg
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 وزارة المالية

 

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
 زنات وترشيد وضبط اإلنفاق الحكوميالمالية للدولة وتنسيق المواهدف وزارة المالية الى رسم وتطوير السياسات والخطط ت

 وتنمية حصيلة الضرائب وتطوير نظمها بما يحقق األهداف االقتصادية واالجتماعية.

 

 الوضع القانوني 
 إدارة عامة 

 

  االنتماء المؤسسي 
 الحكومة المصرية

 

 سنة التأسيس 
1876 

 

 الخدمات المقّدمة 
o  اقتراح ورسم السياسة المالية العامة والمشاركة في وضع السياسة النقدية 
o وضع خطط وبرامج إدارة المالية العامة 
o الرقابة واإلشراف الفني 
o التشريعات المالية 
o والتدريب بحاثالدراسات واأل 
 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 واالقتصادي، تطوير الموارد البشريةإدارة المالية العامة، الضرائب، الدين العام، التخطيط المالي 

 

 لغات العمل 
 العربية واالنكليزية

 

 الموقع االلكتروني 
www.mof.gov.eg 

 

 معلومات االتصال 
 : السيد سليمان هنداوينقطة االتصال

 s_hindawy@mof.gov.eg:البريد االلكتروني
 

 : أبراج وزارة المالية، امتداد رمسيس، مدينة نصر، القاهرة، مصرالعنوان
 26851740/ 226851400 20+: الهاتف
 26851861 2 20 +: الفاكس

 finance@mof.gov.eg: البريد االلكتروني

  

http://www.mof.gov.eg/
http://www.mof.gov.eg/
mailto:s_hindawy@mof.gov.eg
mailto:finance@mof.gov.eg
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 واإلصالح اإلداريوزارة التخطيط والمتابعة 

 

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
تحمل وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري على عاتقها العديد من المهام لتنفيذ أهدافها وخططها، حيث تتمثل تلك المهام 

وتطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط  ( صياغة السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة بتفعيل1:في ثالث مهام رئيسية
( 3( إعداد السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة باالرتقـاء بمستوى الموارد البشرية بالدولة، 2إجراءات الحصول عليها، 

ءة الجهاز التنسيق مع الجهاز المر كزى للتنظيم واإلدارة إلعداد وصياغة خطط وبرامج اإلصالح والتطوير االدارى ورفع كفا
وفى جميع القطاعات التي يتصل عملها بالمواطنين  -في شتى المستويات اإلدارية المركزية منها والمحلية -االدارى للدولة
 والمستثمرين.

 

 الوضع القانوني 
 إدارة عامة 

 

  االنتماء المؤسسي 
 الحكومة المصرية

 

 سنة التأسيس 
1967 

 

 الخدمات المقّدمة 
o  حكومية فعالةتطوير منظومة خدمات 
o التطوير المؤسسي 
o القومية البيانات قواعد وربط استكمال 
o الدولة موارد إدارة نظم تطوير 
o  بناء قدرات العاملين بالجهاز اإلداري للدولة 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 النظم المعلوماتية واالحصائية اإلصالح اإلداري،  الحوكمة، اإلدارة العامة، التطوير المؤسسي، التخطيط،

 

 لغات العمل 
 العربية واالنكليزية

 

  الموقع االلكتروني 
www.ad.gov.eg 

 

 معلومات االتصال 
 الوزير مكتب لشؤون المركزية االدارة : السيدة هالة صدقي، رئيسنقطة االتصال

 hsedky@ad.gov.eg :البريد االلكتروني
 

 شارع صالح سالم، مدينة نصر، القاهرة، مصر 13: العنوان
   24000100 2 20+ :الهاتف

 press@ad.gov.eg: البريد االلكتروني

  

http://www.ad.gov.eg/
http://www.ad.gov.eg/
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 اإلمارات العربية المتحدة

 ةية محمد بن راشد لإلدارة الحكوميكل
 

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
بن راشدالعمل على تشجيع اإلدارة الحكومية الرشيدة في دبي ودولة اإلمارات العربية المتحدة والوطن  تلتزم كلية محمد

 .العربي من خالل دورها في انتاج األبحاث التطبيقية، ونشر أفضل الممارسات، وتمكين القادة و صناع السياسات
 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة أكاديمية حكومية

 

  االنتماء المؤسسي 
 مستقلة
 

 سنة التأسيس 
2005 
 

 الخدمات المقّدمة 
o البرامج األكاديمية 
o التعليم التنفيذي 
o والمنشورات األبحاث 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 إدارة الموارد البشرية، القيادة االستراتيجية، الحوكمة، السياسة العامة، اإلدارة العامة

 

 لغات العمل 
 العربية واالنكليزية

 

  االلكترونيالموقع 
www.mbrsg.ae 

 

 معلومات االتصال 
 : الدكتور علي سباع المريالمدير التنفيذي

 rasha.sleiman@mbrsg.ac.ae   :البريد االلكتروني
 السيد باسم يونس، مدير الشراكات االستراتيجية: نقطة االتصال

 bassem.younes@mbrsg.ac.ae : البريد االلكتروني
 

 ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة13برج المؤتمرات، الطابق : العنوان
 +971 43293290:الهاتف
 +971 43293291:الفاكس

 info@mbrsg.ae:البريد االلكتروني
 

mailto:info@mbrsg.ae
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 الجمهورية الفرنسية

 للخدمة العامة المناطقية المركز الوطني

 

  للخدمة العامةعضو في المنتدى المتوسطي 

 مينا-شريك لشبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
 مليون موظف في األقاليم الفرنسية. 1.6مهام متعلقة بتوظيف وتدريب  المناطقية العامة للخدمة الوطنية يتولى المركز

 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة إدارية عامة

 

 سنة التأسيس 
1984 

 

  الخدمات المقّدمة 
o  والمستمرالتدريب االعدادي 
o المسابقات واالمتحانات المهنية االشراف على تحضير 
o دورات تنمية المهارات فيما بين الجماعات 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 بهدفالتوظيف(،والمسابقات  التي تلييتولى المركز القومي للوظيفة العامة اإلقليمية تنظيم دورات تدريبية تطبيقية أولية )

 .  على مهامهم وأدائهم الوظيفيولين الجدد في الوظيفة العامة اإلقليمية وإضفاء الطابع المهني دمج المسؤ
 

 لغات العمل 
 الفرنسية

 

 الموقع اإللكتروني 
www.cnfpt.fr 

 

 التصال معلومات ا 
 فانسان بوتييه السيد :المدير

 Vincent.potier@cnfpt.fr: البريد اإللكتروني
  

 معلومات االتصال 
 ، فرنساباريس 75012 –شارع دو رويي  80 العنوان:
 55274400 1 33+ الهاتف:
 55274401 1 33+ الفاكس:

 accueil.siege@cnfpt.frالبريد اإللكتروني:
  

http://www.cnfpt.fr/
http://www.cnfpt.fr/
mailto:Vincent.potier@cnfpt.fr
mailto:accueil.siege@cnfpt.fr
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 بواتييهفي لموارد والخبرة واألداء الرياضي مركز ا

 

 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
في إطار المشروع المزدوج )األداء الرياضي والنجاح  كبار الرياضيينضمان تدريب وتحضير يحرص المركز على 

المجاالت المتعلقة بالنشاطات المدرسي أو الجامعي أو المهني( وذلك بالتعاون مع االتحادات الرياضية. كما ينشط المركز في 
المركز في أعمال البحث  البدنية، وتنظيم دورات تدريبية أولية رسمية للعاملين في الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة. يعتمد

 (.CAIPSمراكز تحليل الصور واألداء الرياضي )على 
 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة محلية عامة مختصة في التدريب المهني في المجاالت المتعلقة بالرياضة والشباب والتربية الشعبية 

 

 االنتماء المؤسسي 
 شارونت  –بواتو  –ليموزين  –والمجلس اإلقليمي لمنطقة أكيتان  ،الوزارة المكلفة بالرياضة

 

 سنة التأسيس 
1941 

 

 الخدمات المقّدمة 
o  عبر توفير بيئة مناسبة ومحفزة على إنجاز المشروع المزدوج )تنظيم الوقت  نرياضييالهياكل و/أو كبار الاستقبال

 المدرسي، توفير الكفاءات الطبية، توفير منشآت رياضية ذات جودة عالية...(. 
o تدريب ال 
o الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة كوارددورات تدريبية أولية ل 
o  الرياضيةاألبحاث والتطوير في مجال الميكانيكا الحيوية 
o  استقبال التحضيرات والندوات والتجّمعات والوفود 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
ترقية المهن المرتبطة تطوير الرياضة، الوقاية ومكافحة االنحراف، نقل التكنولوجيا، التدريب على تحليل الحركة، 

 طوير التوظيف في المجال الرياضيت، بالرياضة
 

 لغات العمل 
 واالنكليزيةالفرنسية 

 

 الموقع اإللكتروني 
poitiers.sports.gouv.fr-www.creps 

 

 معلومات االتصال 
 : السيد باتريس بيهاغالمدير

 patrice.behague@creps-poitiers.sports.gouv.fr: البريد اإللكتروني
 

 فونوي سو بيارد ، فرنسا 86580: شاتو دو بوافر، العنوان
 549360600 33+: الهاتف

 cr086@creps-poitiers.sports.gouv.fr: البريد اإللكتروني
 

 

http://www.creps-poitiers.sports.gouv.fr/
http://www.creps-poitiers.sports.gouv.fr/
mailto:patrice.behague@creps-poitiers.sports.gouv.fr
mailto:cr086@creps-poitiers.sports.gouv.fr
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 التعليم العسكري العالي مديرية

 
 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 
 
 مهام وصالحيات المؤسسة 

مسؤوليات على مستوى هيئة األركان والقيادة واإلدارة الضباط لتحّمل  إعداد على مديرية التعليم العسكري العالي تعمل
لمؤسسات وهيئات األركان المشتركة بين الجيوش أو الدول الحليفة، إضافة  إلى كما ا ضمن الجيوش التي ينتمون إليها،

 إعداد وتنفيذ السياسة الدفاعية. ايتم فيه المناصب األخرى التي
 
 الوضع القانوني 

 مؤسسة عامة
 
 االنتماء المؤسسي 

 وزارة الدفاع 
 
 سنة التأسيس 

1993 
 
 الخدمات المقّدمة 

في وجيوش الدول الصديقة والحليفة ليتولوا مراكز قيادية  الفرنسي الجيش العاملين فيتعزيز مهارات وكفايات الضباط 
 المستقبل

 
 مجاالت الخبرة الرئيسية 

 األمن
 
 لغات العمل 

 الفرنسية
 
 الموقع اإللكتروني 

www.dems.defense.gouv.fr 
 
 معلومات االتصال 

 : السيد جان مارك ديكان المدير
 jean-marc.duquesne@intradef.gouv.fr: البريد اإللكتروني

 
 ، فرنسا07باريس إس بي  75700ساحة جوفر،  1: العنوان
 44425713 1 33+: الهاتف
 44424502 1 33+: الفاكس

 

 

 
 

 

http://www.dems.defense.gouv.fr/
http://www.dems.defense.gouv.fr/
mailto:jean-marc.duquesne@intradef.gouv.fr
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 الجيوشمدرسة محافظي 
 

 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
تقّدم مدرسة محافظي الجيوش التدريب للمحافظين المحترفين والمتعاقدين أو المتطوعين. وتتيح للطالب الضباط اكتساب 

المباشرة للقيادة حول المعوقات تقديم المشورة  الكفاءات الضرورية في مجال اإلدارة والدعم المشترك بهدف إعدادهم على
 بوحدات العمليات أو هيئة األركان.   واالحتياجات،وذلك فور التحاقهم

 

 الوضع القانوني 
 مصلحة دولة

 

  االنتماء المؤسسي 
 وزارة الدفاع

 

 سنة التأسيس 
2013 

 

 الخدمات المقّدمة 
o  تعزيز معارف ومهارات المحافظين لممارسة مسؤولياتهم في اإلدارة العسكرية ذات المستوى العالي، وتشمل

التطورات ، اإللمام بالتنفيذ الصارم للمهام، القيادة واإلدارة، معرفة الذاتاكتساب المؤهالت للعمل في وسط صعب، 
 العالمية

o  والدعم المشترك )تدريبالضباط والطواقم المدنية من الفئة أ مركز تدريب مهني متواصل في مجال اإلدارة العامة
 التي تشغل مناصب في مصالح التنظيم واإلدارة(

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 المهام اإلدارية العامة والدعم المشترك للقوات المسلحة ومصالح الوزارة

 

 لغات العمل 
 الفرنسية

 

 الموقع اإللكتروني 
www.commissairesdanslesarmees.defense.gouv.fr/ECA/ 

 

 التصال معلومات ا 
 : السيد مارك دو بيكدوليافر المدير

 marc.de-becdelievre@intradef.gouv.fr: البريد اإللكتروني
 

 ، فرنساسالون أير 13661: طريق سان جان العنوان
  90178138 4 33+الهاتف: 

 ecoledescommissairesdesarmees@gmail.com: البريد اإللكتروني
 

 

http://www.commissairesdanslesarmees.defense.gouv.fr/ECA/
http://www.commissairesdanslesarmees.defense.gouv.fr/ECA/
mailto:marc.de-becdelievre@intradef.gouv.fr
mailto:ecoledescommissairesdesarmees@gmail.com
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 الصحة العامة مدرسة الدراسات العليا في

 

 المتوسطي للخدمة العامة عضو في المنتدى 
  

 مهام وصالحيات المؤسسة 
ون اإلدارية والتفتيش أو المراقبة في المجاالت الصحية واالجتماعية والطبية ؤاإلدارة والشللعاملين في التدريب توفر المدرسة 

بمؤسسات دولية  هاعالقات على تطوير المدرسةتعمل  الصحة العامة.حول نشاطات البحث  العالي، وتساهم فيتعليم تقّدم ال االجتماعية.
 تبادل الخبرات. أخرى مشابهة من خالل

 

 الوضع القانوني 
 امة ذات طابع علمي وثقافي ومهنيمؤسسة ع

 

 االنتماء المؤسسي 
 ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث  ،ون االجتماعية والصحةؤوزارة الش

 

  التأسيسسنة 
2008 

 

 ت المقترحةاالخدم 
o 13 للتدريب المهني في مجال الصحة فرع 
o دورات تدريبية للحصول على شهادة الماستر وشهادات ماستر متخصصة وشهادة دكتوراه 
o شهادات صادرة عن المؤسسة 
o  شبكة خاصة بالدكتوراه في اختصاص الصحة العامة 
o  عرض شامل للتدريب المهني طيلة الحياة 
o  مختبر بحوث مختص في البيئة والصحة، معتمدةوحدات بحث  4، دوائر للتعليم والبحث 4للتعليم والبحث: منصة 
o " دار النشرLes Presses de l’EHESP" 

 

 الرئيسية مجاالت الخبرة 
واالجتماعية  تنظيم وتوجيه وضبط وإدارة الخدمات الصحية في أبعادها الصحية ،السياسات االجتماعية والسياسات المتعلقة بالصحة

 ترقية الصحة والوقاية.، السالمة الصحية، البيئة والصحة ،والطبية االجتماعية
 

 لغات العمل 
 الفرنسية واالنكليزية

 

 الموقع اإللكتروني 
www.ehesp.fr 

 

 معلومات االتصال 
 : السيد لوران شامبو المدير

 Laurent.chambaud@ehesp.fr: البريد اإللكتروني
 

 فرنسا -ران سيدكس  35043، 74312إس سي  –شارع دو بروفيسور ليون برنار  15 العنوان:
 99022200 2 33+الهاتف:

 Direction.Communication@ehesp.frالبريد اإللكتروني:

 

 

  

http://www.ehesp.fr/
http://www.ehesp.fr/
mailto:Laurent.chambaud@ehesp.fr
mailto:Direction.Communication@ehesp.fr
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 مدرسة ضباط الدرك الوطني
 

 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
تقّدم مدرسة ضباط الدرك الوطني تدريبا  مهنيا  إعداديا  ومستمرا  لضباط الدرك بهدف تعزيز مهاراتهم الوظيفية وتحضيرهم 

 رفيعة.لتحّمل مسؤوليات 
 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة عامة

 

 االنتماء المؤسسي 
 وزارة الداخلية

 

 سنة التأسيس 
1945 

 

 الخدمات المقّدمة 
o الوطني للدرك التابعين المهنيين للضباط ومستمر أساسي تدريب 
o في اإلحتياط الضباط المتطوعين تدريب 
o األزمات إدارة حول توفير برامج تدريبية عن ُبعد 
o إدارة متخصص في ماجستير توفير منهاج 

la-de-Management-www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/eogn/MBAsp-األعمال:
securite 

o في المجال يتولى إنتاج مختلف المنشورات وينظم ورش عمل بحثية  مركز أبحاث
 www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/crgn/CREOGNاألمني:

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 األمن، اإلدارة، إدارة األزمات، األخالقيات المهنية

 

 لغات العمل 
 الفرنسية

 

 الموقع اإللكتروني 
officiers.gendarmerie.defense.gouv.fr/index.php-www.ecole 

 

 معلومات االتصال 
 : السيدة إيزابيل جوينون دو ميريتنس المدير

 general.eogn@wanadoo.fr: البريد اإللكتروني
 

 موالن سيدكس ، فرنسا 77010ن: شارع الدراغون الثالث عشر، العنوا
 64143307 1 33+: الهاتف

 eogn@gendarmerie.interieur.gouv.fr: البريد اإللكتروني
 
 

 

http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/eogn/MBAsp-Management-de-la-securite
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/eogn/MBAsp-Management-de-la-securite
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/eogn/MBAsp-Management-de-la-securite
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/crgn/CREOGN
http://www.ecole-officiers.gendarmerie.defense.gouv.fr/index.php
http://www.ecole-officiers.gendarmerie.defense.gouv.fr/index.php
mailto:general.eogn@wanadoo.fr
mailto:eogn@gendarmerie.interieur.gouv.fr


38 
 

 المدرسة الوطنية لإلدارة

 

 عضو في المنتدى المتوسطة للخدمة العامة 

 مينا-شريك لشبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
تهدف المدرسة الوطنية لإلدارة إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية التوظيف في المراكز العليا في اإلدارة العامة 

 الفرنسية، كما وإضفاء الطابع المهني على تدريب كبار الموظفين.
 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة إدارية عامة 

 

 االنتماء المؤسسي 
 تخضع لوصاية مصالح رئيس الحكومة

 

 سنة التأسيس 
1945 

 

 الخدمات المقّدمة 
o التدريب اإلعدادي والمستمر للموظفين 
o والتحضير لمسابقات الدخول في المؤسسات األوروبية التدريب المتخصص بالشؤون األوروبية 
o  التعاون في مجال الحوكمة العامة واإلدارة 
o األبحاث والنشر 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
امين الفرنسيين واألجانب، التدريب المهني المستمر، تحسين كفاءات الموظفين عالتوظيف والتدريب اإلعدادي للموظفين ال

في إطار دورات تدريبية قصيرة أو طويلة األمد، وتطوير العالقات األوروبية والدولية الثنائية والمتعددة الفرنسيين واألجانب 
 ةاألطراف في مجال الحوكمة العامة واإلدار

 

 لغات العمل 
 الفرنسية

 

 الموقع اإللكتروني 
www.ena.fr 

 

 معلومات االتصال 
 نتالي لوازو  السيدة المدير:

 nathalie.loiseau@ena.frالبريد اإللكتروني:
 

 ستراسبورغ سيدكس، فرنسا 67080،شارع سانت مارجريت 1ستراسبورغ،  العنوان:
 88214444 3 33+ الهاتف:

 
 
 

http://www.enea.fr/
http://www.enea.fr/
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 المدرسة الوطنية إلدارة السجون

 
 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
 إلى تقديم تدريب مهني نظري وعملي لموظفي السجون قبل توليهم مهامهم. تهدف المدرسة

 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة إدارية عامة

 

 االنتماء المؤسسي 
 وزارة العدل

 

 سنة التأسيس 
1966 

 

 الخدمات المقّدمة 
التدريب المستمر تعتبر المدرسة مؤسسة التدريب المهني اإلعدادي الوحيدة لكافة الكوادر العاملة في السجون. توفر 

للمسؤولين والفاعلين في مجال التدريب المهني ومختلف "العاملين المختصين"، ومنهم المكلفين بالتطبيقات المعلوماتية 
 والُمنشّطين الرياضيين.

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 إدارة السجون

 

 لغات العمل 
 الفرنسية

 

 الموقع اإللكتروني 
www.enap.justice.fr 

  

 معلومات االتصال 
 السيدة صوفي بلوويالمدير:

 sophie.bleuet@justice.frالبريد اإللكتروني:
 

 ، فرنسا 9أجان سيدكس  47916 10028، شارع ميشال سار، إس سي 440 العنوان:
 553989898 33+ الهاتف:
 553989899 33+الفاكس:

 

  

http://www.enap.justice.fr/
http://www.enap.justice.fr/
mailto:sophie.bleuet@justice.fr
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 المدرسة الوطنية للتنافس واالستهالك ومكافحة الغش
 

 عضو في المنتدى المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 
  

 مهام وصالحيات المؤسسة 
 فعالية االقتصادية لصالح المستهلكين. لل دعما   لتنافس ومكافحة الغشعلى تحفيز ا لمدرسة الوطنيةتعمل ا

 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة عامة

 

 االنتماء المؤسسي 
 وزارة االقتصاد

 

 الخدمات المقّدمة 
o توازن العالقات بين المستهلكين والمهنيين تحقيق 
o  مواكبة التطورات في مجال االستهالك 
o  االقتصاديتعزيز مكافحة الغش 
o  أسواق االقتصاد الحقيقي  حسن سيرمراقبة 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 اإلعدادي والمستمر للمفتشين والمراقبين المكلفين بالتنافس واالستهالك ومكافحة الغش. التدريب

 

 لغات العمل 
 الفرنسية

 

 الموقع اإللكتروني 
dgccrf-a-www.economie.gouv.fr/dgccrf/travailler   

  
 معلومات االتصال 

 غي لوبيز  : السيدالمدير
 guy.lopez@dgccrf.finances.gouv.fr: البريد اإللكتروني

 
 مونبولييه، فرنسا 34935، 60ساحة إرنست جرانييه ص.ب  45مونبولييه  :العنوان

 99527400 4 33+الهاتف: 
 enccrf34@dgccrf.finances.gouv.fr: البريد اإللكتروني

  

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/travailler-a-dgccrf
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/travailler-a-dgccrf
mailto:guy.lopez@dgccrf.finances.gouv.fr
mailto:enccrf34@dgccrf.finances.gouv.fr
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 للجماركالمدرسة الوطنية 

 

 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
وكبار المسؤولين في  األولىتقدم المدرسة الوطنية للجمارك تدريبا  مهنيا  أوليا  لمفتشي الجمارك والموظفين من الفئة 

 الجمارك.  
 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة عامة

 

 االنتماء المؤسسي 
 الحكومة الفرنسية

 

 سنة التأسيس 
1977 

 

 الخدمات المقّدمة 
 التدريب المستمر 

 

 الرئيسية مجاالت الخبرة 
 القوانين الجمركية والضرائب غير المباشرة، مكافحة الغش، الشؤون اإلدارية، اإلدارة، التطبيقات المعلوماتية

 

 لغات العمل 
 الفرنسية

 

 الموقع اإللكتروني 
www.douane.gouv.fr 

 

 معلومات االتصال 
 لوران فينو السيد المدير:

 Laurent.venot@douane.finances.gouv.fr: البريد اإللكتروني
 

 ، فرنسا59203، توركوان سيدكس 450، شارع جان ميالي، ص.ب 11العنوان: 
 00 24 28 70 9 33+: الهاتف
 00 86 94 20 3 33+: الفاكس

 

 

  

http://www.douane.gouv.fr/
http://www.douane.gouv.fr/
mailto:Laurent.venot@douane.finances.gouv.fr
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 المدرسة الوطنية للمالية العامة
 

 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
ة ياإلعدادي لكافة العاملين في المدير والتدريب تشمل مهام المدرسة الوطنية للمالية العامة التحضيرلمسابقات التوظيف،
وأعمال األبحاث والنشر  وتطويرالمناهج التدريبية، العامة للمالية العامة، باإلضافة إلى التدريب لمواكبة الترقيات الوظيفية،

 التي تفيد موظفي المديرية في تطورهم الوظيفي.
 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة عامة

 

 االنتماء المؤسسي 
 الفرنسيةالحكومة 

 

 سنة التأسيس 
2010 

 

 الخدمات المقّدمة 
o التدريب اإلعدادي والمستمر 
o  وثائق التربويةالإنتاج 
o الشراكات مع المدارس األخرى المنتمية لشبكة مدارس الخدمة العامة 
o التعاون الدولي خاصة في مجال التدريب المهني للطالب األجانب 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 المالية العامة

 

 لغات العمل 
 الفرنسية

 

 معلومات االتصال 
 : السيد دانيال كازابيانكا المدير

 Daniel.casabianca@dgfip.finances.gouv.fr: البريد اإللكتروني
 

 ، فرنسا93464شارع دو سنتر، نوازي لجراند، سيدكس  10نوازي لجراند، : العنوان
 57338822 1 33+: الهاتف

 enfip@dgfip.finances.gouv.fr:البريد اإللكتروني
 
 

  

mailto:Daniel.casabianca@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:tgent.contact@dgfip.finances.gouv.fr
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 ستراسبورغفي ة الماء والبيئة المدرسة الوطنية لهندس
 

 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 
 

  المؤسسةمهام وصالحيات 
تقدم المدرسة تدريبا  مهنيا  للمهندسين والمسؤولين العاملين في مصالح الدولة والمؤسسات العامة والشركات الخاصة، وتولي 

تقدم المدرسة تدريبا  مهنيا  من خالل مشاركة األساتذة أهمية بالغة لألخالقيات والممارسات المهنية واالنفتاح االجتماعي. 
 خبير ومختص. 200وحدات بحث مشتركة وفريق يضم أكثر من  4في دمجين نالباحثين الم

 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة عامة 

 

 االنتماء المؤسسي 
  تخضع لوصاية وزارة الزراعة وتعمل بالتعاون مع جامعة ستراسبورغ

 

 سنة التأسيس 
1952 

 

 الخدمات المقّدمة 
o اختصاصات 5في  هندسة شهادات 
o شهادات الماستر المتخصصة 
o اإلجازة المهنية 
o  التدريب )تدريب قصير المدى، تدريب لنيل شهادة، تدريب لنيل دبلوم تخّرج، نظام التكافؤ حسب النظام التعليمي

 الفرنسي( 
 
 وخبير خارجي. مهني 200من  وأكثر مشتركة تبحثية وحدا 4هيئة التدريس في المدرسة  تضم

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 لتجهيز وتهيئة األقاليمالمياه، حماية البيئة، ا

 

 لغات العمل 
 الفرنسية

 

 الموقع اإللكتروني 
engees.unistra.frwww.  

 

 معلومات االتصال 
 فرانسوا كير -: السيد جان المدير

 jean-françois.quere@engees.unistra.fr: البريد اإللكتروني
 

 ، فرنسا67070، ستراسبورغ سيدكس61039كاي كوش، ص.ب  1ان: العنو
 88248282 3 33+: الهاتف
 88370497 3 33+: الفاكس

 contact@engees.unistra.fr:البريد اإللكتروني
 

  

http://www.engees.unistra.fr/
http://www.engees.unistra.fr/
mailto:jean-françois.quere@engees.unistra.fr
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 ب المحكمةاالمدرسة الوطنية لكت  

 
 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 
 
 مهام وصالحيات المؤسسة 

مصلحة ذات اختصاص وطني خاضعة لسلطة مدير الشؤون القضائية، تتولى التدريب التطبيقي لمهن مدير مصالح الكّتاب 
 القضائيين،

 مساعد إداري.و أمين إداري، كاتب محكمة
 
  القانونيالوضع 

 مؤسسة إدارية عامة 
 
 االنتماء المؤسسي 

 وزارة العدل 
 
 سنة التأسيس 

1974 
 

 الخدمات المقّدمة 
التدريب اإلعدادي والمستمر لمدراء مصالح الكتاب القضائيين وكتاب المحكمة والمساعدين والمعاونين اإلداريين في 

 المصالح القضائية
 
 مجاالت الخبرة الرئيسية 

 اإلدارة والعدل
 
 لغات العمل 

 الفرنسية
 

 الموقع اإللكتروني 
www.eng.justice.fr/index.php 

 
 :معلومات االتصال 

 المدير: السيد جيرار سنتيس 
 d.eng-dijon@justice.frالبريد اإللكتروني: 

 نقطة االتصال: السيد جيروم مورو، مساعد المدير 
 com.eng-dijon@justice.frالبريد اإللكتروني: 

 
 ديجون، فرنسا 21000شارع دو المارن،  5العنوان: 
 80605600 3 33+ الهاتف: 
 80605800 3 33+الفاكس: 

    eng.dijon@justice.frالبريد اإللكتروني:
 

  

http://www.eng.justice.fr/index.php
http://www.eng.justice.fr/index.php
mailto:d.eng-dijon@justice.fr
mailto:com.eng-dijon@justice.fr
mailto:eng.dijon@justice.fr
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 ءالمدرسة الوطنية للقضا
 
 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
والقضاة ترتكز مهام المدرسة الوطنية للقضاة حول تنظيم مسابقات الدخول إلى السلط القضائي، تدريب موظفي القضاء 

الفرنسيين المستقبليين، كما وقضاة الدولة األجانب الذين ترتبط بلدانهم باتفاقيات تعاون مع فرنسا. تشمل الخدمات التدريبية 
 أيضا  القضاة غير المهنيين والقضاة القنصليين والقضاة الجواريين وبعض العاملين في هذا المجال.

 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة إدارية عامة 

 

 االنتماء المؤسسي 
 وزارة العدل

 

 سنة التأسيس 
1958 

 

 الخدمات المقّدمة 
o واألجانب تدريب القضاة الفرنسيين 
o تدريب القضاة القنصليين 
o توظيف القضاة الفرنسيين 
o  تدريب المهني للقضاة الجواريين 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 تدريب القضاة

 

 لغات العمل 
 الفرنسية
 

 الموقع اإللكتروني 
www.enm.justice.fr 

 

 معلومات االتصال 
 : السيد كزافييه رونسان المدير

 Xavier.ronsin@justice.fr: البريد اإللكتروني
 

 ، فرنسا33080سيدكس ،شارع دي فغاغ بوني،  بوردو 10العنوان: 
 56001010 5 33+الهاتف: 

 

  

http://www.enm.justice.fr/
http://www.enm.justice.fr/
mailto:Xavier.ronsin@justice.fr
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 المدرسة الوطنية للحماية القضائية للشباب
 

 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
 مهام التدريب ومواكبة المسيرة المهنية للكوادر المعنية بالحماية القضائية للشباب.   تتولّى المدرسة

 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة إدارية عامة 

 

 االنتماء المؤسسي 
 وزارة العدل

 

 سنة التأسيس 
1952 

 

 الخدمات المقّدمة 
 التدريب المهني اإلعدادي والمستمر

 . 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 الفلسفة، التربية، علم النفس، شؤون الشباب، اإلدارة العامة القانون، علم االجتماع،

 

 لغات العمل 
 الفرنسية

 

  اإللكترونيالموقع 
www.enpjj.justice.fr 

 

 معلومات االتصال 
 روزموند دوانيي السيدة : المدير

 rosemonde.doignies@justice.fr: البريد اإللكتروني
 

 روباي سيدكس، فرنسا 59052 – 90114ص.ب شارع دو كوروار،  16: العنوان
 59031414 3 33+: الهاتف
 59031451 3 33+: الفاكس

 

 

  

http://www.enpjj.justice.fr/
http://www.enpjj.justice.fr/
mailto:rosemonde.doignies@justice.fr
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 المدرسة الوطنية ألمن وإدارة البحار

 

 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
ضباط مفتشي األعمال البحرية،، األعمال، مفتشي األعمال البحرية راءمد تقوم المدرسة الوطنية ألمن وإدارة البحار بتدريب

لفرنسية والذين مراقبي األعمال البحرية، باإلضافة إلى المتدربين األجانب من البلدان الناطقة باللغة ا السلك التقني واإلداري،
 . مدة الطويلة األاإلعداديدماجهم في مختلف الدورات التدريبية يتم 

 

 ونيالوضع القان 
 مؤسسة عامة 

 

  االنتماء المؤسسي 
 وزارة البيئة 

 

 سنة التأسيس 
 

 الخدمات المقّدمة 
o  التحضير لالختبارات التقنية الخاصة بالمسابقات الداخلية واالمتحانات المهنية 
o  اإلشراف على دورات التدريب المهني المتواصل على الصعيد الوطني بالتعاون مع مديرية األعمال 
o  ةلصالح الطواقم العاملة في مجال األعمال البحري وتنفيذه اإلداري الذي يتم إعدادهاإلشراف على التدريب 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 التنمية المستدامة

 

 لغات العمل 
 الفرنسية

 

 الموقع اإللكتروني 
durable.gouv.fr/-maritimes.developpement-affaires-www.ecole 

 

 معلومات االتصال 
 : السيد مارك شابالن لمديرا

 marc.chapelain@developpement-durable.gouv.fr: البريد اإللكتروني
 

 ، فرنسا4نانت سيدكس  44187 – 88705شارع غابلاير بيري، ص.ب  38: العنوان
 40716180 2 33+ : الهاتف

 

 
  

http://www.ecole-affaires-maritimes.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.ecole-affaires-maritimes.developpement-durable.gouv.fr/
mailto:marc.chapelain@developpement-durable.gouv.fr
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 المدرسة الوطنية العليا للضمان االجتماعي
 
 المنتدى المتوسطي للخدمة العامة عضو في 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
ترقية نظام ولين وتدريبهم مهنيا ، وتوظيف المسؤتحقيق مستوى مهني عاٍل داخل هذه الهيئات عبر تساهم المدرسة في 

 مهامه والمهن المتعلقة به. تنظيم الحماية االجتماعية في فرنسا و
 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة إدارية عامة 

 

 االنتماء المؤسسي 
 وزارة الصحة 

 

 سنة التأسيس 
1960 

 

 الخدمات المقّدمة 
o دورات تدريبية قصيرة 
o  دورات تدريبية حسب الطلب 
o  تدريبية مستمرةدورات 
o أيام دراسية 

 

 الرئيسية مجاالت الخبرة 
 الضمان االجتماعي

 

 لغات العمل 
 الفرنسية

 

 الموقع اإللكتروني 
www.en3s.fr 

 

 معلومات االتصال 
 دومينيك ليبو  : السيدالمدير

 Dominique.libault@en3s.fr: البريد اإللكتروني
 

 فرنساسانت إيتيان،  42000 –شارع دي دوكتور شاركو  27: العنوان
 77811515 4 33+: الهاتف
 77811500 4 33+:الفاكس

 

 
 
 
 

http://www.en3s.fr/
http://www.en3s.fr/
mailto:Dominique.libault@en3s.fr


49 
 

 المدرسة الوطنية للخدمات البيطرية

 

 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
تتمثل مهّمة المدرسة الوطنية للخدمات البيطرية في التدريب والبحث لتصميم وإعداد وتنفيذ وتقييم العمل الجماعي في مجال  

الصحة البيطرية العامة والتغذية لصالح الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص. هي مدرسة تطبيقية للمفتشين المكلفين 

 بالصحة البيطرية العامة.  

 

 وضع القانونيال 
: معهد التعليم العالي والبحث في التغذية والصحة VetAgro Supمؤسسة عامة ذات طابع علمي وثقافي ومهني )معهد 

 الحيوانية والعلوم الزراعية والبيئة(

 

 االنتماء المؤسسي 
 وزارة الزراعة والزراعة الغذائية والغابات

 

 سنة التأسيس 
1973 

 

 الخدمات المقّدمة 
o  االعدادي والمستمرالتدريب 
o  البحث التطبيقي 
o منشورات علمية ومهنية 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 الصحة البيطرية العامة، السياسات العامة، السياسات الغذائية، إدارة المخاطر الصحية 

 

 لغات العمل 
 الفرنسية واالنكليزية

 

 الموقع اإللكتروني 
www.ensv.fr 

 

 معلومات االتصال 
 أوليفييه فوجير  السيد:المدير

 olivier.faugere@ensv.vetagro-sup.fr: البريد اإللكتروني

 

 مارسي ليتوال، فرنسا  69280 –شارع بورغالت  1 العنوان:

 78872545 4 33+الهاتف: 

 78872548 4 33+:الفاكس

 ensv@ensv.vetagro-sup.fr:البريد اإللكتروني

  

http://www.ensv.fr/
http://www.ensv.fr/
mailto:olivier.faugere@ensv.vetagro-sup.fr
mailto:ensv@ensv.vetagro-sup.fr


50 
 

 واإلنقاذ اإلطفاءالمدرسة الوطنية العليا لضباط 
 

 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
واإلنقاذ المهنيين والمتطوعين من خالل تنظيم دورات تدريبية خاصة بالحرائق واإلنقاذ  اإلطفاء تتولى المدرسةتدريب ضباط

موجهة للموظفين ومسؤولي الشركات والخبراء الفرنسيين أو األجانب. وتنشط مع محافظي المناطق لتنسيق الدورات 
 الدولي ضمن مجال اختصاصها.ر التعاون يالتدريبية واألبحاث وأعمال التعاون التي تنفذها هذه المدارس، وتطو

 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة وطنية عامة ذات طابع إداري

 

 االنتماء المؤسسي 
 وزارة الداخلية 

 

 سنة التأسيس 
1977 

 

 الخدمات المقّدمة 
o  واإلنقاذ المهنيين والمتطوعين اإلطفاءالتدريب إلدماج مالزمي 
o المجال الصحي في التدريب 
o التدريب المتخصص 
o مركز توثيق 
o  بوابة معلومات وطنية 
o " المجلة العلميةPerspectives" والمجلة المؤسسية "Le Sabre et la Plume ." 
o أبحاث في مجال األمن المدنيمركز دراسات و 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 واإلنقاذ اإلطفاءالتدريب المهني لرجال 

 

 لغات العمل 
 الفرنسية

 

 الموقع اإللكتروني 
www.ensosp.fr 

 

 معلومات االتصال 
 : في انتظار التعيين المدير

 
 ، فرنسا3أيكس أون بروفانس سيدكس  13798 – 20316شارع ليوتنان باراير، ص.ب  1070العنوان: 

 42390400 4 33+: الهاتف
 
 
 
 
 

http://www.ensosp.fr/
http://www.ensosp.fr/
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 المدرسة الوطنية العليا للشرطة
 

  المتوسطي للخدمة العامةعضو في المنتدى 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
ُتعنى المدرسة الوطنية العليا للشرطة بتقديم التدريب اإلعدادي والمستمر لمفّوضي الشرطة )الهيئة المكلفة بالتصميم وإدارة 

 الشرطة الوطنية( وضباط الشرطة )هيئة القيادة(. 
 

 الوضع القانوني 
 التعليم العالي والبحثمؤسسة إدارية عامة مختصة في 

 

 االنتماء المؤسسي 
 وزارة الداخلية 

 

 سنة التأسيس 
1940 

 

 الخدمات المقّدمة 
o  اإلعداد للمسابقات الخارجية الخاصة بمفّوضي وضباط الشرطة 
o  التدريب المستمر لصالح موظفي الشرطة اآلخرين، ومحافظي المناطق، والموظفين السامين، والمنتخبين، وكبار

 في اإلدارات أو الشركات، ومسؤولي األمن اآلخرينالمسؤولين 
o تطوير مناهج تدريبية 
o  3في األمن بالتعاون مع جامعة ليون  2ماستر  
o التدريب للحصول على دبلوم تخّرج لقادة الشركات األمنية الخاصة 
o  التعاون األوروبي والدوليCEPOL FRONTEX ،AEPC 
o األبحاث 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 المهني، األمن، الشرطةالتدريب 

 

 لغات العمل 
 الفرنسية واالنكليزية

 

 الموقع اإللكتروني 
www.ensp.interieur.gouv.fr 

 

 معلومات االتصال 
 : السيدة هيلين مارتيني، مفتش عام للشرطة الوطنيةلمديرا

 ensp-direction@interieur.gouv.fr: البريد اإللكتروني
 
 ، فرنساسان سير أو مونت دور 69450شارع كارنو،  9ن: العنوا

 72531850 4 33+: الهاتف
 ensp-direction@interieur.gouv.frالبريد اإللكتروني: 

 

  

http://www.ensp.interieur.gouv.fr/
http://www.ensp.interieur.gouv.fr/
mailto:ensp-direction@interieur.gouv.fr
mailto:ensp-direction@interieur.gouv.fr
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 والمكتبات يةلعلوم المعلومات المدرسة الوطنية العليا

 

 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
تتمثل مهمة المدرسة بتوفيرالتدريب المهني لألمناء والعاملين في المكتبات ومسؤولي مصالح التوثيق والمعلوماتية، وكذلك  

 تطوير البحث في مجال علوم المعلوماتية والمكتبات. 

 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة عامة ذات طابع علمي وثقافي ومهني 

 

 االنتماء المؤسسي 
 وزارة التعليم العالي والبحث 

 

 سنة التأسيس 
1992 

 

 الخدمات المقّدمة 
o مسارات مهنية متنوعة في المجاالت المتعلقة بالمكتبات والمعلوماتية 

o خمس شهادات ماجستر 

o  دبلوم تخّرج 

o دورات تدريبية مستمرة 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 علوم المعلوماتية والمكتبات

 

 لغات العمل 
 الفرنسية

 

 الموقع اإللكتروني 
www.enssib.fr 

 

 معلومات االتصال 
 إيف أليكس السيد : المدير

 yves.alix@enssib.fr: البريد اإللكتروني

 

 فرنسافيلوربان سيدكس ،  69623، 1918نوفمبر  11شارع  17/21: العنوان

 72444343 4 33+: الهاتف

 72444344 4 33+: الفاكس

 

  

http://www.enssib.fr/
http://www.enssib.fr/
mailto:yves.alix@enssib.fr
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 المدرسة الوطنية لألشغال العامة للدولة
 

 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
المتعلقة بالتهيئة  ه للخبراء العامين في كافة المجاالتتتمثل مهمة المدرسة الوطنية لألشغال العامة للدولة في التعليم الموجّ  

 العمرانية وتنميتها المستدامة، باإلضافة إلى األبحاث.
 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة عامة ذات طابع علمي وثقافي ومهني

 

 االنتماء المؤسسي 
 وزارة البيئة

 

 سنة التأسيس 
1973 
 

 الخدمات المقّدمة 
o برامج متخصصة للطالب 
o  إضافيةدورات تدريبية 
o مسارات دراسية مزدوجة 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 المباني، األشغال العامة، وسائل النقل، البيئة، إدارة المناطق الحضرية، سياسة المدينة، إدارة المخاطر 

 

 لغات العمل 
 الفرنسية

 

 الموقع اإللكتروني 
www.entpe.fr 

 

 معلومات االتصال 
 : السيدجان بابتيست لوسور المدير

 jean-baptiste.lesort@entpe.fr: البريد اإللكتروني
 

 فول أون فالن سيدكس، فرنسا 69518شارع موريس أودان،  العنوان:
 472047070 33+: الهاتف
 472046254 33+: الفاكس

 

 

 

  

http://www.entpe.fr/
http://www.entpe.fr/
mailto:jean-baptiste.lesort@entpe.fr
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 للتربية الوطنية والتعليم العالي والبحثالمدرسة العليا 

 

 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
تتولى المدرسة العليا للتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث تصميم وتوجيه وتنفيذ التدريب المهني للكوادر التربوية 

المختصين في المجال االجتماعي والصحي، إضافة  إلى كوادر مكتبات وزارة واإلدارية، والمهندسين واإلداريين والفنيين و
تساهم في التفكير والتبادل حول النظام كما التربية الوطنية، ما عدا تلك التي تديرها مصلحة العمل اإلداري والتحديث. 

 التعليمي الفرنسي والتدريب المهني.  
 

 الوضع القانوني 
 مصلحة ذات اختصاص وطني 

 

 االنتماء المؤسسي 
 وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث

 

 سنة التأسيس 
 2011 ومعدل بأمر صادر عام 2003أمر صادر عام 

 

 الخدمات المقّدمة 
o التدريب المهني الرسمي 
o التدريب المهني التحضيري لمنصب العمل 
o لمستمرالتدريب المهني ا 

 

 الرئيسية مجاالت الخبرة 
 والتعليم العالي والبحث الوطنيةالتربية 

 

 لغات العمل 
 الفرنسية

 

 الموقع اإللكتروني 
www.esen.education.fr 

 

 معلومات االتصال 
 جان ماري بانازول السيدالمدير:

 jean-marie.panazol@education.gouv.frالبريد اإللكتروني:
 

 شاسنوي سيدكس، فرنسا –فيتيروسكوب  86963 – 72000: ص.ب العنوان
 49492500 5 33+: الهاتف
 49492699 5 33+: الفاكس

 webmestre.esen@education.gouv.fr: البريد اإللكتروني
 
 

 

 

http://www.esen.education.fr/
http://www.esen.education.fr/
mailto:jean-marie.panazol@education.gouv.fr
mailto:webmestre.esen@education.gouv.fr
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 معهد اإلدارة العامة والتنمية االقتصادية

 

 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
في عملية تحديث الدولة وإصالح اإلدارات وتنفيذ السياسات العامة التي  االقتصادية والتنمية العامة اإلدارة معهديساهم 

لعاملين في وزارتي  المتخصصةالخدمات والبرامج التدريبية  قّدمويتشرف عليها الوزارات المكلفة باالقتصاد والمالية، 
 االقتصاد والمالية، كما ويوفر األبحاث ويسهل الوصول إلى المعلومات.

 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة عامة 

 

 االنتماء المؤسسي 
 وزارة االقتصاد

 

 سنة التأسيس 
2001 

 

 الخدمات المقّدمة 
o برنامج تدريبية متوافرة 10في إطارتدريب مستمر 
o  من خارج الخطة التدريبية العاملين في اإلداراتتدريب لتلبية حاجات 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
اإلدارة العامة، الذكاء االقتصادي، الوساطة، المحاسبة، اإلدارة المالية  االقتصاد، التحليل االقتصادي، الشركات، حوكمة

 للشركات
 

 لغات العمل 
 الفرنسية

 

 الموقع اإللكتروني 
www.economie.gouv.fr/igpde 

 

 معلومات االتصال 
 : السيدةآن إيلين روانيانالمدير
 anne-helene.roignan@finances.gouv.fr: اإلكترونيالبريد 

 
 ، فرنسا فانسان سيدكس 94306طريق جورج بومبيدو،  20 العنوان:
 57532222 1 33+: الهاتف

 

 
 
 
 

 
  

http://www.economie.gouv.fr/igpde
http://www.economie.gouv.fr/igpde
mailto:anne-helene.roignant@finances.gouv.fr
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 المعهد الوطني للعمل والتوظيف والتدريب المهني
  

  المنوسطي للخدمة العامة المنتدىعضو في 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
 توفير التدريب اإلعدادي لمفتشي العمل. ب المهني والتدريب والتوظيف للعمل الوطني للمعهدتتمثل المهام الرئيسية 

 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة إدارية عامة

 

 االنتماء المؤسسي 
 وزارة العمل

 

 سنة التأسيس 
1975 

 
  المقّدمةالخدمات 

o التدريب اإلعدادي 
o  تحضير مسابقات مفتشي ومراقبي العمل 
o عاملين في وزارة العمل والتوظيف والتدريب المهني والحوار االجتماعيلل ستمرمال التدريب 
o  التدريب بين الوزارات في مجال الصحة والسالمة في العمل 
o التدريب بين المؤسسات في مجال العمل غير القانوني 

 

  الخبرة الرئيسيةمجاالت 
 التدريب لمفتشي العمل

 

 لقات العمل 
 الفرنسية

 

 الموقع اإللكتروني 
emploi.gouv.fr-www.intefp.travail 

 

 معلومات االتصال 
 برنار بايلب السيدالمدير:

 Bernard.bailbe@travail.gouv.fr :البريد اإللكتروني
 

 مارسي ليتوال، فرنسا 69280طريق سان بال،  1498: العنوان
 78874747 4 33+: الهاتف
 78874700 4 33+: الفاكس

 
 

  

http://www.intefp.travail-emploi.gouv.fr/
http://www.intefp.travail-emploi.gouv.fr/
mailto:Bernard.bailbe@travail.gouv.fr
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 باستيافي المعهد اإلقليمي لإلدارة 
 

  العامةعضو في المنتدى المتوسطي للخدمة 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
تتمثل المهمة الرئيسية للمعهد اإلقليمي لإلدارة في باستيا في توفير التدريب لموظفي الفئة أ )مسؤولون( في اإلدارة العامة، 

 .مناطقالإضافة  إلى التدريب المستمر لكافة فئات العاملين في الدولة على مستوى 
 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة إدارية عامة 

 

 االنتماء المؤسسي 
 والخدمة العامةالمديرية العامة لإلدارة 

 

 سنة التأسيس 
1972 

 

 الخدمات المقّدمة 
o منظومة القسم التحضيري المدمج في اإلدارة من خاللالتنوع  تعزيز 
o  اإلقليمي لإلدارة، بالتعاون مصالح الدولة عبر تنظيم المسابقات الثالث الخاصة بالدخول إلى المعهد في التوظيف

 العامة  خدمةمع المديرية العامة لإلدارة وال
o  مهامهماإلدارية وتدريبهم على تزويد الفائزين بالمسابقات بأسس الثقافة 
o والمشاركة في إطار العمل بين الوزارات في التدريب المهني لألعوان العامين وتحسين المستمر  التدريب المهني

 قدراتهم 
o وتبادل الخبرات  والتعاون الدولي االنفتاح 

 

 الرئيسية مجاالت الخبرة 
 مسابقات الدخول إلى المعاهد اإلقليمية لإلدارة: -

ظيم هذه المعاهد يتم تنتعتبر مسابقات الدخول إلى المعاهد اإلقليمية لإلدارة نمطا رئيسيا لتوظيف موظفي إدارات الدولة. 
 على أساس إقليمي.

 :اإلعداديالتدريب المهني  -
ولين اإلداريين ما بين الوزارات بالكفاءات المهنية في مجال على مستوى المعهد لتزويد المسؤ اإلعدادييقدم التدريب المهني 

 اإلدارة العامة. 
لفائدة األعوان المتدربين يسمح بتشكيل قاعدة الكفاءات المشتركة الضرورية لممارسة  اإلعداديفهذا التدريب المهني 

الوظائف اإلدارية بين الوزارات. كما أن المقاربة المهنية المعتمدة تشجع على اكتساب المعارف والمهارات المهنية في مجال 
ارد البشرية وقيادة المشاريع واإلدارة. ويفترض أن يتيح التقنيات القانونية والتقنيات المتعلقة بالموازنة والمحاسبة والمو

 اكتساب هذه الكفاءات لألعوان المستقبليين التكيف مع مناصبهم والمشاركة في التغيرات الناجمة عن تحديث العمل العام. 
 
 القسم التحضيري المدمج:-

المتوفر فيهم شرط المتطلبات المالية على إجراء تحضير  المرشحين( لمساعدة CPI) مدمجا   تحضيريا   أنشأ المعهد قسما  
 وماليا   مكثف لمسابقات الدخول إلى المعاهد اإلقليمية لإلدارة )مسابقة خارجية والمسابقة الثالثة(، وذلك عبر تدعيمهم تربويا  

 أشهر )من سبتمبر إلى مايو(.    9تدوم فترة التحضير المقترحة .ومرافقتهم
 
 ي:التعاون الدول -

يساهم المعهد بفضل أعمال الشراكة والتعاون اإلداري الدولي في نشر الثقافة اإلدارية وثقافة الخدمة العامة الفرنسية. يستقبل 
أجنبية لالطالع على تنظيم اإلدارة الفرنسية والوظيفة العامة والتدريب المهني للموظفين. وفي إطار  في هذا اإلطار وفودا  
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ولين الوسطاء في اإلدارات ن يقدم المعهد تدريبا  مهنيا  للمسؤ(، يمكن أCiIRAد اإلقليمية لإلدارة )الدورة الدولية للمعاه
 األجنبية مساهما  بذلك في تكميل عرض المدرسة الوطنية لإلدارة المخصص للتأهيل العالي.   

 

 لغات العمل 
 الفرنسية
 

 الموقع اإللكتروني 
bastia.fr-www.ira 

 

 معلومات االتصال 
 إيفون أالن : السيدالمدير

 yvon.alain@ira-bastia.gouv.fr: البريد اإللكتروني
 

 باستيا سيدكس، فرنسا 20297 317: كاي دي مارتير، ص.ب العنوان
 495328700 33+ : الهاتف
 495310643 33+: الفاكس

 accueil@ira-bastia.gouv.fr: البريد اإللكتروني
 

 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.ira-bastia.fr/
http://www.ira-bastia.fr/
mailto:yvon.alain@ira-bastia.gouv.fr
mailto:accueil@ira-bastia.gouv.fr
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 ليل فيالمعهد اإلقليمي لإلدارة 
 

 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 
 

 المؤسسة مهام وصالحيات 
بالتناوب ولمدة عام للموظفين المتدربين المنتمين للفئة أ  توفير التدريب المهنيفي  في ليلتتمثل المهمة الرئيسية للمعهد اإلقليمي لإلدارة 

 في إدارات الدولة مستقبال.   سيتولون المسؤوليات الوظيفيةأعوان متدربين( الذين )
 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة إدارية عامة 

 

 االنتماء المؤسسي 
 العامة لخدمة المديرية العامة لإلدارة وا

 

 سنة التأسيس 
1972 

 

 الخدمات المقّدمة 
o منظومة القسم التحضيري المدمج في اإلدارة من خاللع التنوّ  تعزيز 
o  بالتعاون مع مصالح الدولة عبر تنظيم المسابقات الثالث الخاصة بالدخول إلى المعهد اإلقليمي لإلدارة، في التوظيف

 العامة  خدمةالمديرية العامة لإلدارة وال
o  مهامهماإلدارية وتدريبهم على تزويد الفائزين بالمسابقات بأسس الثقافة 
o والمشاركة في إطار العمل بين الوزارات في التدريب المهني لألعوان العامين وتحسين قدراتهم المستمر  التدريب المهني 
o وتبادل الخبرات  والتعاون الدولي االنفتاح 

 

 الرئيسية مجاالت الخبرة 
 مسابقات الدخول إلى المعاهد اإلقليمية لإلدارة: -

ظيم هذه المعاهد على أساس يتم تنلتوظيف موظفي إدارات الدولة.  ”رئيسيا ”تعتبر مسابقات الدخول إلى المعاهد اإلقليمية لإلدارة نمطا
 .إقليمي

 
 :اإلعداديالتدريب المهني  -

ولين اإلداريين ما بين الوزارات بالكفاءات المهنية في مجال اإلدارة ؤعلى مستوى المعهد لتزويد المس اإلعدادييقدم التدريب المهني 
 العامة. 

لفائدة األعوان المتدربين يسمح بتشكيل قاعدة الكفاءات المشتركة الضرورية لممارسة الوظائف اإلدارية  اإلعداديفهذا التدريب المهني 
 بين الوزارات. كما أن المقاربة المهنية المعتمدة تشجع على اكتساب المعارف والمهارات المهنية في مجال التقنيات القانونية والتقنيات
ن المتعلقة بالموازنة والمحاسبة والموارد البشرية وقيادة المشاريع واإلدارة. ويفترض أن يتيح اكتساب هذه الكفاءات لألعوان المستقبليي

 كيف مع مناصبهم والمشاركة في التغيرات الناجمة عن تحديث العمل العام. الت
 
 القسم التحضيري المدمج:-

المتوفر فيهم شرط المتطلبات المالية على إجراء تحضير مكثف  رشحينالم( لمساعدة CPI) مدمجا   تحضيريا   أنشأ المعهد قسما  
تدوم .ومرافقتهم وماليا   لمسابقات الدخول إلى المعاهد اإلقليمية لإلدارة )مسابقة خارجية والمسابقة الثالثة(، وذلك عبر تدعيمهم تربويا  

 أشهر )من سبتمبر إلى مايو(.    9فترة التحضير المقترحة 
 
 ي:التعاون الدول -

يساهم المعهد بفضل أعمال الشراكة والتعاون اإلداري الدولي في نشر الثقافة اإلدارية وثقافة الخدمة العامة الفرنسية. يستقبل في هذا 
أجنبية لالطالع على تنظيم اإلدارة الفرنسية والوظيفة العامة والتدريب المهني للموظفين. وفي إطار الدورة الدولية  اإلطار وفودا  

ولين الوسطاء في اإلدارات األجنبية مساهما  بذلك في ؤللمس مهنيا   (، يمكن أن يقدم المعهد تدريبا  CiIRAد اإلقليمية لإلدارة )للمعاه
 تكميل عرض المدرسة الوطنية لإلدارة المخصص للتأهيل العالي.   
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 ات العملغل 
 الفرنسية
 

 الموقع اإللكتروني 
lille.gouv.fr-www.ira 

 

 معلومات االتصال 
 درون إيلين السيدة: ديرلما

 Helene.dron@ira-lille.gouv.fr: البريد اإللكتروني
 

 ليل سيدكس، فرنسا 59040 – 80008سي إس  ،شارع جان جوريس 49: العنوان
  320298710 33+: الهاتف
 320298711 33+ : الفاكس

 iradelille@ira-lille.gouv.fr: البريد اإللكتروني
 

 

 

 

  

https://www.ira-lille.gouv.fr/
https://www.ira-lille.gouv.fr/
mailto:Helene.dron@ira-lille.gouv.fr
mailto:iradelille@ira-lille.gouv.fr
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 نويفي لالمعهد اإلقليمي لإلدارة 
 

  العامةعضو في المنتدى المتوسطي للخدمة 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
بتوفير التدريب بالتناوب ولمدة عام للموظفين المتدربين المنتمين  تتمثل المهمة الرئيسية للمعهد اإلقليمي لإلدارة في ليون

 .   للفئة أ )أعوان متدربين( الذين سيتولون المسؤوليات الوظيفية في إدارات الدولة مستقبال
 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة إدارية عامة 

 

 االنتماء المؤسسي 
 المديرية العامة لإلدارة والخدمة العامة 

 

 سنة التأسيس 
1972 

 

 الخدمات المقّدمة 
o  ّع في اإلدارة من خالل منظومة القسم التحضيري المدمجتعزيز التنو 
o  التوظيف في مصالح الدولة عبر تنظيم المسابقات الثالث الخاصة بالدخول إلى المعهد اإلقليمي لإلدارة، بالتعاون

 مع المديرية العامة لإلدارة والخدمة العامة 
o تزويد الفائزين بالمسابقات بأسس الثقافة اإلدارية وتدريبهم على مهامهم 
o  العمل بين الوزارات في التدريب المهني لألعوان العامين وتحسين التدريب المهني المستمر والمشاركة في إطار

 قدراتهم 
o  االنفتاح والتعاون الدولي وتبادل الخبرات 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 مسابقات الدخول إلى المعاهد اإلقليمية لإلدارة: -

ظيم هذه المعاهد يتم تنلتوظيف موظفي إدارات الدولة.  ”رئيسيا ”تعتبر مسابقات الدخول إلى المعاهد اإلقليمية لإلدارة نمطا
 على أساس إقليمي.

 
 :اإلعداديالتدريب المهني  -

اإلداريين ما بين الوزارات بالكفاءات المهنية في مجال  المسؤولينعلى مستوى المعهد لتزويد  اإلعدادييقدم التدريب المهني 
 اإلدارة العامة. 

لفائدة األعوان المتدربين يسمح بتشكيل قاعدة الكفاءات المشتركة الضرورية لممارسة  اإلعداديفهذا التدريب المهني 
الوظائف اإلدارية بين الوزارات. كما أن المقاربة المهنية المعتمدة تشجع على اكتساب المعارف والمهارات المهنية في مجال 

ارد البشرية وقيادة المشاريع واإلدارة. ويفترض أن يتيح التقنيات القانونية والتقنيات المتعلقة بالموازنة والمحاسبة والمو
 اكتساب هذه الكفاءات لألعوان المستقبليين التكيف مع مناصبهم والمشاركة في التغيرات الناجمة عن تحديث العمل العام. 

 
 القسم التحضيري المدمج:-

المتوفر فيهم شرط المتطلبات المالية على إجراء تحضير  المرشحين( لمساعدة CPIأنشأ المعهد قسما  تحضيريا  مدمجا  )
مكثف لمسابقات الدخول إلى المعاهد اإلقليمية لإلدارة )مسابقة خارجية والمسابقة الثالثة(، وذلك عبر تدعيمهم تربويا  وماليا  

 أشهر )من سبتمبر إلى مايو(.    9ومرافقتهم.تدوم فترة التحضير المقترحة 
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 ولي:التعاون الد -
يساهم المعهد بفضل أعمال الشراكة والتعاون اإلداري الدولي في نشر الثقافة اإلدارية وثقافة الخدمة العامة الفرنسية. يستقبل 
في هذا اإلطار وفودا  أجنبية لالطالع على تنظيم اإلدارة الفرنسية والوظيفة العامة والتدريب المهني للموظفين. وفي إطار 

(، يمكن أن يقدم المعهد تدريبا  مهنيا  للمسؤولين الوسطاء في اإلدارات CiIRAاهد اإلقليمية لإلدارة )الدورة الدولية للمع
 األجنبية مساهما  بذلك في تكميل عرض المدرسة الوطنية لإلدارة المخصص للتأهيل العالي.   

 
 

 لغات العمل 
 الفرنسية

 

 الموقع اإللكتروني 
lyon.gouv.fr-www.ira 

 

 معلومات االتصال 
 هنري فراي -:السيد بيارالمدير

 pierre-henri.vray@ira-lyon.gouv.fr: البريد اإللكتروني
 

 فيلوربان سيدكس، فرنسا 69616 – 72076ص.ب  : حديقة أوروبا جان مونيه،العنوان
 72821717 4 33+: الهاتف

 72821700 4 33+الفاكس: 
 

  

https://www.ira-lyon.gouv.fr/
https://www.ira-lyon.gouv.fr/
mailto:pierre-henri.vray@ira-lyon.gouv.fr
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 في ميتزالمعهد اإلقليمي لإلدارة 
 

 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
بالتناوب ولمدة عام للموظفين المتدربين المنتمين بتوفير التدريب  تتمثل المهمة الرئيسية للمعهد اإلقليمي لإلدارة في ميتز

 .  « للفئة أ )أعوان متدربين( الذين سيتولون المسؤوليات الوظيفية في إدارات الدولة مستقبال
 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة إدارية عامة 

 

 االنتماء المؤسسي 
 المديرية العامة لإلدارة والخدمة العامة  

 

 سنة التأسيس 
1972 

 

  المقّدمةالخدمات 
o  ّع في اإلدارة من خالل منظومة القسم التحضيري المدمجتعزيز التنو 
o  التوظيف في مصالح الدولة عبر تنظيم المسابقات الثالث الخاصة بالدخول إلى المعهد اإلقليمي لإلدارة، بالتعاون

 مع المديرية العامة لإلدارة والخدمة العامة 
o اإلدارية وتدريبهم على مهامهم تزويد الفائزين بالمسابقات بأسس الثقافة 
o  التدريب المهني المستمر والمشاركة في إطار العمل بين الوزارات في التدريب المهني لألعوان العامين وتحسين

 قدراتهم 
o  االنفتاح والتعاون الدولي وتبادل الخبرات 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 مسابقات الدخول إلى المعاهد اإلقليمية لإلدارة: -

ظيم هذه المعاهد يتم تنلتوظيف موظفي إدارات الدولة.  ”رئيسيا ”تعتبر مسابقات الدخول إلى المعاهد اإلقليمية لإلدارة نمطا
 على أساس إقليمي.

 
 :التدريب المهني اإلعدادي -

ات المهنية في مجال اإلداريين ما بين الوزارات بالكفاء المسؤولينيقدم التدريب المهني اإلعدادي على مستوى المعهد لتزويد 
 اإلدارة العامة. 

فهذا التدريب المهني اإلعدادي لفائدة األعوان المتدربين يسمح بتشكيل قاعدة الكفاءات المشتركة الضرورية لممارسة 
 الوظائف اإلدارية بين الوزارات. كما أن المقاربة المهنية المعتمدة تشجع على اكتساب المعارف والمهارات المهنية في مجال
التقنيات القانونية والتقنيات المتعلقة بالموازنة والمحاسبة والموارد البشرية وقيادة المشاريع واإلدارة. ويفترض أن يتيح 

 المستقبليين التكيف مع مناصبهم والمشاركة في التغيرات الناجمة عن تحديث العمل العام.  ماكتساب هذه الكفاءات لألعوا
 
 القسم التحضيري المدمج:-

رشحين المتوفر فيهم شرط المتطلبات المالية على إجراء تحضير الم ( لمساعدةCPIأنشأ المعهد قسما  تحضيريا  مدمجا  )
مكثف لمسابقات الدخول إلى المعاهد اإلقليمية لإلدارة )مسابقة خارجية والمسابقة الثالثة(، وذلك عبر تدعيمهم تربويا  وماليا  

 أشهر )من سبتمبر إلى مايو(.    9لمقترحة ومرافقتهم.تدوم فترة التحضير ا
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 التعاون الدولي: -
يساهم المعهد بفضل أعمال الشراكة والتعاون اإلداري الدولي في نشر الثقافة اإلدارية وثقافة الخدمة العامة الفرنسية. يستقبل 

العامة والتدريب المهني للموظفين. وفي إطار في هذا اإلطار وفودا  أجنبية لالطالع على تنظيم اإلدارة الفرنسية والوظيفة 
(، يمكن أن يقدم المعهد تدريبا  مهنيا  للمسؤولين الوسطاء في اإلدارات CiIRAالدورة الدولية للمعاهد اإلقليمية لإلدارة )

 األجنبية مساهما  بذلك في تكميل عرض المدرسة الوطنية لإلدارة المخصص للتأهيل العالي.   
 

 لغات العمل 
 الفرنسية
 

 الموقع اإللكتروني 
metz.fr-www.ira 

 

 معلومات االتصال 
 السيد فرانسوا شامبون المدير: 

 francois.chambon@ira-metz.gouv.Frالبريد اإللكتروني: 
 

 ، فرنسا03ميتز سيدكس  85822،57078شارع ليون، سي إس  15: العنوان
 87754411 3 33+: الهاتف

 87756013 3 33+الفاكس: 
 

  

http://www.ira-metz.fr/contacter-l-ira
http://www.ira-metz.fr/contacter-l-ira
mailto:francois.chambon@ira-metz.gouv.Fr
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 في نانتالمعهد اإلقليمي لإلدارة 
 

 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
بتوفير التدريب بالتناوب ولمدة عام للموظفين المتدربين المنتمين للفئة أ )أعوان نانت تتمثل المهمة الرئيسية للمعهد اإلقليمي لإلدارة في 

   "متدربين( الذين سيتولون المسؤوليات الوظيفية في إدارات الدولة مستقبال
 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة إدارية عامة 

 

 االنتماء المؤسسي 
 المديرية العامة لإلدارة والخدمة العامة  

 

  التأسيسسنة 
1972 

 

 الخدمات المقّدمة 
o تعزيز التنّوع في اإلدارة من خالل منظومة القسم التحضيري المدمج 
o  التوظيف في مصالح الدولة عبر تنظيم المسابقات الثالث الخاصة بالدخول إلى المعهد اإلقليمي لإلدارة، بالتعاون مع المديرية

 العامة لإلدارة والخدمة العامة 
o  بالمسابقات بأسس الثقافة اإلدارية وتدريبهم على مهامهمتزويد الفائزين 
o  التدريب المهني المستمر والمشاركة في إطار العمل بين الوزارات في التدريب المهني لألعوان العامين وتحسين قدراتهم 
o  االنفتاح والتعاون الدولي وتبادل الخبرات 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 اإلقليمية لإلدارة: مسابقات الدخول إلى المعاهد -

ظيم هذه المعاهد على أساس يتم تنلتوظيف موظفي إدارات الدولة.  "رئيسيا "تعتبر مسابقات الدخول إلى المعاهد اإلقليمية لإلدارة نمطا
 إقليمي.

 
 :التدريب المهني اإلعدادي -

يقدم التدريب المهني اإلعدادي على مستوى المعهد لتزويد المسؤولين اإلداريين ما بين الوزارات بالكفاءات المهنية في مجال اإلدارة 
 العامة. 

فهذا التدريب المهني اإلعدادي لفائدة األعوان المتدربين يسمح بتشكيل قاعدة الكفاءات المشتركة الضرورية لممارسة الوظائف اإلدارية 
 بين الوزارات. كما أن المقاربة المهنية المعتمدة تشجع على اكتساب المعارف والمهارات المهنية في مجال التقنيات القانونية والتقنيات
ن المتعلقة بالموازنة والمحاسبة والموارد البشرية وقيادة المشاريع واإلدارة. ويفترض أن يتيح اكتساب هذه الكفاءات لألعوان المستقبليي

 كيف مع مناصبهم والمشاركة في التغيرات الناجمة عن تحديث العمل العام. الت
 
 القسم التحضيري المدمج:-

( لمساعدة المرشحين المتوفر فيهم شرط المتطلبات المالية على إجراء تحضير مكثف CPIأنشأ المعهد قسما  تحضيريا  مدمجا  )
بقة خارجية والمسابقة الثالثة(، وذلك عبر تدعيمهم تربويا  وماليا  ومرافقتهم.تدوم لمسابقات الدخول إلى المعاهد اإلقليمية لإلدارة )مسا

 أشهر )من سبتمبر إلى مايو(.    9فترة التحضير المقترحة 
 
 التعاون الدولي: -

رنسية. يستقبل في هذا يساهم المعهد بفضل أعمال الشراكة والتعاون اإلداري الدولي في نشر الثقافة اإلدارية وثقافة الخدمة العامة الف
اإلطار وفودا  أجنبية لالطالع على تنظيم اإلدارة الفرنسية والوظيفة العامة والتدريب المهني للموظفين. وفي إطار الدورة الدولية 

ما  بذلك في (، يمكن أن يقدم المعهد تدريبا  مهنيا  للمسؤولين الوسطاء في اإلدارات األجنبية مساهCiIRAللمعاهد اإلقليمية لإلدارة )
 تكميل عرض المدرسة الوطنية لإلدارة المخصص للتأهيل العالي.   
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 لغات العمل 
 الفرنسية
 

 الموقع اإللكتروني 
.frnantes-www.ira 
 

 معلومات االتصال 
 لوك غيياموتو-جانالسيد المدير: 

 francois.chambon@ira-metz.gouv.Frالبريد اإللكتروني: 
 

 ، فرنسا3نانت سيديكس   44322 82234شارع بورجونيير ، ص.ب  1: العنوان
 87754411 3 33+: الهاتف

 87756013 3 33+الفاكس: 
 accueil@ira-nantes.gouv.frالبريد االلكرتوني: 

 
 

  

http://www.ira-metz.fr/contacter-l-ira
http://www.ira-metz.fr/contacter-l-ira
mailto:francois.chambon@ira-metz.gouv.Fr
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 اليونان

 المحلية الحكوماتالمركز الوطني لإلدارة العامة و

 
 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
البحث في مجال التوثيق وتقديم المشورة والدعم  من خاللوالموظفين العامين  وفعالية المصالح العامة أداءتحسين  علىالمركز  يعمل

 وتحديث أقسام الموارد البشرية.  
 

 الوضع القانوني 
 كيان خاضع للقانون العام

 

 االنتماء المؤسسي 
 وزارة الداخلية وإعادة البناء اإلداري 

 

 سنة التأسيس 
1983 

 

 الخدمات المقّدمة 
 التدريب المهني واالستشارات ونقل المهارات بواسطة البحث المشترك. 

 

 الرئيسية مجاالت الخبرة 
 اإلدارة العامة والحكومة اإللكترونية والقيادة. 

 

 لغات العمل 
 اليونانية، الفرنسية واالنكليزية

 

 الموقع اإللكتروني 
www.ekdd.gr 

 

  االتصالمعلومات 
 إيفيجناي كمتسيدو السيدالرئيس: 

 السيدة ماريا جاسوكانائب الرئيس: 
 presidentekdda@ekdd.gr /mgasouka@ekdd.grالبريد اإللكتروني: 

 
 ، اليونان177 78شارع بيروس، تافروس  211: العنوان
 220 1306 213 30+: الهاتف
 2131306402 30+: الفاكس

 international@ekdd.gr: البريد اإللكتروني

 

 

 

 
  

http://www.ekdd.gr/
http://www.ekdd.gr/
mailto:presidentekdda@ekdd.gr
mailto:mgasouka@ekdd.gr
mailto:international@ekdd.gr
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 جمهورية العراق

 مركز التدريب المالي والمحاسبي

 

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
تدريب وتأهيل الموارد البشرية العامة في المنظمات الحكومية والخاصة بهدف تعزيز قدراتها المعرفية في يتولى المركز 

 األنشطة المالية والمحاسبية بشكل رئيسي. 
 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة عامة

 

  االنتماء المؤسسي 
 وزارة المالية اإلتحادية 

 

 سنة التأسيس 
1981 
 

 الخدمات المقّدمة 
 التدريب

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 التشريعات المالية واإلدارة المالية العامة 

 

 لغات العمل 
 العربية واالنكليزية

 

 الموقع االلكتروني 
www.mof.gov.iq 

 

 معلومات االتصال 
 السيد مثنى جواد :العامالمدير

 muthanaadeeb@yahoo.com:البريد االلكتروني
 

 ، بغداد، العراق1مبنى ،1، زقاق504حي المستنصرية، محلة :العنوان
 7809269737 964+ الهاتف:
 14141813 964+: الفاكس

 tcmof_iraq@mof.gov.iq : البريد االلكتروني
  

http://www.mof.gov.iq/
http://www.mof.gov.iq/
mailto:muthanaadeeb@yahoo.com
mailto:tcmof_iraq@yahoo.com
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 المركز الوطني للتطوير اإلداري وتقنية المعلومات
 

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
( بما يساهم القطاعات األخرى )الخاص والمختلطيتولى المركز بناء وتعزيز قدرات العاملين في الجهاز اإلداري الحكومي و

يسعى للتمّيز في مجاالت بناء وتعزيز القدرات، تقديم المشورة الفنية لتعزيز كفاءة األداء في تحقيق التنمية اإلدارية. 
 . المؤسسي، وتطوير منهجية البحث العلمي في مجاالت التنمية اإلدارية وتقنية المعلومات

 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة عامة

 

  االنتماء المؤسسي 
 وزارة التخطيط

 

 سنة التأسيس 
1970 
 

  المقّدمةالخدمات 
o التدريب 
o الخدمات االستشارية في اإلدارة العامة 
o والدراسات العلمية األبحاث 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 تكنولوجيا المعلومات، الحكم الرشيد، تنمية الموارد البشرية، التنظيم اإلداري، التخطيط االستراتيجي، التطوير المؤسسي

 

 لغات العمل 
 العربية واالنكليزية

 

  االلكترونيالموقع 
www.ncmdit.gov.iq 

 

 معلومات االتصال 
 : السيد قصي إبراهيم خليلالعامالمدير

 ncmdit@ncmdit.com: البريد االلكتروني
 

 العلوية، العراق، بغداد 3469حي الوحدة، شارع المثنى بن حارث الشيباني، ص.ب :العنوان
 7174926 1 964+الهاتف: 
 17188483 964+الفاكس:

 nccmd@yahoo.comالبريد االلكتروني: 
 

  

http://www.ncmdit.gov.iq/
http://www.ncmdit.gov.iq/
mailto:ncmdit@ncmdit.com
mailto:nccmd@yahoo.com
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 إقليم كردستان العراق -وزارة المالية 

 

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
 المجاالت االدارية والمحاسبية لموظفي حكومة اقليم كرسدستان العراق.توفير دورات تدريبية في 

 

 الوضع القانوني 
 عامة مديرية

 

  االنتماء المؤسسي 
 العراق -حكومة إقليم كردستان 

 

 سنة التأسيس 
2013 
 

 الخدمات المقّدمة 
 التدريب
 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 اإلدارة، المحاسبة العامة، المالية العامة

 

  العمللغات 
 الكردية والعربية

 

 معلومات االتصال 
 السيد نادر مجيد نادر، مدير تنفيذي مالي نقطة االتصال:

 hawler91@yahoo.com :البريد االلكتروني
 

 العراق -: وزارة المالية واالقتصاد القليم كردستانالعنوان
 7504774369 964+ :الهاتف

 hawler91@yahoo.com: البريد االلكتروني
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 إيطاليا

 المدرسة العليا لإلدارة العامة المحلية
 

 عضو في المنتدى المتوسطي لإلدارة العامة 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
 بتحسين عمل وفعالية اإلدارات العامة من خالل تدريب الموظفين المستقبليين.  المدرسة العليا لإلدارة العامة المحليةُتعنى 
 

 الوضع القانوني 
 مدرسة عامة 

 

 االنتماء المؤسسي 
 وزارة الداخلية 

 
 الخدمات المقّدمة 

 التدريب للموظفين المستقبليين 
 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 اإلدارة العامة 

 

 لغات العمل 
 الفرنسية، االنكليزية والعربية

 

 الموقع اإللكتروني 
www.sspal.it 

 

 معلومات االتصال 
 : السيد أنتونيو سايا  المدير

 direttore@sspal.it: البريد اإللكتروني
 

 روما، إيطاليا 25-00193ساحة كافور، العنوان: 
  632884444 39+: الهاتف
 632884701 39+: الفاكس

 mail@sspal.it: البريد اإللكتروني
  

http://www.sspal.it/
http://www.sspal.it/
mailto:mail@sspal.it
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 المملكة األردنية الهاشمية

 المركز األردني الدولي لتدريب الشرطة
 

 المتوسطي للخدمة العامة ىعضو في المنتد 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
 تتمثل مهمة هذا المركز في مساعدة الدول على تطوير الشرطة وأفراد األمن وفرض احترام القانون والنظام على أراضيها. 

 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة عامة 

 

 االنتماء المؤسسي 
 يخضع لوصاية مديرية األمن العام 

 

 سنة التأسيس 
2003 

 

 الخدمات المقّدمة 
o .إعداد أفراد الشرطة على احترام القانون وحقوق اإلنسان، العمل بمبادئ العدالة والحرية في إطار دولة القانون 
o  تطوير تدريب مهني للعمل في مجال مكافحة اإلرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة على الصعيدين اإلقليمي

 والدولي. 
 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 األمن

 

 لغات العمل 
 العربية واإلنكليزية

 

 معلومات االتصال 
 :السيد بسام أبو زيد المدير

 bassamm1967@yahoo.com:البريد اإللكتروني
 

 : عّمان، األردن العنوان
  65201529 962+:الهاتف
 779943551 962+: الجوال

 65201533 962+الفاكس:
 jiptcintl@yahoo.com:البريد اإللكتروني

 

  

mailto:bassamm1967@yahoo.com
mailto:jiptcintl@yahoo.com
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 الدفاع المدني

 

 المتوسطي للخدمة العامة عضو في المنتدى 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
 وفعالية. بمهنية الخدمات وتقديم الجهات المستفيدة مع والتنسيق التعاون على الحفاظ المدني الدفاع يلتزم

 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة عامة

 

 االنتماء المؤسسي 
 يخضع لوصاية وزارة الداخلية 

 

 سنة التأسيس 
1978 

 

 الخدمات المقّدمة 
 التدريب االعدادي والمكثف

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 الحماية المدنية 

 

 لغات العمل 
 العربية واالنكيلزية

 

 الموقع االلكتروني 
www.cdd.gov.jo 

 معلومات االتصال 
 محمود الحجاج:السيد المدير

 abroad.mission@cdd.gov.jo:البريد اإللكتروني
 

 عّمان، األردن –: شارع عبد الرحيم الواكد، الشميساني العنوان
 772559026 962+:الهاتف

 5627018 9626+الفاكس:
 private.office@cdd.gov.jo:البريد اإللكتروني

 

 

  

http://cdd.gov.jo/english/pages.php?menu_id=368&local_type=0
http://cdd.gov.jo/english/pages.php?menu_id=368&local_type=0
mailto:abroad.mission@cdd.gov.jo
mailto:private.office@cdd.gov.jo
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 معهد اإلدارة العامة

 

 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
التدريبية و الدراسات واألبحاث واالستشارات في يساهم المعهد في تنمية الموارد البشرية في القطاع العام من خالل البرامج 

 المجاالت اإلدارية والمالية. يعمل المعهد على تلبية متطلبات القطاع العام ومستجداته على ضوء الممارسات الدولية الجيدة.
 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة حكومية

 

  االنتماء المؤسسي 
 وزارة تطوير القطاع العام 

 

 سنة التأسيس 
1968 
 

 الخدمات المقّدمة 
o  األبحاث والدراسات واالستشارات 
o التدريب المستمر، التقني والمهني 
o ورش العمل والمؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة 
o  اعداد الوثائق والنشرات بهدف نشر المعرفة والمهارات 
o  التعاون مع مراكز التدريب والتأهيل في القطاع الخاص 
 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 اإلدارة العامة، تبسيط االجراءات، إدارة الموارد البشرية وتقييم األداء، المعلوماتية، اللغات

 

 لغات العمل 
 العربية واالنكليزية

 

 الموقع االلكتروني 
www.ipa.gov.jo 

 

 معلومات االتصال 
 : الدكتور زيد الشقيراتمدير العامال

 zaid.Al-shqairat@ipa.gov.jo:االلكترونيالبريد 
 

 : شارع الصحاف الموازي لشارع الملكة رانيا العبدهلل، بجانب جريدة الدستور، عّمان، األردنالعنوان
 5664111/115 6 962+ :الهاتف
 65680731 962+: الفاكس

 info@ipa.gov.jo: البريد االلكتروني

 

  

http://www.ipa.gov.jo/
http://www.ipa.gov.jo/
mailto:Zaid.Al-Shqairat@IPA.GOV.JO
mailto:info@ipa.gov.jo
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 المعهد المالي
 

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
هداف اإلستراتيجية لوزارة المالية من خالل تعزيز قدرات الموظفين وتطوير مهاراتهم. مالي في تحقيق األيساهم المعهد ال

بتأهيل وتدريب موظفي الوحدات المالية في الوزارات والدوائر الحكومية في المجاالت اإلقتصادية والمالية  أيضا   يقوم المعهد
 والمحاسبية والرقابية. يتولى اعداد خطة التدريب بما ينسجم مع استراتيجية الوزراة والحاجات التدريبية.

 

 الوضع القانوني 
 مديرية تابعة لوزارة المالية

 

  االنتماء المؤسسي 
 وزارة المالية

 

 سنة التأسيس 
2006 
 

 الخدمات المقّدمة 
o إعداد وتوفير برامج تدريبية متخصصة للموظفين الحاليين والجدد 
o  برامج تدريبية لتأهيل موظفي الصف الثاني لتولي الوظائف القيادية 
o الندوات والمؤتمرات وورش العمل المتخصصة 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
     التدريب في المجال المالي والمحاسبي والرقابة المالية                                                                          

 

 لغات العمل 
 العربية واالنكليزية

 

 الموقع االلكتروني 
www.mof.gov.jo 

 

 معلومات االتصال 
 حمد الكساسبة                                                           أالدكتور  : المدير

 ahmad.ak@mof.gov.jo:البريد االلكتروني
 حسان عويس، رئيس قسم التدريب السيد:نقطة االتصال

 hassan.o@mof.gov.jo:البريد االلكتروني
 

 :تالع العلي، دوار الواحة، مبنى دائرة اللوازم العامة، الطابق االول، عّمان، األردنالعنوان
   65521908 / 799062902 962+ :الهاتف
 65521673 / 65521742 962+: الفاكس

  

http://www.mof.gov.jo/
http://www.mof.gov.jo/
mailto:ahmad.ak@mof.gov.jo
mailto:hassan.o@mof.gov.jo
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 وزارة المالية
 

  مينا-غيفتعضو في شبكة 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
إلى االرتقاء بآليات إدارة المال العام ومستوى الخدمات المقّدمة من خالل تحديث التشريعات المالية  المالية وزارةتسعى 

 وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وباإلعتماد على الموارد البشرية والمعرفية المتميزة.
 

 الوضع القانوني 
 إدارة عامة

 

  االنتماء المؤسسي 
 الحكومة األردنية

 

 سنة التأسيس 
1920 
 

 الخدمات المقّدمة 
o  وضع الخطط لتنفيذ السياسة المالية للدولة 
o  إدارة التدفقات النقدية 
o  دراسة األوضاع المالية والنقدية واالقتصادية وتحليلها وتقييم السياسات واإلجراءات 
o  إعداد مشاريع التشريعات المالية 
o  إبداء الرأي والمشورة في مشاريع القوانين واألنظمة واالتفاقيات 
 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 إدارة الموارد البشرية والتدريب، التخطيط االقتصادي والمالي، التشريعات، الدراسات ، إدارة المال العام

 

 لغات العمل 
 العربية واالنكليزية

 

 الموقع االلكتروني 
www.mof.gov.jo 

 

 معلومات االتصال 
 : الدكتور عز الدين كناكريةاألمين العام

 SG@mof.gov.jo:البريد االلكتروني
 

 األردن 11118عّمان،  85ص.ب : العنوان
 4636321 6 962+ :الهاتف
 4627263 6 962+: الفاكس

 info@mof.gov.jo: البريد االلكتروني

  

http://www.mof.gov.jo/
http://www.mof.gov.jo/
mailto:SG@mof.gov.jo
mailto:retire@mof.gov.jo
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 جامعة اليرموك
 

 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 
 
 مهام وصالحيات المؤسسة 

تخريج حاملي الشهادات ومواطنين منتجين يتسمون بالنزاهة والرؤية والتفكير والتسامح ويعملون  إلىتهدف جامعة اليرموك 
 على تحقيق أهدافهم. 

 
 الوضع القانوني 

 جامعة عامة 
 
 االنتماء المؤسسي 

 وزارة التربية 
 
 سنة التأسيس 

1976 
 
 الخدمات المقّدمة 

 وع العلمية والهندسية األخرىالعلوم اإلنسانية من جهة والفرالتوازن بين تحقيق متنوعة تهدف إلى  برامج تعليمية
 
 مجاالت الخبرة األساسية 

 العالي التعليم
 
 لغات العمل 

 العربية واإلنكليزية
 

 الموقع اإللكتروني 
www.yu.edu.jo 

 
 معلومات االتصال 

 : الدكتور رفعت الفاعوري الرئيس
 Administration.dept@yu.edu.jo: اإللكتروني البريد

 
 ، األردن21163الرمز البريدي  566: ص.ب العنوان
  96227211111+: الهاتف
 96227211199+: الفاكس

 yarmouk@yu.edu.joالبريد اإللكتروني: 

 

http://www.yu.edu.jo/en/
http://www.yu.edu.jo/en/
mailto:Administration.dept@yu.edu.jo
mailto:yarmouk@yu.edu.jo
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 دولة الكويت

 بنك الكويت المركزي
 

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
بنك الكويت المركزي التطورات االقتصادية المحلية والدولية في إطار الدور الذي تقوم به البنوك المركزية في مجال  يواكب

رسم وتنفيذ السياسة النقدية وتنظيم ومراقبة أعمال الجهاز المصرفي، السيما في ضوء تزايد أهمية دور السياسة النقدية في 
 ة في البالد.تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادي

 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة عامة

 

 سنة التأسيس 
1968 
 

 الخدمات المقّدمة 
o إدارة السياسة النقدية 
o  العمل على توجيه سياسة االئتمان 
o  مراقبة الجهاز المصرفي 
o القيام بوظيفة بنك للحكومة 
o المشورة المالية للحكومة 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 واالقتصاديةالشؤون النقدية والمالية 

 

 لغات العمل 
 العربية واالنكليزية

 

 الموقع االلكتروني 
www.cbk.gov.kw 

 

 معلومات االتصال 
 ، مدير الموارد البشريةالسيد وليد ابراهيم الخبيزي :نقطة االتصال

 hr@cbk.gov.kw:البريد االلكتروني
 

 ، دولة الكويت13006، الصفاة 526ص.ب. : شارع الخليج العربي، شرق، مدينة الكويت،العنوان
 + 1814444 965:الهاتف

 +22443354 965  الفاكس:
 cbk@cbk.gov.kw: البريد االلكتروني

http://www.cbk.gov.kw/
http://www.cbk.gov.kw/
mailto:hr@cbk.gov.kw
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 وزارة المالية

 

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
. تشمل مهامها استقرار مالي واقتصادي يتماشى مع األهداف التنموية واالستراتيجية للدولة لتحقيقوزارة المالية  تعمل

وضع سياسات المالية العامة واالقتصاد الكلي وتوفير االنفاق االستثماري التنموي، وإعادة هيكلة النظام المالي، األساسية 
وير المؤسسي والتنظيمي والمعلوماتي من خالل تطبيق نظم االدارة ودعم الشفافية وتنمية التعاون االقليمي والدولي، والتط

 الحديثة.
 

 الوضع القانوني 
 إدارة عامة

 

  االنتماء المؤسسي 
 الحكومة الكويتية 

 

 سنة التأسيس 
1962 
 

 الخدمات المقّدمة 
o الحسابات الختاميةو إعداد الموازنة العامة 
o اإلشراف على الشؤون الجمركية والنقدية 
o  واستثمار أموال الدولة العامةإدارة 
o اإلشراف على أموال الدولة الخاصة 
o اإلشراف على عالقات الكويت االقتصادية 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 إدارة الشؤون المتعلقة بالمالية العامة 

 

 لغات العمل 
 العربية
 

 الموقع االلكتروني 
www.mof.gov.kw 

 

 معلومات االتصال 
 السيد علي سلمان حسين، إدارة التدريب نقطة االتصال:

 asalman@mof.gov.kw:البريد االلكتروني
 

 دولة الكويت، 2480000بدالة   13001الصفاة، الرمز البريدي   9المرقاب، مجمع الوزارات، الكويت، ص.ب  :العنوان
  22480000 965+:الهاتف

 MofFb_contact@mof.gov.kw: البريد االلكتروني

 

  

http://www.mof.gov.kw/
http://www.mof.gov.kw/
mailto:asalman@mof.gov.kw
mailto:MofFb_contact@mof.gov.kw


80 
 

 

 الجمهورية اللبنانية

 مصرف لبنان
 

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
   النقدية والمحافظة على اإلستقرار النقدي.  السياسةيتولى مصرف لبنان إدارة 

  
 الوضع القانوني 

      مؤسسة عامة ذات طابع خاص                                                                                                      
 
 سنة التأسيس 

1964 
 

 الخدمات المقّدمة 
مصرف لبنان والمصارف التجارية والقطاع العام باإلضافة إلى التعاون مع مصارف مركزية، إقليمية،  تدريب موظفي

 ودولية                
 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 شريعات، التعمالاألالعلوم المالية والمصرفية، االقتصاد وادارة 

 
 لغات العمل 

 العربية واالنكليزية
 

 الموقع االلكتروني 
www.bdl.gov.lb  

 
 معلومات االتصال 

 مدير اإلعداد والتدريبالسيد محمد جبري،  نقطة االتصال:
 mjabri@bdl.gov.lb :البريد االلكتروني

 
 مصرف لبنان، شارع الحمرا، بيروت، لبنان :العنوان
  743100 1 961+ :الهاتف
 743100 1 961+: الفاكس

  bdltraining@bdl.gov.lb: البريد االلكتروني
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 مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية

 

 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
إلى تطوير القدرات المؤسسية والتقنية للوزارات والهيئات  (OMSARمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية ) سعىي

 المركزية والهيئات العامة والبلديات في لبنان. 
 

 الوضع القانوني 
 إدارة عامة 

 

 االنتماء المؤسسي 
 خضع لوصاية الحكومة ي

 

 سنة التأسيس 
1994 

 

 الخدمات المقّدمة 
o تقييم احتياجات اإلصالح والتنمية 
o  استراتيجيات اإلصالح اإلداري والحكومة اإللكترونيةوضع واستكمال 
o تحديد وتنفيذ وتقييم مشاريع التنمية التي تترجم االستراتيجيات إلى أنشطة عملية 
o إجراء الدراسات التنظيمية والقانونية 
o تبسيط إجراءات األعمال 
o تدريب موظفي الخدمة المدنية 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
مة، تطوير إدارة الموارد البشرية وتنميتها، تحسين كفاءة الخدمات، التقنيات االلكترونية وبوابة اإلصالح اإلداري، الحوك

 ونية، الحكم المحلي لكترالحكومة اال
 

 لغات العمل 
 العربية، الفرنسية واالنكليزية

 

 الموقع اإللكتروني 
www.omsar.gov.lb   

 

  االتصالمعلومات 
 : السيد ناصر عسراوي، مدير وحدة التعاون التقنينقطة االتصال

 NIsraoui@omsar.gov.lb: البريد اإللكتروني
 

 ، لبنان3313 2020: مبنى ستاركو، الطابق الخامس، شارع عمر الداعوق، قطاع ميناء الحصن، بيروت العنوان
 371510 1 961+ :الهاتف
 371599 1 961+: الفاكس

  info@omsar.gov.lb: البريد اإللكتروني

  

http://www.omsar.gov.lb/
http://www.omsar.gov.lb/
mailto:NIsraoui@omsar.gov.lb
mailto:info@omsar.gov.lb
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 /المكتب التقني للبلديات اللبنانيةفي لبنان  المدن المتحدة جمعية
 

 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
 األعضاء اللبنانية المدن شبكة وأنشطة أعمال سيير اللبنانيةت للبلديات التقني لبنان/ المكتب في المتحدة المدن جمعية تتولى
لبنان وتقوم من خالل  في الالمركزية عملية العالمية. تساهم الجمعية تقّدم في المتحدة المحلية والحكومات المدن منظمة في

كما  وتنفيذها، تطويرمشاريع التنمية المحلية في التقنية اللبنانية، وتوفيرالمساعدة البلديات قدرات المكتب التقني بتعزيز
 األوروبيين. أو المتوسطيين شركائها مع الدولية للبلديات العالقات وتعزيز

 

 الوضع القانوني 
 ة ال تتوخى الربحمنظمة لبناني

 

 االنتماء المؤسسي 
 تخضع لوصاية الحكومة 

 

 سنة التأسيس 
 منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة اللبنانية() 2014عام  –)المكتب التقني للبلديات اللبنانية(  2002عام 

 

 الخدمات المقّدمة 
o  دورات تدريبية 
o دراسات 
o  منشورات 
o مشاريع تنمية محلية 
o   تنشيط شبكة المدن األعضاء 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
والشراكة والتضامن بين المدن، السّيما عبر دعم برامج التعاون الالمركزي وحشد ترقية مبادئ الديمقراطية المحلية، 

 مشاريع أعضائها.    "الموارد لصالح األعمال الدولية في هذا المجال وأيضا
 

 لغات العمل 
 العربية والفرنسية

 

 الموقع اإللكتروني 
lles.org/cglu2014/fr/accueil/vi-bt 

 

 معلومات االتصال 
 السيد بشير عضيمي المدير: 

 bechir.odeimi@bt-villes.org: البريد اإللكتروني
 

 بيروت، لبنان 5094-16: ص.ب العنوان
 649900 1 961+: الهاتف
 ext.111 649900 1 961+ :الفاكس

 bechir.odeimi@bt-villes.org: البريد اإللكتروني

http://bt-villes.org/cglu2014/fr/accueil/
http://bt-villes.org/cglu2014/fr/accueil/
mailto:bechir.odeimi@bt-villes.org
mailto:bechir.odeimi@bt-villes.org


83 
 

 المركز التربوي للبحوث واإلنماء

 

 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
 التربوية الخطط وضع من انطالق ا التربوي، والتطوير حديثتبال ُتعنى وطنية مؤسسة واإلنماء للبحوث التربوي المركز

 الجهات المعنية بالتربية على المستوى الوطني. جميع مع عاونبالت
 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة عامة 

 
 االنتماء المؤسسي 

 العالي والتعليم التربية بوزير مباشرة المركز يرتبط
 

 سنة التأسيس 
1971 

 

 الخدمات المقّدمة 
o  والدراساتاألبحاث 
o اإلحصاءات التربوية 
o مشاريع الخطط التربوية لمختلف مراحل التعليم ما قبل الجامعي 
o دراسة مناهج التعليم 

o إنتاج الكتب المدرسية والمنشورات والوسائل التربوية 
o وتنظيم مكتبة تربوية مركزية التوثيق التربوي 
o ويإعداد أفراد الهيئة التعليمية لمراحل التعليم ما قبل الثان 
o تدريب العاملين في مختلف مراحل التعليم ما قبل الجامعي 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 التربية والتعليم

 

 لغات العمل 
 العربية، الفرنسية واإلنكليزية

 

 الموقع اإللكتروني 
www.crdp.org 

 

 معلومات االتصال 
 : الدكتورة ندى عويجانالرئيس

 president@crdp.org.lb: البريد اإللكتروني
 

 لبنان ،بيروت–الفيل سن 55264: ص.ب: العنوان
 683089 1 961+: الهاتف
 683088 1 961+: الفاكس

  

http://www.crdp.org/
http://www.crdp.org/
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 مينا-األمانة العامة لشبكة غيفت /يهد باسل فليحان المالي واالقتصادمع

 

 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 

  مينا-غيفتعضو في شبكة 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي هو مركز تدريب وتوثيق تابع لوزارة المالية اللبنانية، يساهم في تطوير القدرات 
الوطنية في مجال إدارة المال العام وتحديث الدولة. يقدم المعهد خدمات التدريب والتعاون التقني، وينشر التقارير 
المتخصصة وأدلة المواطنين، ويدير مركز توثيق ومكتبة مالية تسّهل وصول المواطنإلى المعلومات. كما يخّص الشباب 

يعتبر المعهد مركزا  متمّيزا  على الساحة اإلقليمية. هو مركز األمانة العامة .بنشاطات التوعية والتثقيف المالي واالقتصادي
ومركز تدريب إقليمي لمنظمة  (GIFT-MENA) طقة الشرق األوسط وشمال إفريقيالشبكة معاهد التدريب الحكومية في من

  (WCO). الجمارك العالمية
 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة عامة مستقلة ماليا  وإداريا  

 

  االنتماء المؤسسي 
 حت وصاية وزير المالية اللبنانيةيعمل ت
 

 سنة التأسيس 
1996 
 

 الخدمات المقّدمة 
o تدريبال 
o  نشرالعلمي والالبحث 
o تسهيل الوصول إلى المعلومات 
o تعاون وتشبيك 
o  تقنيةمساندة 
o اقتصادية ومالية الثقافة 
o مركز توثيق ومكتبة مالية 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
مكافحة الجرائم المالية واالقتصادية والجمركية، تعزيز الكفايات في ، دارة المالية الحكومية، الشؤون العقارية والمساحةاإل

 االقتصاد والمال، ثقافة التدريب، القيادة، األنظمة المعلوماتية المكتبية، اللغات 
 

  العمللغات 
 الفرنسية واالنكليزيةالعربية، 

 

 الموقع االلكتروني 
www.institutdesfinances.gov.lb 

 

 معلومات االتصال 
 السيدة لمياء المبيض بساط :الرئيس

 lamiam@finance.gov.lb: البريد االلكتروني
 

http://www.institutdesfinances.gov.lb/
http://www.institutdesfinances.gov.lb/
mailto:lamiam@finance.gov.lb
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 مينا-اقتصادي وأمينة سر شبكة غيفت: السيدة سابين حاتم، نقطة االتصال
 sabinehat@finance.gov.lb:البريد االلكتروني

 
 

 بيروت، لبنان 16-5870، كورنيش النهر، ص.ب 512: العنوان
  425147/9 1 961+ :الهاتف
 426860 1 961+: الفاكس

 institute@finance.gov.lb: البريد االلكتروني

 

  

mailto:sabinehat@finance.gov.lb
mailto:institute@finance.gov.lb
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 جامعة القديس يوسف /هد اإلدارة الصحية والرعاية االجتماعيةمع
 

 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
المساعدة على االستجابة ، تحسين الخدمات الصحيةفيمعهد اإلدارة الصحية والرعاية االجتماعية تتمثل المهام الرئيسية ل

 تطوير الرعاية االجتماعية.ولالحتياجات الصحية
 

 الوضع القانوني 
 معهد تدريب مهني متعدد االختصاصات

 

 االنتماء المؤسسي 
 جامعة القديس يوسف 

 

 سنة التأسيس 
1997 

 

 الخدمات المقّدمة 
تعزيز صحة كل فرد في بيئته مع تشجيع تطّور الرعاية االجتماعية،مع الحرص يعمل المعهد في المجال الصحي من أجل 

تحقيق التضامن، اإلنصاف، إتاحة العالج، االستدامـة، الحق في الوصول على المعلومات، حق االختيار، الفعالية على أهمية 
 النفقات.في استخدام موارد الجماعة، والتحكم في 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 الصحة والحماية االجتماعية 

 

 لغات العمل 
 العربية، الفرنسية واإلنكليزية

 

 الموقع اإللكتروني 
www.igsps.usj.edu.lb  

 

 معلومات االتصال 
 المدير: األب سليم دكاش

 igsps@usj.edu.lbالبريد اإللكتروني: 
 

 1107 -رياض الصلح، بيروت  11-5076العنوان: جامعة القديس يوسف، حرم العلوم الطبية، طريق الشام، ص.ب 
 لبنان 2180
 421270 1 961+ الهاتف:
 421027 1 961+الفاكس: 

 igsps@usj.edu.lbالبريد اإللكتروني: 
 

  

http://www.igsps.usj.edu.lb/
http://www.igsps.usj.edu.lb/
mailto:igsps@usj.edu.lb
mailto:igsps@usj.edu.lb
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 المعهد الوطني لإلدارة

 

 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 
 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 
 مهام وصالحيات المؤسسة 

بصالحيات مجلس يتولى المعهد الوطني لإلدارة إعداد وتدريب موظفي اإلدارات والمؤسسات العامة والبلديات المشمولة 
 الخدمة المدنية.

 
 الوضع القانوني 

 مؤسسة عامة 
 

  االنتماء المؤسسي 
 مجلس الخدمة المدنية

 
 سنة التأسيس 

1959 
 

 الخدمات المقّدمة 
 التدريب المستمر على مختلف المستويات

 
 مجاالت الخبرة الرئيسية 

 التنمية البشرية المستدامة: إعداد، تدريب، أبحاث، ندوات
 

  العمللغات 
 العربية 

 
 الموقع االلكتروني 

www.ena.gov.lb 
 
 معلومات االتصال 

 الدكتور جمال زعيم المنّجد:المدير العام
 jamalzm@ena.gov.lb: البريد االلكتروني

 
 لبنان 267-10: بعبدا، تلة الريس، ص.ب: العنوان
 920489 5 961+ :الهاتف
 920511 5 961+: الفاكس

 info@ena.gov.lb: البريد االلكتروني
 

 

 

  

http://www.ena.gov.lb/
http://www.ena.gov.lb/
mailto:jamalzm@ena.gov.lb
mailto:info@ena.gov.lb
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 جامعة القديس يوسف

 

 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
وفتح الطريق أمامهم للحصول على تتمثل المهام الرئيسية لجامعة القديس يوسف في توفير التعليم لطالب لبنان والمنطقة 

وظائف في سوق العمل، وتعمل على التحّول إلى قطب امتياز في مجال البحث واالبتكار، باإلضافة إلى تشجيع الحوار 
 ير مساحة للتفكير والتعليم الشامل.بفضل الثقافة المزدوجة والتنّوع اللغوي، وتوف

 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة تعليم عالي لبنانية خاصة ال تبغى الربح

 

 سنة التأسيس 
1875 

 

 الخدمات المقّدمة 
 التعليم واألبحاث

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 تعليم متعدد االختصاصات 

 

 العمل لغات 
 العربية، الفرنسية واالنكليزية؛ وتعتبر الفرنسية لغة التعليم الرئيسية في الجامعة. 

 

 الموقع اإللكتروني 
www.usj.edu.lb 

 

 معلومات االتصال 
 : األب سليم دكاش الرئيس

 recteur@usj.edu.lb: البريد اإللكتروني
 : الدكتورة كارول الشرباتي، مديرة معهد العلوم السياسية نقطة االتصال

 carole.alsharabati@usj.edu.lb: البريد اإللكتروني
 

 لبنان  2020 1104 –يل بيروت مار ميخائ 17-5208: عمادة جامعة القديس يوسف، طريق الشام، ص.ب العنوان
 421000 1 961+: الهاتف
 421005 1 961+: الفاكس

 info@usj.edu.lb: البريد اإللكتروني
 

  

http://www.usj.edu.lb/
http://www.usj.edu.lb/
mailto:recteur@usj.edu.lb
mailto:carole.alsharabati@usj.edu.lb
mailto:info@usj.edu.lb


89 
 

 ليبيادولة 

 معهد التخطيط
 

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
والدراسات للقضايا  األبحاثجهزة االدارية وإعداد حاجة األ تلبيةالمالكات الوظيفية الفنية، و تدريب لىيهدف المعهد إ

السياسية واالقتصادية واالجتماعية المتعلقة بدولة ليبيا، وتنظيم الملتقيات الفكرية وإعداد الدراسات المستقبلية والتعاون مع 
 العلمية، وذلك في إطار مساهمته في العملية التنموية في ليبيا. األبحاثمؤسسات الدولة في مجاالت التدريب والدراسات و

 

 الوضع القانوني 
 عامةمؤسسة 
 

  االنتماء المؤسسي 
 وزارة التخطيط 

 

 سنة التأسيس 
1988 
 

 الخدمات المقّدمة 
o التدريب 
o  األبحاث والنشر 
 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 والمؤسساتيةالتخطيط االقتصادي وبناء القدرات البشرية 

 

 لغات العمل 
 العربية واالنكليزية

 

 الموقع االلكتروني 
ywww.insplan.org.l 
 

 معلومات االتصال 
 الدكتور عمر محمد أبوصبيع: المدير العام

 omar.m.abusbia@gmail.com: البريد االلكتروني
 

 السيدة آمنة الفاقي، مديرة التدريب/ : الدكتور عبد الرحمن السقالني، نائب المدير العام نقطة االتصال
  / a.seklani@insplan.org.ly  aaelfaghi@yahoo.com: البريد االلكتروني

 
 البيفي، طرابلس، ليبيا  :العنوان
 214631986 218+ :الهاتف
 214631986 218+: الفاكس

 Info@insplan.org.ly:  البريد االلكتروني

http://www.insplan.org.ly/
http://www.insplan.org.ly/
mailto:a.seklani@insplan.org.ly؛
mailto:aaelfaghi@yahoo.com
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 جامعة مصراتة
 

 المتوسطي للخدمة العامة عضو في المنتدى 
 
 مهام وصالحيات المؤسسة 

 بما المعرفة؛ مجاالت مختلف في العالمية الجودة معايير تواكب متميزة وبحثية تعليمية خدمات لتقديم جامعة مصراتة تسعى
 .والعالمية المحلية العمل أسواق في الشباب الليبي لينافس وتأهيل بإعداد يسمح

 
 الوضع القانوني 

 جامعة ليبية 
 
 االنتماء المؤسسي 

 تخضع لوصاية وزارة التربية 
 
 سنة التأسيس 

1984 
 
 الخدمات المقّدمة 

o التعليم العالي 
o  مع العالم العربيالتعاون والشراكات 

 
 مجاالت الخبرة الرئيسية 

 والتربوية والفنون االختصاصات العلمية واألدبية والطبية
 
 لغات العمل 

 العربية واالنكليزية
 
 الموقع اإللكتروني 

misuratau.edu.ly/eng/ 
 
 معلومات االتصال 

 السيد الدكتور طاهر الحبقيالرئيس: 
 : السيد محمد علي سماينقطة االتصال

 malis75@yahoo.com: البريد اإللكتروني
 

 مصراتة، ليبيا:العنوان
 512627203 / 512627202 / 512627201 218+ :الهاتف
 512627350 218+: الفاكس

 Info@misuratau.edu.ly: البريد اإللكتروني
 

 

 

 

mailto:malis75@yahoo.com
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 جمهورية مالطا

 ون اإلداريةؤمعهد اإلدارة العامة والش

 

 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
 تتمثل المهمة الرئيسية للمعهد في تشجيع ممارسة ودراسة اإلدارة والشؤون اإلدارية في القطاع العام. 

 

 الوضع القانوني 
 إدارة عامة 

 

  االنتماء المؤسسي 
 وجامعة مالطايخضع لوصاية الحكومة 

 
 الخدمات المقّدمة 

o  تنظيم الدروس 
o ندوات عامة 
o أبحاث 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 ون اإلدارية في القطاع العامؤالش
 

 لغات العمل 
 اإلنكليزية

 

 الموقع اإللكتروني 
www.um.edu.mt/ipam 

 

 معلومات االتصال 
 البروفيسورغودفراي بيروتا المدير:

 السيدة شيرماين بايسنقطة االتصال: 
 

 مالطا 2080جامعة مالطا، مسيدة إم سي دي العنوان: 
 23402340 356+الهاتف: 
 23402342 356+الفاكس: 

 

 

 

 

http://www.um.edu.mt/ipam
http://www.um.edu.mt/ipam
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 المملكة المغربية

 وزارة الداخلية –ديرية تأهيل األطر اإلدارية م
 

 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
تقديم اعتمادات وشهادات ، والتحول إلى مركز متمّيز في مجال التدريب المهني للمنتخبينتتمثل المهام الرئيسية للمديرية ب
 للمؤسسات والبرامج التدريبية. 

 

  االنتماء المؤسسي 
 وزارة الداخلية

 

 الخدمات المقّدمة 
 التدريب

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 اإلداريين المنتمين للجماعات اإلقليميةالمهني للمسؤولين التدريب 

 

 لغات العمل 
 العربية والفرنسية

 

 معلومات االتصال 
 : السيد عبد الوهاب الجابريالمدير

 aeljabri@interieur.gov.ma: البريد اإللكتروني
 : السيدرشيد بن عبد الرحمننقطة االتصال

 rbenabderrahmane@interieur.gov.ma: اإللكتروني البريد
 

 حي الرياض، شارع عبد الرحيم بوعبيد، الرباط، المغرب  ، : المركب اإلداري لوزارة الداخليةالعنوان
 37286212 5 212+: الهاتف
 37286214 5 212+: الفاكس
 rbenabderrahmane@interieur.gov.ma: اإللكترونيالبريد 

 
 

 

  

mailto:aeljabri@interieur.gov.ma
mailto:rbenabderrahmane@interieur.gov.ma
mailto:rbenabderrahmane@interieur.gov.ma
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 المدرسة الوطنية للصحة العمومية
 

 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
التدريب المهني للعاملين في اإلدارة والشؤون اإلدارية والتفتيش والمراقبة في المجاالت الصحية واالجتماعية  توفر المدرسة

ون االجتماعية. تقّدم فة بالصحة والوزارة المكلفة بالشؤوالطبية االجتماعية، والسيما المجاالت ذات الصلة بالوزارة المكل
الصحة العامة، وتساهم في نشاطات البحث ذات الصلة، كما تعمل على تطوير التعليم العالي في مجال  المدرسة خدمات

 الدولية. عالقاتها
 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة تدريب مهني لعاملي الصحة من المستوى العالي 

 

 االنتماء المؤسسي 
 تخضع لوصاية وزارة الصحة  

 

 سنة التأسيس 
1994 

 
 الخدمات المقّدمة 

o التدريب المهني 
o بحاثاأل 
o الخبرة والخدمات 
o دعم النظام الصحي 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
إدارة البرامج ، اإلدارة االستشفائيةأربعة اختصاصات:  ضمنتقّدم المدرسة دراسات متخصصة في الصحة العامة واإلدارة 

 الصحية، علم الوبائيات في مجال الصحة العامة، والصحة العائلية والصحة المجتمعية.
 

 لغات العمل 
 العربية، الفرنسية واالنكليزية

 

 الموقع اإللكتروني 
ensp.sante.gov.ma 

 

 معلومات االتصال 
 : الدكتورة مينة أباكروش المدير

 mina.abaacrouche@gmail.com: البريد اإللكتروني
 : السيدة حياة سدراتي، المكلفة بإدارة موقع المدرسة الوطنية للصحة العموميةاالتصال نقطة

 sedratihayat@gmail.com: البريد اإللكتروني
 

 ، المغرب6329ص.ب  –: زنقة المفضل الشرقاوي، مدينة العرفان، الرباط العنوان
 37683162 5 212+: الهاتف
 37683161 5 212+: الفاكس

 ensp@sante.gov.ma: البريد اإللكتروني
 

http://ensp.sante.gov.ma/
http://ensp.sante.gov.ma/
mailto:mina.abaacrouche@gmail.com
mailto:sedratihayat@gmail.com
mailto:ensp@sante.gov.ma
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 المدرسة الوطنية العليا لالدارة
 

 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
 العليا لإلدارة العمومية  الكوادر تدريب
 

 الوضع القانوني 
 استقالل ماليمؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية و

 

  االنتماء المؤسسي 
 رئاسة الحكومة

 

 سنة التأسيس 
2015 
 

 الخدمات المقّدمة 
o التكوين األساسي و المستمر 
o  التدريب 
o التطبيقية األبحاث 
o الدراسات والنشر 
o  التعاون 
o   الماجستير المتخصص 
 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 تقييم السياسات العموميةبة اإلصالحات اإلدارية، مواكبة والتدبير اإلداري العمومي، تحديث اإلدارة العمومية، مواك

 

 لغات العمل 
 العربية والفرنسية

 

 الموقع االلكتروني 
www.ensa.gov.ma 

 

 معلومات االتصال 
 رشيد مليانيالسيد  :المدير العام

   rachidmeliani@gmail.com البريد االلكتروني:
 شفيقة اجزنايالسيدة  :االتصالنقطة 

 cagueznay@gmail.com :البريد االلكتروني
 

 ، المغرب. شارع النصر. الرباط1رقم العنوان:
 263643 / 731450 537 212+ الهاتف:

 260223 / 730929 537 212+ الفاكس:

 ensa2014.rabat@gmail.comالبريد االلكتروني:

file:///C:/Users/BasmaAbK/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.ensa.gov.ma
file:///C:/Users/BasmaAbK/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.ensa.gov.ma
mailto:rachidmeliani@gmail.com
file:///C:/Users/BasmaAbK/AppData/Roaming/Microsoft/Word/cagueznay@gmail.com
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 المعهد المالي
 

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 

يتولى المعهد المالي التدريب في وزارة االقتصاد والمالية بهدف دعم وتطوير مهام الوزارة االستراتيجية والتقنية، ومواكبة 

 مشاريع اإلصالح الحديثة. 

 

 الوضع القانوني 

 وحدة إدارية 

 

  االنتماء المؤسسي 

 مديرية الشؤون اإلدارية والعامة في وزارة االقتصاد والمالية

 

  التأسيسسنة 

2007 

 

 الخدمات المقد مة 

o ت المتعققة بمهام وزارة الماليةالمجاال في التدريب  

o  المؤتمرا ت والمنتديا ت 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 

، إدارة الموارد البشرية، الضرائب، االقتصاد والمالية، والقوانين المالي، الرقابة والتدقيق والتفتيشزنةالقضايا القانونية،الموا

 النظم المعقوماتية والتكنولوجيا الجديدة، القغا ت، تنمية القدرا ت، والتواصل والتفاوضاإلدارة 

 

 لغات العمل 
 العربية والفرنسية

 

 الموقع االلكتروني 

www.finances.gov.ma 

 

 معلومات االتصال 

 السيد حكيم فرادي : المدير

 firadi@daag.finances.gov.ma:البريد االلكتروني

 : السيدة وهبية حمداوينقطة االتصال

 hamdaoui@daag.finances.gov.ma:البريد االلكتروني

 

 وزارة االقتصاد والمالية، الرباط، المغربشارع محمد الخامس، الحي اإلداري، : العنوان

 8-537677501 212+ :الهاتف

 537677226 212+: الفاكس

  

http://www.finances.gov.ma/
http://www.finances.gov.ma/
mailto:firadi@daag.finances.gov.ma
mailto:hamdaoui@daag.finances.gov.ma
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 وزارة الوظيفة العمومية وتحديث االدارة

 

 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
 المتعلقة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة والسهر على تنفيذها.ُتعنى الوزارة بإعداد السياسة الحكومية 

 

 الوضع القانوني 
 إدارة عامة

 

  االنتماء المؤسسي 
 وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة

 

 الخدمات المقّدمة 
o اقتراح االجراءات لتحسين تدبير الموارد البشرية لإلدارات العمومية وتثمينها 
o  اقتراح ودعم تبسيط المساطر اإلدارية 
o ترشيد الهياكل اإلدارية واقتراح إجراءات تحسين تسييرها 
o المساهمة في تحضير وتفعيل السياسة الحكومية في مجال الالمركزية اإلدارية 
o  المساهمة في تطوير جودة الخدمات العمومية 
o  دعم الشفافية 
o  الدولةإنشاء وتدبير قواعد المعطيات الخاصة بموظفي 
o  إنجاز الدراسات واالستطالعات واإلحصاءات 
o المساهمة في تنمية اإلدارة الرقمية 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة

 

 لغات العمل 
 العربية، الفرنسية واالنكليزية

 

 الموقع االلكتروني 
www.mmsp.gov.ma 

 

 معلومات االتصال 
 عمومريلالسيد أحمد  كاتب العام:ال

 ahmedlaamoumri@gmail.com؛a.laamoumri@mmsp.gov.ma:البريد االلكتروني
 السيد سمير بوكار، رئيس قسم التعاون نقطة االتصال:

 samirbouggar@gmail.com؛ s.bouggar@mmsp.gov.ma:البريد االلكتروني
 

 أكدال، الرباط، المغرب ،، الحي اإلداري1076زنقة أحمد الشرقاوي، ص ب  العنوان:
 537679973 212+ :الهاتف
 537680283 212+ :الفاكس

 info@mmsp.gov.ma:البريد االلكتروني
  

http://www.mmsp.gov.ma/
http://www.mmsp.gov.ma/
mailto:a.laamoumri@mmsp.gov.ma
mailto:ahmedlaamoumri@gmail.com
mailto:s.bouggar@gmail.com
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 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 وزارة الشؤون االقتصادية

 

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
للحكومة. طلع وزارة الشؤون االقتصادية بمهام تصور وتنسيق وضمان ومتابعة تنفيذ السياسة االقتصادية واالجتماعية ضت

تقوم بتنسيقالمخططات السنوية لتطبيق اإلطار االستراتيجي لمكافحة الفقر، وتضمن متابعة تنفيذها، بالتعاون مع المؤسسات 
 المعنية.
 

 الوضع القانوني 
 إدارة عامة 

 

  االنتماء المؤسسي 
 الحكومة الموريتانية

 

 الخدمات المقّدمة 
o تطوير ورصد السياسات 
o إعداد الموازنة العامة 
o ءاتتطوير اإلحصا 
o التعاون االقتصادي والمالي 
o األبحاثالدراسات و 
 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 ميزان المدفوعات، المالية العامة، تشجيع االستثمار والتنمية.

 

 لغات العمل 
 العربية واالنكليزية

 

 معلومات االتصال 
 والموارد البشرية: السيد إسليمو فال سّيد، مستشار التطويرالمؤسسي نقطة االتصال

 mv_seyid@yahoo.fr:البريد االلكتروني
 

 44480459 222+ الهاتف:
 ouldmodou@gmail.comالبريد االلكتروني:

  

mailto:mv_seyid@yahoo.fr
mailto:ouldmodou@gmail.com
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 مونتينيغرو

 المدرسة اإلقليمية لإلدارة العامة
 

  المنتدى المتوسطي للخدمة العامةعضو في 
 

 مهام وصالحية المؤسسة 
دعم تطوير اإلدارة العامة ، باإلضافة إلى اإلقليمي وترقية التعلّم المشتركتحسين التعاون تتمثل المهام الرئيسية للمدرسة في

 في بلدان المنطقة واالعتماد على ذلك لدعم االندماج في االتحاد األوروبي. 
 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة عامة ذات طابع إداري 

 

 االنتماء المؤسسي 
 تخضع لوصاية وزارة الداخلية 

 

 سنة التأسيس 
2003 

 
 الخدمات المقّدمة 

o التدريب 
o تطوير اإلدارة العامة 
o إصالح الوظيفة العامة 

 

 مجاالت الخبرة 
 اإلدارة العامة والوظيفة العامة

 

 لغات العمل 
 ةاالنكليزي
 

 الموقع اإللكتروني 
www.respaweb.eu 

 

 معلومات االتصال 
 : السيد سواد موسيتش المدير

 respa-info@respaweb.eu: البريد اإللكتروني
 

 دانيلوفجراد، مونتينيغرو  81410 –: برانيلوفيتسا العنوان
 20817200 382+: الهاتف
 20817238 382+: الفاكس

 respa-info@respaweb.eu: البريد اإللكتروني
 

http://www.respaweb.eu/
http://www.respaweb.eu/
mailto:respa-info@respaweb.eu
mailto:respa-info@respaweb.eu
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 لطنة ُعمانس

 معهد االدارة العامة

 

 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
تلبية االحتياجات التدريبية للعاملين في الجهاز اإلداري، في ظل خطط وبرامج الحكومة لتحقيق التنمية يهدف المعهد الى 

 األبحاثر دور المعهد كأداة فاعلة في عملية التنمية اإلدارية، حيث تنوعت وتجددت أنشطته لتشمل التدريب واإلدارية. تطوّ 
 واالستشارات والمعلومات.

 

 الوضع القانوني 
 اسة وزير الخدمة المدنيةئادارة بر. لها مجلس "و ماليا "حكومية مستقلة اداريامؤسسة 

 

  االنتماء المؤسسي 
 وزارة الخدمة المدنية

 

 سنة التأسيس 
1977 
 

 الخدمات المقّدمة 
o التدريب 
o األبحاث 
o االستشارات 
o  خدمات مرجعية ومعلوماتية للمتدربين والباحثين من خالل مكتبة المعهد المتخصصة 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 اإلدارة العامة

 

 لغات العمل 
 العربية واالنكليزية

 

 الموقع االلكتروني 
www.ipa.gov.om 

 

 معلومات االتصال 
  السيد زكي بن هالل بن سعود البوسعيدي :العامالمدير

 zaki@ipa.gov.om:البريد االلكتروني
 رئيس قسم العالقات الدولية :نقطة االتصال

 international@ipa.gov.om:البريد االلكتروني
 

 ، مسقط، سلطنة ُعمــان112روي، الرمز البريدي  1994ص.ب   :العنوان
 602386 / 24600205 968+الهاتف: 
 24602066 968+ : الفاكس

  

http://www.ipa.gov.om/
http://www.ipa.gov.om/
mailto:zaki@ipa.gov.om


100 
 

 وزارة الخدمة المدنية
 

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
مراجعة وتقييم السياسات والخطط العامة للخدمة المدنية واإلجراءات الالزمة لتنفيذها و قوم وزارة الخدمة المدنية ببحث وت

 تطويرها ورفعها إلى مجلس الخدمة المدنية. 
 

 الوضع القانوني 
 إدارة عامة 

 

  االنتماء المؤسسي 
 حكومة سلطنة عمان

 

 الخدمات المقّدمة 
o  تنفيذ السياسات والخطط المعتمدة للخدمة المدنية 
o اقتراح مشاريع قانون الخدمة المدنية وقانون المعاشات 
o المشاركة في إعداد مشروعات الهياكل التنظيمية لوحدات الجهاز اإلداري 
o الخطط الوظيفيةترتيب الوظائف ومشاريع إعداد أسس توصيف و 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 التخطيط الوظيفي وإدارة الموارد البشرية على المستوى الجهاز اإلداري للدولة

 

 لغات العمل 
 العربية واالنكليزية

 

 الموقع االلكتروني 
www.mocs.gov.om 

 

 معلومات االتصال 
 حمد الغفري، مستشار : الدكتورنقطة االتصال

 d.hammad27@gmail.com:البريد االلكتروني
 

 سلطنة ُعمان.، 15الرمز البريدي ، 168ص.ب : العنوان
 24889370 968+ :الهاتف
 24689488 968+: الفاكس

 
 

 

  

http://www.mocs.gov.om/
http://www.mocs.gov.om/
mailto:d.hammad27@gmail.com
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 دولة فلسطين

 سلطة المياه الفلسطينية

 

  المتوسطي للخدمة العامةعضو في المنتدى 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
 ُتعنى سلطة المياه الفلسطينية بتنظيم وإدارة قطاع المياه ومياه الصرف الصحي في فلسطين. 

 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة عامة 

 

  االنتماء المؤسسي 
 وزارة البيئة 

 

 سنة التأسيس 
1992 

 

 الخدمات المقّدمة 
 دورات تدريبية مهنية للعاملين في قطاع المياه في فلسطين. 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 إدارة قطاع المياه، األمن المائي، التنمية

 

 لغات العمل 
 العربية واالنكليزية

 

 الموقع اإللكتروني 
www.pwa.ps 

 

 معلومات االتصال 
 : السيد الوزير مازن غنيم المدير

 
 رام هللا، الضفة الغربية، فلسطين  2174: اإلرسال، المصايف، شارع كمال ناصر ص.ب العنوان
 22987665 970+: الهاتف
 2298733 970+: الفاكس

 pwa@pwa.ps: البريد اإللكتروني
 

  

http://www.pwa.ps/
http://www.pwa.ps/
mailto:pwa@pwa.ps
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 سلطة النقد الفلسطينية

 

  مينا-غيفتعضو في شبكة 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
رسم وتنفيذ السياسات النقدية والمصرفية لضمان سالمة القطاع المصرفي ونمو االقتصاد  الفلسطينية سلطة النقد تتولى

 المحلي بشكل متوازن. تهدف بشكل أساسي إلى المحافظة على االستقرار النقدي والمالي وتعزيز النمو االقتصادي المستدام.
 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة عامة مستقلة

 

 سنة التأسيس 
1997 
 

 الخدمات المقّدمة 
o إصدار وإدارة العملة 
o ستشارات اقتصادية وماليةإ 
o أبحاث 
o إحصاءات 
o تدريب 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 دية، االستقرار المالي، االشراف والرقابة المصرفية، النمو االقتصاديقالسياسات الن

 

 لغات العمل 
 واالنكليزية العربية
 

 الموقع االلكتروني 
www.pma.ps 

 

 معلومات االتصال 
 : السيد ناجح حمامرة، مدير التدريب وتطوير الموارد البشريةنقطة االتصال

 nhamamra@pma.ps:البريد االلكتروني
 

 ، فلسطين452نابلس، رام هللا، البيرة، ص.ب : شارع العنوان
  22415251 970+: الهاتف
 22409922 970+: الفاكس

 info@pma.ps: البريد االلكتروني
 
 

http://www.pma.ps/
http://www.pma.ps/
mailto:nhamamra@pma.ps
mailto:info@pma.ps
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 ديوان الموظفين العام

 

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
ُيعتبر الجهة الفنية ، ويساهم في تطويرها. على نظم وإجراءات شؤون الخدمة المدنية يتولى ديوان الموظفين العام الرقابة

والمنفذة للسياسات واألنظمة التي يضعها مجلس الوزراء. ينظم شؤون التوظيف ويضع اإلجراءات التفصيلية للتنفيذ ولمراقبة 
 األجهزة الحكومية.

 

 الوضع القانوني 
 دائرة حكومية مستقلة

 

  االنتماء المؤسسي 
 رئاسة مجلس الوزراء

 

 سنة التأسيس 
1994 
 

 الخدمات المقّدمة 
o  التوظيف سياساتوضع 
o الرقابة اإلدارية 
o االستشارات 
o التدريب 
 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 الرقابة اإلدارية المسبقة، تنمية القدرات، والتدريب المهني، التنمية اإلدارية والتنظيم، الخدمة المدنية

 

 لغات العمل 
 العربية

 

 الموقع االلكتروني 
www.gpc.pna.ps 

 

 معلومات االتصال 
 : السيد موسى أبو زيدالرئيس

 chairman@gpc.gov.ps: البريد االلكتروني
 

 رام هللا، فلسطين العنوان:
   2 970+2987792 / 2980644:الهاتف
 2967971 2 970+: الفاكس

 info@gpc.gov.ps: البريد االلكتروني
 

 

 

http://www.gpc.pna.ps/
http://www.gpc.pna.ps/
mailto:chairman@gpc.gov.ps
mailto:info@gpc.gov.ps
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 المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب

 

 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 
 مينا-عضو في شبكة غيفت 

 
 مهام وصالحيات المؤسسة 

المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب بتنمية وتطوير القدرات في مجاالت المالية العامة والضرائب، وتعزيز المعارف ُيعنى 
والمهارات من خالل التدريب وبناء القدرات وتسهيل الوصول إلى المعلومات وتبادل الخبرات ونشر الثقافة المشتركة في ادارة المال 

 العام.
 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا

 

  االنتماء المؤسسي 
 أنشىء بالتعاون مع وزارة المالية

 

 سنة التأسيس 
2011 
 

 الخدمات المقّدمة 
o  تنمية وتطوير قدرات العاملين في القطاع العام والهيئات المحلية 
o  مواكبة التطورات العلمية المالية والضريبية واعتمادها في البرامج التدريبة 
o  نشرالثقافة المشتركة في ادارة المال العام والمفاهيم االقتصادية 
o والنشر تنمية البحث العلمي 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 المالية العامة والضرائب

 

 لغات العمل 
 واالنكليزيةالعربية 

 

 الموقع االلكتروني 
www.ppfi.ps 

 

  معلومات االتصال 
 السيدة نهاد يونس :ةالمدير

 nyounis@ppfi.ps  :البريد االلكتروني
 السيد عبد الفتاح حجي، المدير اإلداري والمالي :نقطة االتصال

 a.hajji@ppfi.ps:البريد االلكتروني
 

 ، البيرة، فلسطين6شارع نابلس، بناية الرخام، الطابق  :العنوان
 2416036/7 2 970+ :الهاتف

 2416038 2 970+ الفاكس:
 info@ppfi.ps: البريد االلكتروني

  

http://www.ppfi.ps/
http://www.ppfi.ps/
mailto:a.hajji@ppfi.ps
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 المعهد الوطني لإلدارة

 

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
المعهد إلى يتولى المعهد الوطني لإلدارة مهام تعزيز قدرات اإلدارة العامة من أجل تحسين تقديم الخدمات للمواطنين. يسعى 

 تعزيز أداء المؤسسات الحكومية الوطنية والمحلية من خالل توفير برامج التدريب العالية الجودة للعاملين لديها.
 

 الوضع القانوني 
 وكالة عامة مستقلة 

 

  االنتماء المؤسسي 
 بكدار -المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واالعمار 

 

 سنة التأسيس 
2003 
 

  المقّدمةالخدمات 
 التدريب
 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 ، دولة القانون والمؤسسات، اإلعالم، الديمقراطيةوكمةاإلدارة، المالية، الح

 

 لغات العمل 
 العربية واالنكليزية

 

 الموقع االلكتروني 
www.pecdar.ps 

 

 معلومات االتصال 
 اشتيه: الدكتور محمد المدير

  ata@pecdar.pna.netshtayyeh@planet.edu: البريد االلكتروني
  

 رام هللا، فلسطين 54910: المكتب الرئيسي، القدس، ص.ب:العنوان
 22974300 970+ :الهاتف

 22974331 970+ الفاكس:
 info@pecdar.pna.net: البريد االلكتروني

 

http://www.pecdar.ps/
http://www.pecdar.ps/
mailto:ata@pecdar.pna.net
mailto:ata@pecdar.pna.net
mailto:ata@pecdar.pna.net
mailto:info@pecdar.pna.net
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 والتخطيط وزارة المالية

 

 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
اإليرادات وترشيد النفقات باالستعانة بأنظمة مالية  تنميةإدارة المال العام بكفاءة وفعالية من خالل تسعى وزارة المالية إلى 

 شفافة ونزيهة، مدعمة بإجراءات رقابية.

 

 الوضع القانوني 
 إدارة عامة

 

  االنتماء المؤسسي 
 الحكومة الفلسطينية

 

 سنة التأسيس 
1994 

 

 الخدمات المقّدمة 

o  رسم السياسات المالية 

o إدارة المالية العامة 

o إدارة المنح الخارجية 

o إدارة األمالك الحكومية 
 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 ، التخطيطإدارة المال العام، إدارة الدين العام، الضرائب، المشتريات الحكومية

 

 لغات العمل 
 العربية واالنكليزية

 

 الموقع االلكتروني 
www.pmof.ps 

 

 معلومات االتصال 
 الدكتورة رنا جاد هللا، المشرف العام على الشؤون اإلداريةنقطة االتصال: 

 r_imj@yahoo.com; ministeroffice@pmof.ps  :البريد االلكتروني

 فلسطين: رام هللا، المصايف خلف شركة كهرباء القدس، العنوان

 22978770 970+ :الهاتف

 

 

http://www.pmof.ps/
http://www.pmof.ps/
mailto:r_imj@yahoo.com
mailto:ministeroffice@pmof.ps
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 جامعة بيرزيت
 

 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
إلى الحفاظ على التمّيز في مجال التعليم والتعلّم، وتطوير المعارف من خالل األبحاث، والمساهمة  بيرزيت  جامعةتسعى 

في الخدمة المجتمعية. كما أنها تؤمن إيمانا  راسخا  بحرية الفكر والتعبير، والممارسات الديمقراطية، والتعددية الفكرية، 

 حضارة البشرية النابعة من التراث العربي واإلسالمي.  والخطاب المتحضر. تهدُف الجامعة إلى المساهمة في ال

 

 الوضع القانوني 
 جامعة عامة غير حكومية

 

 االنتماء المؤسسي 
 تخضع لوصاية وزارة التربية والتعليم العالي 

 

 سنة التأسيس 
1992 

 

 الخدمات المقّدمة 
o العالي التعليم 

o  الخدمات البحثية والمجتمعية 

 

 الرئيسية مجاالت الخبرة 
 التعليم، البحث، قيادة الرأي، التعبير الفني، الخدمة المجتمعية. 

 

 لغات العمل 
 العربية واالنكليزية

 

  الموقع اإللكتروني 
www.birzeit.edu 

 

 معلومات االتصال 
 : الدكتور عبد اللطيف أبو حجلة المدير

 

 بيرزيت، الضفة الغربية، فلسطين، 14: جامعة بيرزيت ص.ب العنوان

 2982000 2 972+: الهاتف

 2810656 2 972+: الفاكس

 pr@birzeit.eduالبريد اإللكتروني:

http://www.birzeit.edu/
http://www.birzeit.edu/
mailto:pr@birzeit.edu
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 الجمهورية البرتغالية

 المعهد الوطني لإلدارة

 

 

 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
يعمل المعهد الوطني لإلدارة على تطوير وتأهيل وإدارة المواريد البشرية في الوظائف العامة بهدف إدماج مسارات التطوير 

 التنظيمي. 
 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة إدارية عامة  

 

 االنتماء المؤسسي 
 يخضع لوصاية الحكومة

 

 سنة التأسيس 
1975 

 
 الخدمات المقّدمة 

 والمستمرالتدريب اإلعدادي 
 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 اإلدارة العامة

 

 لغات العمل 
 البرتغالية واالنكليزية

 

 الموقع اإللكتروني 
www.ina.pt 

 

 معلومات االتصال 
 : السيدة مافالدا صوفيا نونس لوبس دوس سانتوس المدير

 @ina.ptina: البريد اإللكتروني
 

 لشبونة، البرتغال 1069-123، 44: شارع فليب فولك العنوان
 4465300 21 351+: الهاتف
 4465444 21 351+: الفاكس

 ina@ina.pt: البريد اإللكتروني
 

 

http://www.ina.pt/
http://www.ina.pt/
mailto:ina@ina.pt
mailto:ina@ina.pt
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 دولة قطر

 اإلدارة العامةمعهد 

 

  مينا-شبكة غيفتعضو في 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
األجهزة الحكومية. يختص بتدريب وتمكين العامل في يسعى معهد اإلدارة العامة إلى تنمية وتطوير قدرات العنصر البشري 

تعزيز  بهدفالكفايات الوظيفية الالزمة، إضافة إلى المساهمة بإطالق القدرات اإلبداعية ب تزويدهمالموظفين القطريين و
 انتاجية القوى العاملة.  

 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة عامة

 

  االنتماء المؤسسي 
 وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية

 

 سنة التأسيس 
1960 
 

 الخدمات المقّدمة 
o إعداد خطط التدريب وتنفيذها 
o  إعداد وتطوير معايير ضمان جودة التدريب 
o  والمنظمات المحلية واإلقليمية والدوليةتبادل الخبرات مع الهيئات 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 اإلدارة العامة، والمالية والمحاسبة والمعلوماتية، والتشريعات، وتنمية قدرات الموارد البشرية

 

 لغات العمل 
 العربية واالنكليزية

 

 الموقع االلكتروني 
www.adlsa.gov.qa 

 

 معلومات االتصال 
 الدكتور هادي بن سعيد الخيارين :مدير العامال

 info@ad.gov.qaالبريد االلكتروني:
 : السيد عبد هللا يوسف الملكي، مدير التعاون الدولينقطة االتصال

 dr.aalmalki@ad.gov.qaالبريد االلكتروني:
 

 ، الدوحة، قطر7677: ص.ب العنوان
  40288888 974+ :الهاتف

 info@ad.gov.qa: البريد االلكتروني

http://www.adlsa.gov.qa/
http://www.adlsa.gov.qa/
mailto:info@ad.gov.qa
mailto:dr.aalmalki@iad.gov.qa
mailto:info@ad.gov.qa
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 وزارة المالية
 

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
تعمل وزارة المالية على اقتراح أهداف وأدوات السياسة المالية بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطني، وتدرس األوضاع 

 . المالية واالقتصادية وتحللها وتقّيم السياسات الضريبية
 

 الوضع القانوني 
 إدارة عامة

 

  االنتماء المؤسسي 
 الحكومة القطرية 

 

 سنة التأسيس 
1960 
 

  المقّدمةالخدمات 
o تحقيق التوازن في أداء المالية العامة وتخفيض الدين العام 
o  زيادة التكامل االقتصادي المحلي واالستثمار في الموارد الرئيسية للدولة 
o  تطوير البنية التحتية والخدمات األساسية وتحفيز القطاع الخاص 
o األداء الحكومي من خالل الحكومة اإللكترونية  تحسين 
 

  الخبرة الرئيسيةمجاالت 
 إدارة المالية العامة، االستشارات، الخدمات االلكترونية والتدريب

 

 لغات العمل 
 العربية واالنكليزية

 

 الموقع االلكتروني 
www.mof.gov.qa 

 

 معلومات االتصال 
 : السيدة هميان منصور خاطرمدير الموارد البشرية

 hemyan@mof.gov.qa: االلكترونيالبريد 
 : السيد سالم الخليفة، مسؤول التدريب والتطويرنقطة االتصال

 salemkh@mof.gov.qa:البريد االلكتروني
 

 لدوحة، قطر، ا83: مبنى وزارة المالية، شارع الكورنيش العنوان
  44461431 974+:الهاتف

  44415268 974+: الفاكس
 info@mof.gov.qa: البريد االلكتروني

  

http://www.mof.gov.qa/
http://www.mof.gov.qa/
mailto:hemyan@mof.gov.qa
mailto:salemkh@mof.gov.qa
mailto:info@mof.gov.qa
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 المملكة العربية السعودية

 معهد اإلدارة العامة
 

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
تحقيق التنمية اإلدارية ومواجهة التحديات اإلدارية القائمة والمستقبلية، بما يخدم قضايا التنمية الشاملة في المملكة، من  يساهم المعهد في

 .خالل رفع كفاءة موظفي الدولة. يدعم جهود اإلصالح والتطوير اإلداري ويقّدم المشورة إلى الوزارات واألجهزة الحكومية
 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة عامة مستقلة 

 

  االنتماء المؤسسي 
 وزير الخدمة المدنية 

 

 سنة التأسيس 
1960 
 

 الخدمات المقّدمة 
o  تنمية القدرات والمهارات 
o  والدراسات اإلدارية ذات الصلة بالتنمية اإلدارية  األبحاثإعداد ونشر 
o  توفير النتاج الفكري العالمي في مجال اإلدارة باللغة العربية 
o  االستشارية والبحثية للدول والمنظمات العربية واإلقليمية والدوليتقديم الخدمات 
 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 اإلدارة العامة، التمنية اإلدارية، تنمية الموارد البشرية

 

 لغات العمل 
 واالنكليزيةالعربية 

 

 الموقع االلكتروني 
www.ipa.edu.sa 

 

 معلومات االتصال 
 مشبب بن عياض بن عبد هللا القحطانيالدكتور : مدير العاملا

 alim@ipa.edu.sa: البريد االلكتروني
 
 ، المملكة العربية السعودية11141الرياض  205:ص.ب: العنوان
 114768888 966+: الهاتف
 +  114792136966 : الفاكس

 ipaksa@yahoo.com: البريد االلكتروني
 

http://www.ipa.edu.sa/
http://www.ipa.edu.sa/
mailto:alim@ipa.edu.sa
mailto:ipaksa@yahoo.com
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 ورية السودانهمج

 أكاديمية الدراسات المالية واالقتصادية
 

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
تدريب وتاهيل الكوادر العاملة في المجال المالي واالقتصادي على مستوى  أكاديمية الدراسات المالية واالقتصاديةتتولى 

للمال  من أجل إدارة فضلى القيادات العليا والوسيطة والجامعيين، كما توفر التدريب للعاملين في مجال الشراء والتخزين
 العام. تقدم االستشارات واألبحاث العلمية لكافة القطاعات المالية واالقتصادية.

 

  االنتماء المؤسسي 
 وزارة المالية والتخطيط االقتصادي

 

 الخدمات المقّدمة 
o التدريب المتخصص 
o االستشارات المالية واالقتصادية 
o  األبحاث العلمية 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 اإلدارة والتخطيط، الشراء العام، إدارة المال العام

 

 لغات العمل 
 العربية واالنكليزية

 

  االلكترونيالموقع 
www.mof.gov.sd 

 

 معلومات االتصال 
 : الدكتور عبد المنعم محمد الطيبالرئيس

  abuamona65@yahoo.com: البريد االلكتروني
 

 الخرطوم، السودان –وزارة المالية والتخطيط االقتصادي  العنوان:
 183779828 249+ :الهاتف

 183771970 249+ الفاكس:

 
 

  

mailto:alashi55@gmail.com
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 أكاديمية السودان للعلوم اإلدارية
 

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
أكاديمية السودان للعلوم اإلدارية هي مؤسسة إنمائية وطنية متخصصة في مجال التدريب اإلداري. تهدف إلى تمكين موظفي 

 القطاع العام من أداء مهامهم وفقا للمعايير ومتطلبات الوظيفية الحديثة وتماشيا  مع حاجات المواطنين. 
 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة عامة مستقلة

 

  االنتماء المؤسسي 
 وزير العمل واإلصالح اإلداري

 

 سنة التأسيس 
1978 
 

 الخدمات المقّدمة 
o التدريب الموجه لكافة مستويات الموظفين العموميين 
o األبحاث في مجال اإلدارة العامة 
o الخدمات االستشارية 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
اإلدارة ، إدارة أعمال، السياسات العامة والالمركزية اإلدارية، والماليةالموارد البشرية ، بناء القدرات، التنمية اإلدارية

 واالقتصاد
 

 لغات العمل 
 العربية واالنكليزية

 

  معلومات االتصال 
 الدكتور أمير المأمون المدير:

 sudanacad@gmail.com البريد االلكتروني:
 
 

 

 

 

  

mailto:sudanacad@gmail.com
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 السودان المركزيبنك 

 
 

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
يسعى بنك السودان المركزي إلى المحافظة على االستقرار النقدي من خالل سياسة نقدية فعالة، وضمان سالمة وتطوير 

في توفير بيئة  ويساهم يسعى البنك لنشر المعرفة المصرفية. الجهاز المصرفي من خالل تطبيق رقابة مصرفية فعالة
 .ةاذباستثمار ج

 

 الوضع القانوني 
 هيئة قائمة بذاتها لها شخصيتها االعتبارية

 

 سنة التأسيس 
1960 
 

 الخدمات المقّدمة 
o إصدار العملة 
o الرقابة 
o االستشارات النقدية والمالية 
o تطوير الجهاز البشري 
 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 االشراف والرقابة المصرفية، وتطويره، االستقرار الماليتنظيم العمل المصرفي ، السياسات النفدية

 

 لغات العمل 
 العربية واالنكليزية

 

 الموقع االلكتروني 
www.cbos.gov.sd 

 

 معلومات االتصال 
 : السيد محمد العبيد، مدير التخطيط وتطوير الموارد البشريةنقطة االتصال

 mohamed.elobied@cbos.gov.sd:االلكترونيالبريد 
 

 ، السودان313الخرطوم ص. ب.  : شارع الجمهورية، المقرن،العنوان
 187056030 / 187056086 249+ :الهاتف
 183780015 249+: الفاكس

 

 

  

http://www.cbos.gov.sd/
http://www.cbos.gov.sd/
mailto:mohamed.elobied@cbos.gov.sd
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 المجلس القومي للتدريب

 

 

  مينا-غيفتعضو في شبكة 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
تتولى االمانة العامة للمجلس القومي للتدريب تنسيق وإدارة قطاع التدريب في السودان. تضع األمانة الموجهات والسياسات 
العامة للتدريب وتتابع تنفيذها، مع االشراف ومراقبة عمل مراكز التدريب القومية والخاصة. تعمل على توفير الموارد 

 زمة لتسيير الخطة القومية السنوية للتدريب.الال
 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة حكومية مستقلة 

 

  االنتماء المؤسسي 
 وزارة تنمية الموارد البشرية

 

 سنة التأسيس 
 .2004أنشت أمانته العامة عام ، ثم 1949لمجلس كادارة عامة عام أنشئ ا

 

 الخدمات المقّدمة 
o نشاطاته داخل وخارج السودانالتدريب ومتابعة  إدارة نظم 
o الترخيص للمراكز الخاصة بالتدريب بالسودان 
o رفع الرأي الفني والتوصية لمجلس الوزراء النشاء المراكز الحكومية والمصلحية 
o األبحاث 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 اإلدارة العامة، المالية العامة، والتشريعات

 

 لغات العمل 
 العربية واالنكليزية

 

  االلكترونيالموقع 
www.nct.gov.sd 

 

 معلومات االتصال 
 بروفيسور عواطف عبد الباقي العجميال :األمين العام

 Elegami4@hotmail.comالبريد االلكتروني:
 

 سونا لالنباء، الخرطوم، السودانشارع الجمهورية، شمال شرق وكالة العنوان: 
 183778563 / 183781430 249+الهاتف: 
 183778565 249+ الفاكس:

 info@nct.gov.sdالبريد االلكتروني:
  

http://www.nct.gov.sd/
http://www.nct.gov.sd/
mailto:Elegami4@hotmail.com
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 دولة جنوب كردفان –المجلس األعلى للحكم المحلي وتنمية الموارد البشرية 

 

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 

 معلومات االتصال 
 دقاش السيد علي أحمد :الرئيس
 912363850 249+ الهاتف:

      ;dugash1@hotmail.com skshchd2012@hotmail.com البريد االلكتروني:
  

mailto:Dugash1@hotmail.com
mailto:skshchd2012@hotmail.com
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 والتخطيط االقتصاديوزارة المالية 
 
 

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 

  وصالحيات المؤسسةمهام 
تتولى الوزارة إدارة االقتصاد الوطنى وفق استراتيجية الدولة وبرامجها االقتصادية واالجتماعية، حيث تقوم بابتكار أنماط 

ها لتحقيق همستحدثة ومتطورة في إدارة المال العام واالقتصاد القومي. تهدف الوزارة إلى تنمية وتطوير الموارد وتوجي
 .معدالت نمو عالية

 

 الوضع القانوني 
 إدارة عامة

 

 االنتماء المؤسسي 
 الحكومة السودانية

 

 سنة التأسيس 
1954 
 

 الخدمات المقّدمة 
o وضع االستراتيجيات والخطط االقتصادية والمالية للدولة 
o إعداد وتنفيذ الموازنة العامة 
o توفير قاعدة بيانات دقيقة 
o تنمية القدرات 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 المالية العامة، التنمية االقتصادية واالجتماعية، األمن العذائي، الموارد البشرية، التخطيطإدارة 

 

 لغات العمل 
 العربية واالنكليزية

 

 الموقع االلكتروني 
www.mof.gov.sd 

 

 معلومات االتصال 
 عمرو دفع هللا فرج هللا السيد نقطة االتصال:

 admin@mofdgoia.gov.sd :البريد االلكتروني
 

 الخرطوم، السودان –: وزارة المالية والتخطيط االقتصادي العنوان
 183777672 249+: الهاتف
 183772843 249+: الفاكس

 info@mof.gov.sd: البريد االلكتروني
  

mailto:admin@mofdgoia.gov.sd
mailto:info@mof.gov.sd
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 والية البحر األحمر –العاملة  والقوى واالقتصادوزارة المالية 

 
 

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
عمال الخدمة العامة والمدنية من للوالية واألنشطة االقتصادية وأ العمل المالي ووضع الموازنة الحكومية تشمل مهام الوزارة

 توظيف وتدريب العاملين بالوالية.
 

 الوضع القانوني 
 حمر واحدة من واليات السودان منشأة بدستور السودان حيث تم اعتماد النظام الفدرالي للحكم . ووالية البحر األ

 

 االنتماء المؤسسي 
 جمهورية السودان -حمر حكومة والية البحر األ

 

 سنة التأسيس 
 1996طبيق النظام الفدرالي عام سنة ت

 

 الخدمات المقّدمة 
o  وزارات الماليةمهام 
o للوحدات الحكومية  تطوير الخطط التدريبية 
o تنسيق مع مراكز التدريب الحكومية والخاصة في تنفيذ خطتها السنوية ال 

 

 لعمللغات ا 
 العربية
 

 معلومات االتصال 
 السيد محمد أحمد آدم عيسى المدير العام:

 
 : بورسودان، والية البحر األحمر، السودانالعنوان
 912310715 249+: الهاتف

 halfawee@hotmail.com ; Mhadam1958@gmail.com: البريد االلكتروني
 
 
 

 

 

  

mailto:halfawee@hotmail.com
mailto:Mhadam1958@gmail.com
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 الجمهورية العربية السورية

 المعهد الوطني لإلدارة العامة

 

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
إعداد وتأهيل أطر إدارية لدعم خطط تطوير  يؤدي المعهد الوطني لإلدارة العامة دوره في تحديث اإلدارة العامة من خالل

وتحديث اإلدارات العامة في الدولة. يشرف على البرامج المحلية وبرامج التعاون الدولي ويقّدم المشورة التقنية وينظم 
 ويشارك في فرق العمل الوطنية.المؤتمرات 

 

 الوضع القانوني 
 تتمتع باستقالل إداريمؤسسة عامة 

 

  االنتماء المؤسسي 
 تعمل تحت وصاية وزير التعليم العالي

 

 سنة التأسيس 
2002 

 

 الخدمات المقّدمة 
o التدريب األساسي والمستمر 
o المساندة التقنية 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
العامة، الخدمات العامة واإلدارة، نظم الحماية االجتماعية والالمركزية، التخطيط اإلقليمي  قانون االقتصاد والمالية

 واإلقليمية، العالقات الدولية والتعاون، الشراء العام، إدارة األزمات، إدارة التغيير، مهارات االتصال
 

 لغات العمل 
 العربية، الفرنسية واالنكليزية

 

 الموقع االلكتروني 
www.ina.edu.sy 

 

 معلومات االتصال 
 الدكتور فواز الحموي :مديرال

 info@ina-syrie.com: البريد االلكتروني
 

 دمشق، سوريا 12866: التل، حرم العلوم السياسية، ص.ب العنوان
 115948270 963+: الهاتف

  115948071 963+الفاكس:
 info@ina-syrie.com: البريد االلكتروني

mailto:info@ina.com
mailto:info@ina.com
mailto:info@ina.com
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 المعهد العالي للتنمية اإلدارية

 

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
وعمليا  بما يحقق االرتقاء بمستوى اإلدارة والكفاءة  يهدف المعهد إلى إعداد المجازين من جميع االختصاصات إعدادا  علميا  

 .اإلنتاجية وذلك عن طريق الدراسة المتخصصة في المعهد والتي تنتهي بالحصول على شهادة الدكتوراه في اإلدارة
 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة عامة 

 

  االنتماء المؤسسي 
 وزارة التعليم العالي –جامعة دمشق 

 

 سنة التأسيس 
1979 
 

 الخدمات المقّدمة 
o األبحاث العلمية في مجال التنمية اإلدارية 
o توثيق المعلومات 
o االستشارات اإلدارية واإلنتاجية 
o .دورات تدريب وتأهيل للعاملين في الوزارات ومؤسسات الدولة والقطاعات العامة والخاصة والمشتركة 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
تصميم برامج التخطيط ، التسويق واإلدارة الدولية، القائمة على األداءالموازنة ، التطوير التنظيمي والمؤسسي

 تدريب المدربين ، واالستراتيجيات
 

 لغات العمل 
 العربية واالنكليزية

 

 الموقع االلكتروني 
http://www.damascusuniversity.edu.sy/ins/hiad/ 

 

  التصال امعلومات 
 الدكتور أسامة الفّراج :مديرال

 hiad@scs-net.orgالبريد االلكتروني:
 

 دمشق، سوريا 12890دمشق، حلبوني، جادة الحلبوني، ص.ب: : العنوان
 33923079 11 963+: الهاتف

  2453618 11 963+الفاكس:
 hiad@scs-net.org: البريد االلكتروني

  

http://www.damascusuniversity.edu.sy/ins/hiad/
http://www.damascusuniversity.edu.sy/ins/hiad/
mailto:hiad@scs-net.org
mailto:hiad@scs-net.org
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 ورية التونسيةالجم

 ودعم الالمركزية التكوينمركز 

 

 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
 حاجات الجماعات المحلية.  تطوير دورات تدريبية لتلبيةيعمل مركز التكوين ودعم الالمركزية على 

 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة إدارية عامة 

 

  االنتماء المؤسسي 
 تخضع لوصاية وزارة الداخلية 

 

 سنة التأسيس 
1994 

 

 الخدمات المقّدمة 
 المحليةالتدريب المستمر للكوادر اإلقليمية والبلدية ومسؤولي اإلدارة المركزية المكلفين بالتنمية 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 دورات تدريبية للجماعات المحلية 

 

 لغات العمل 
 العربية والفرنسية

 

 الموقع اإللكتروني 
www.cfad.tn 

 

 منصة التعليم اإللكتروني 
www.efad.cfad.tn 

 

 معلومات االتصال 
 : السيد عادل بن يخلفالمدير

 aby@topnet.tn: البريد اإللكتروني
 : السيد الودرني طاهر ، مدير برامج نقطة االتصال

 ouedernitahar@hotmail.frالبريد اإللكتروني: 
 

 تونس العاصمة، تونس 1002نهج إلياس  5: العنوان
 71845473 216+: الهاتف
 71845428 216+: الفاكس

 cfad@cfad.tn: البريد اإللكتروني
 

http://www.cfad.tn/
http://www.cfad.tn/
file:///C:/Users/BasmaAbK/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.efad.cfad.tn
file:///C:/Users/BasmaAbK/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.efad.cfad.tn
mailto:aby@topnet.tn
mailto:ouedernitahar@hotmail.fr
mailto:cfad@cfad.tn
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 المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين
 

 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
إعداد وتحديث برامج التدريب والمساعدة على اعتمادها من قبل مؤسسات التدريب،إنتاج فيلمركز لتتمثل المهام الرئيسية 

إعادة تدريب الكوادر، باإلضافة إلى والوسال التعليمية، إعداد خطط التدريب التقني والتعليمي والوظيفي لتأهيل واألدوات 
األبحاث المطّبقة على الهندسة واالبتكار التعليمي في مجال التدريب ومساعدة مؤسسات التدريب المهني على إعتماد أنماط 

 جديدة لتنظيم التعليم.
 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة عامة ذات طابع غير إداري

 

 االنتماء المؤسسي 
 وزارة التكوين المهني والتشغيل 

 

 سنة التأسيس 
1993 
 

 الخدمات المقّدمة 
o بين  التدريب التعليمي والتقني للمدرِّ
o التدريب الوظيفي للفاعلين في مجال التدريب: مدراء مؤسسات التدريب، مسؤولو التطوير، مسؤولو التقييم 
o  التدريبهندسة 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 هندسة التدريب المهني والهندسة التعليمية 

 

 لغات العمل 
 العربية والفرنسية

 

 الموقع اإللكتروني 
www.cenaffif.edunet.tn 

 

 معلومات االتصال 
 : السيدة عائشة السويسي الزمني  المدير

 direction.generale@cenaffif.nat.tn:البريد اإللكتروني
 

 ، تونس2040شارع فرنسا، رادس. بن عروس  5: العنوان
 71443994 216+: الهاتف

 71441375 216+الفاكس: 
 

  

mailto:direction.generale@cenaffif.nat.tn
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   التربوية جي واألبحاثالمركز الوطني للتجديد البيداغو
 
 

  مينا-غيفتعضو في شبكة 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
المركز الوطني للتجديد البيداغوجي واألبحاث التربوّية بإجراء الدراسات واألبحاث في مجاالت التربية والتعليم  ُيعنى

وضمان تحديد االبتكارات التعليمية بهدف تحسين نظام التعليم وتطوير القدرات لتتالءم مع البيئة االجتماعية والثقافية 
 واالقتصادية.

 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة عامة 

 

  االنتماء المؤسسي 
 وزارة التربية

 

 سنة التأسيس 
2001 
 

 الخدمات المقّدمة 
o اإلعدادي والمستمر التدريب 
o األبحات 
o الدراسات والتوثيق 
o  استراتيجيات التقييم 
o المؤتمرات والندوات 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
النظم التعليمية، التقييم الخارجي ومراجعة السياسات والتحوالت في ، إنتاج معرفة جديدة حول ممارسات التعليم والتدريب

 وضع استراتيجية شاملة لألبحاث التربوية، نظم التعليم
 

 لغات العمل 
 العربية والفرنسية

 

 معلومات االتصال 
 السيد رياض بن بوبكر: المدير العام

 riadhboubaker@yahoo.fr:البريد االلكتروني
 

 تونس العاصمة، تونس 1006 - 1938أفريل  9شارع  130: العنوان
  71567327 216+ :الهاتف
 71561284 216+: الفاكس

  

mailto:contact@cnipre.edunet.tn
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 المدرسة الوطنية لالدارة

 
 

 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
الوطنية لإلدارةمسؤولية إعداد المرشحين لخوض مبارايات الخدمة العامة، وتعمل على تطوير قدرات المدرسة تتولى 

 الكوادر اإلدارية في تونس. ُتعّد الدراسات واألبحاث لصالح اإلدارة العامة التونسية.
 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة عامة ذات طابع إداري

 

  االنتماء المؤسسي 
 رئاسة الحكومة

 

  التأسيسسنة 
1949 
 

 الخدمات المقّدمة 
o مباريات القبول للدورات التدريبية 
o التدريب اإلعدادي والمستمر 
o دورات موجهة لكبار القياديين 
o الدراسات واألبحاث اإلدارية 
 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 الماليةالقيادة والتواصل، اإلدارة العامة، االقتصاد، القانون، إدارة الموارد البشرية، اإلدارة 

 

 لغات العمل 
 العربية والفرنسية

 

 الموقع االلكتروني 
www.ena.nat.tn 

 

 معلومات االتصال 
 السيد ماهر سالمي: مديرال

 Maher.sellami@ena.nat.tn: البريد االلكتروني
 

 ، تونس1082شارع الدكتور كالميت، موتوييلفيل، 24: العنوان
 71848300 216+ :الهاتف
  71794188 216+: الفاكس

 info@ena.nat.tn: البريد االلكتروني
  

http://www.ena.nat.tn/
http://www.ena.nat.tn/
mailto:Maher.sellami@ena.nat.tn
mailto:info@ena.nat.tn
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 المدرسة الوطنية للمالية

 

 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 

  وصالحيات المؤسسةمهام 
ُتعنى المدرسة الوطنية للمالية بتلبية حاجة وزارة المالية في الموارد البشرية المؤهلة، من خالل توفير التدريب المتخصص 

 األساسي، والتدريب المستمر وبرامج تطوير الكفاءات في كافة المجاالت ذات الصلة بالمالية العامة.  والذي يشمل التدريب
 

 نيالوضع القانو 
 مؤسسة عامة 

 

  االنتماء المؤسسي 
 وزارة المالية

 

 سنة التأسيس 
1991 
 

 الخدمات المقّدمة 
o التدريب األساسي والتمهيدي والتخصصي 
o الندوات وورش العمل 
o  المنشورات 
 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 اللغات، الضرائب، تقنية المعلومات، المالية العامة

 

 لغات العمل 
 العربية، الفرنسية واالنكليزية 

 

 الموقع االلكتروني 
www.enf.fin.tn 

 

 معلومات االتصال 
 السيد عبد القادر لّباوي المدير:

 abdelkaderlabbaoui@gmail.com:البريد االلكتروني
 السيد شكري شنيتي :االتصالنقطة 

 chokrichniti@hotmail.fr:البريد االلكتروني
 

 تونس العاصمة، تونس 1001نهج داغ هامر شولد  10عدد : العنوان
 71347809 216+ :الهاتف
 71338283 216+: الفاكس

 info@enf.tn: البريد االلكتروني
  

http://www.enf.fin.tn/
http://www.enf.fin.tn/
mailto:abdelkaderlabbaoui@gmail.com
mailto:chokrichniti@hotmail.fr
mailto:info@enf.tn
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 المغرب العربي لدولمعهد التمويل والتنمية 

 

 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
بهدف توفير التدريب المتخصص تم إنشاء معهد تمويل التنمية لدول المغرب العربي من قبل الحكومتين التونسية والجزائرية 

 الحصول على درجة ما بعد الماجستير في المجاالت ذات الصلة بتمويل التنمية، وخاصة البنوك والتأمين.
 

 الوضع القانوني 
 تونسي -معهد تدريب جزائري 

 

 سنة التأسيس 
1981 

 

 الخدمات المقّدمة 
 التدريب واألبحاث

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
، تقنيات االتصاالت، لضرائب في قطاع التأمين، اقانون المصارف، االسواق المالية، التحليل المالي، االقتصاد النقدي
 االقتصاد الدولي

 

 لغات العمل 
 العربية والفرنسية

 

 الموقع االلكتروني 
www.ifid.org.tn 

 

 معلومات االتصال 
 السيد سمير مالوحية :المدير

 ;Mlawouhia.Samir@topnet.tn  mlaouhia.sam@topnet.tn: البريد االلكتروني
 

 العاصمة، تونس تونس II، شارع الطاهر بن عمار المنار 8: العنوان
 71885211 / 71885011 216+ :الهاتف
 71884220  / 71884188 216+: الفاكس

 ifidmag.inst@ifid.org.tn: البريد االلكتروني

  

http://www.ifid.org.tn/
http://www.ifid.org.tn/
mailto:Mlawouhia.Samir@topnet.tn
mailto:mlaouhia.sam@topnet.tn
mailto:ifidmag.inst@ifid.org.tn
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 المعهد العالي للقضاء

 
 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
 تتمثل مهام المعهد العالي للقضاء في تزويد موظفي القضاء بتدريب مهني نظري وعملي يؤهلهم لممارسة مهنة القضاء. 

 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة إدارية عامة 

 

 االنتماء المؤسسي 
 يخضع لوصاية وزارة العدل وحقوق اإلنسان 

 

 سنة التأسيس 
1985 

 

 الخدمات المقّدمة 
 والمستمراإلعدادي  التدريب

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 القضاء

 

 لغات العمل 
 العربية والفرنسية

 

  الموقع اإللكتروني 
www.ism-justice.nat.tn 

 

 معلومات االتصال 
 : السيد عماد درويش المدير

 derouiche_imed@yahoo.frالبريد اإللكتروني:
 

 ، تونس2014مقرين الرياض،  ،: شارع المحطةالعنوان
 71427400 216+: الهاتف
 71429200 216+: الفاكس

 info@ism-justice.nat.tn: البريد اإللكتروني
 

 

  

http://www.ism-justice.nat.tn/
http://www.ism-justice.nat.tn/
mailto:derouiche_imed@yahoo.fr
mailto:info@ism-justice.nat.tn
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 والتعاون الدولي واالستثمار وزارة التنمية
 

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 

والتعاون الدولي إعداد وتنسيق االستراتيجيا ت والسياسا ت وإعداد مخطّطا ت التنمية بالتنسيق  واالستثمار تتولّى وزارة التنمية

تتابع الوزارة إنجاز مخططا ت التنمية والموازين االقتصادية، وضبط حاجيا ت التمويل  .مع الوزارا ت والهياكل المعنية

 .الخارجي والسهر عقى تقييم المشاريع والبرامج العمومية

 

 الوضع القانوني 

 إدارة عامة

 

  االنتماء المؤسسي 

 الحكومة التونسية

 

 سنة التأسيس 

1997 

 

 الخدمات المقد مة 

o  واستراتيجيا ت التنميةإعداد وتنسيق سياسا ت 

o اإلحصائية  ا تالمعقوم 

o تعزيز التعاون االقتصادي والمالي الثنائي واإلققيمي والمتعّدد األطراف 

o  النهوض باالستثمار الخارجي 

o  تعزيز التعاون الفني والتقني 

o دراساتحول أولويا ت التنمية 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 

 إدارة الموارد البشرية والتدريب، ، التعاون الدولياالقتصادية، التنافسية االقتصادية التخطيط، التنمية، رسم السياسا ت العامة

 

 لغات العمل 
 العربية والفرنسية

 

 الموقع االلكتروني 

www.mdci.gov.tn 

 

 معلومات االتصال 

 : السيد فتحي بن ميموننقطة االتصال

 fethi.benmimoun@mpci.gov.tn: البريد اللكتروني

 

 ، تونسبقفيدار تونس 1002شارع محمد الخامس  98: العنوان

 71796616 216+: الهاتف

 71799069 216+: الفاكس

 boc@mdici.gov.tn: البريد االلكتروني

 
 

http://www.mdci.gov.tn/
http://www.mdci.gov.tn/
mailto:boc@mdici.gov.tn
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 وزارة المالية

 

 

  العامةعضو في المنتدى المتوسطي للخدمة 

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
وتشارك  أساسية تتمثل في إعداد وتنفيذ سياسة الدولة في المجاالت المالية والنقدية والجبائية، همةتضطلع وزارة المالية بم

 في وضع أهداف السياسة االقتصادية وضبط الوسائل الكفيلة بذلك.
 

 الوضع القانوني 
 إدارة عامة

 

  االنتماء المؤسسي 
 الحكومة التونسية

 

 سنة التأسيس 
1975 
 

 الخدمات المقّدمة 
o إعداد مشاريع قوانين المالية والسهر على تنفيذ الموازنة 
o  المحاسبة العامة 
o   اإلشراف وإبداء الرأي بالشأن المالي على مستوى الحكم المحلي 
o إدارة خزينة الدولة والدين العام 
o إصدار القروض وترويجها 
o تنمية الموارد البشرية 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 الضرائب والمحاسبة العامة، الموازنة والدين العام، التأمين، الجمارك، الخدمات المصرفية واألسواق المالية

 

 لغات العمل 
 العربية والفرنسية

 

 الموقع االلكتروني 
www.finances.gov.tn 

 

 معلومات االتصال 
 السيدة عائشة نفاتي، مدير عام إدارة الموارد البشرية نقطة االتصال:

 aichaneffati@yahoo.fr:البريد االلكتروني
 

 تونس 1006ساحة الحكومة، القصبة العنوان:
 +71571888 216 الهاتف:
  71572390 216+ الفاكس:

 

http://www.finances.gov.tn/
http://www.finances.gov.tn/
mailto:aichaneffati@yahoo.fr
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 رئاسة الحكومة

 

 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 
 مينا-عضو في شبكة غيفت 

 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
اإلدارية. كما تهتم  اإلصالحات وتنفيذ الحكومي، باإلضافة إلى تطوير العمل وتنسيق تتولى رئاسة الحكومة في تونس برمجة

العامة وتحسين جودة الخدمات.ومن مهامها األساسية  والخدمة اإلدارة على والرقابة واإلشراف العام، اإلنفاق ومراقبة برصد
 المؤسسات في واإلنتاجية التنظيم أنظمة والتنظيمية، ومراقبة التشريعي الطابع ذات النصوص مشاريع وتطوير دراسة

 الصعيد على الخطط وتنفيذ وتخطيط اإللكترونية، الحكومةاالستراتيجية حول  مبادئتحديد الضافة إلى باإل العامة، والمنشآت
 الوطني.
 

 الوضع القانوني 
 إدارة عامة

 

  االنتماء المؤسسي 
 الحكومة التونسية

 

 الخدمات المقّدمة 
o تنسيق عمل االدارات العمومية 
o تطوير التشريعات واالستراتيجيات الحكومية 
o م اإلستشاراتتقدي 
o بناء القدرات والتدريب 
o  الكترونيةمطبوعات 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
اإلدارية، الوظيفة العمومية، التنمية، التخطيط،  العمومية، الصفقات العمومية، جودة الخدمات العمومية، الخدمات المنشآت

 التشريعات، اإلدارة االلكترونية
 

 لغات العمل 
 العربية والفرنسية

 

 الموقع االلكتروني 
www.pm.gov.tn 

 

 معلومات االتصال 
 وزارة الوظيفة العمومية والحكامة ومكافحة الفساد  والتطوير، التدريب مديرعامالسيدة خولة لبيدي دريدي، : نقطة االتصال

 khaoula.labidi@pm.gov.tn : البريد االلكتروني
 

 تونس 1020الحكومة،القصبة،  ساحة: العنوان
  71560400 216+:الهاتف

 boc@pm.gov.tnالبريد االلكتروني: 
 

  

http://www.pm.gov.tn/
http://www.pm.gov.tn/
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 الجمهورية التركية
 

 معهد اإلدارة العامة لتركيا والشرق األوسط

 

 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 
 
 مهام وصالحيات المؤسسة 

األوسط دورا  محوريا  في مجال اإلدارة العامة في تركيا وفي بلدان أخرى من  والشرق لتركيا العامة اإلدارة يؤدي معهد
 الشرق األوسط والبلقان والقوقاز. 

 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة جامعية عامة 

 

 االنتماء المؤسسي 
 يخضع لوصاية الحكومة 

 

 سنة التأسيس 
1952 

 

 الخدمات المقّدمة 
 لدى المنظمة األوروبية برامج دراسية عليا في اإلدارة العامة معتمدة

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
o التعليم 
o  البحث والنشر 

 

 لغات العمل 
 االنكليزية

 

 الموقع اإللكتروني 
www.todaie.edu.tr 

 

 معلومات االتصال 
 :السيد فيزي أولوجالمدير

 
 أنقرة، تركيا 06100شارع يوجيتيب  85: العنوان
 2317360 312 90+: الهاتف
 2318338 312 90+: الفاكس

 todaie@todaie.edu.tr: البريد اإللكتروني
 

 

http://www.todaie.edu.tr/
http://www.todaie.edu.tr/
mailto:todaie@todaie.edu.tr
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 لجمهورية اليمنيةا

 المعهد المالي
 

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
وزارة ووزارات ومؤسسات عامة أخرى في ال العامة من خالل بناء قدرات موظفييساهم تنفيذ استراتيجية إصالح إدارة المالية 

القطاع المالي واالقتصادي والرقابي، بهدف االرتقاء بالعمل المالي واإلداري وتحقيق كفاءة أفضل للموارد البشرية في القطاع 
 العام. 
 

 الوضع القانوني 
 عامةمؤسسة 
 

  االنتماء المؤسسي 
 وزارة المالية 

 

 سنة التأسيس 
 . 2005كإدارة عامة وتّم تطوير مستواه التنظيمي عام  1993أنشئ عام 

 

 الخدمات المقّدمة 
o تدريب متخصص 
o لقاءات تشاورية وورش عمل 
o  دراسات وأبحاث علمية 
o  خدمات استشارية 
 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
الرقابة المالية والمراجعة الداخلية، المناقصات ، ، النظام المحاسبي الحكومي والموحدالموازنة العامة وتنفيذ إعداد

 المهارات اإلدارية واالقتصادية ، مهارات فنية ولغوية ، والمزايدات والمخازن الحكومية
 

 لغات العمل 
 العربية

 

 الموقع االلكتروني 
yemen.com-www.fi 

 

 معلومات االتصال 
 الدكتور نجيب محمد الموشكي: عميدالنائب 

 nagib2005@rediffmail.com: البريد االلكتروني
 : السيدة نهلة علوي السالمي، مدير العالقات العامةنقطة االتصال

 nahla2015alslami@gmail.com:البريد االلكتروني
 

 صنعاء، اليمن ،Cمبنى وزارة المالية، المبنى الحي السياسي،: العنوان
 443752 / 443743 1 967+ الهاتف: 

 443752 / 443746 1 967+: الفاكس

http://www.yemen-fi.net/
http://www.yemen-fi.net/
mailto:nagib2005@rediffmail.com
mailto:nahla2015alslami@gmail.com
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 وزارة المالية
 
 

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
 احتياجاتوضع وتنفيذ سياسات مالية فاعلة تحقق اإلستقرار المالي وتعمل على تأمين الموارد المالية لتلبي ُتعنى الوزارة ب

 التنمية وتحقق أهداف النمو المستدام.
 

 الوضع القانوني 
 إدارة عامة

 

  االنتماء المؤسسي 
 الحكومة اليمنية

 

 سنة التأسيس 
1993 
 

 الخدمات المقّدمة 
o  تنفيذ الموازنة العامةإعداد مشروعات وقواعد 
o  إعداد الحسابات الختامية 
o إدارة الدين العام 
o والدراسات المالية، النقدية واالقتصادية  األبحاث 
o  الرقابة والتفتيش 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
والتشريعات المالية األنظمة ، ، إدارة المالية العامة، الضرائب والرسوم، التخطيط المالي واالقتصاديالسياسات المالية

 اإلشراف على إدارة القروض والمساعدات والمنح والمعونات، والمحاسبية  والضريبية والجمركية
 

 لغات العمل 
 العربية

 

 الموقع االلكتروني 
www.mof.gov.ye 

 

 معلومات االتصال 
 : السيد عبد الجليل الدار، مدير عام التخطيط والتدريبنقطة االتصال

 aldar_30@hotmail.com:البريد االلكتروني
 

 : الدائري الجنوبي، الصافية، صنعاء، اليمنالعنوان
 + 1 967 8 / 260365: الهاتف
  1 967+263040: الفاكس

 mof@mof.gov.ye: البريد االلكتروني

  

mailto:aldar_30@hotmail.com
mailto:mof@mof.gov.ye
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 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 
 

 مينا-عضو في شبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
بما يتالءم مع التوجهات الوطنية االستراتيجية والدراسات اإلقتصادية واالجتماعية  األبحاثتتولى الوزارة إجراء السياسات و

 اإلقتصاد الوطني.للتنمية وعلى ضوء المتغيرات اإلقليمية والدولية وأثرها على 
 

 الوضع القانوني 
 إدارة عامة 

 

  االنتماء المؤسسي 
 الحكومة اليمنية

 

 الخدمات المقّدمة 
o تنسيق البرامج اإلقتصادية واالجتماعية واتجاهات االصالح وتقييمها 
o  مراجعة وتطوير السياسات اإلقتصادية 
o إعداد المؤشرات االقتصادية 
o والعلمي والتقني  يإعداد سياسات وخطط التعاون االقتصاد 
o  إعداد دراسات التنبؤ المستقبلي التجاهات التنمية وأثرها 
 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 االقتصاد، التخطيط، التنمية، اإلدارة العامة

 

 لغات العمل 
 العربية
 

 الموقع االلكتروني 
www.yemen.gov.ye/portal/mpic 

 

 معلومات االتصال 
 السيد السالمي صالح السالمي، مدير عام اإلصالحات الوطنيةنقطة اإلتصال: 

 als8908@gmail.comالبريد االلكتروني: 
 

 : وزارة التخطيط والتعاون الدولي، صنعاء، اليمنالعنوان
 250106 1 967+الهاتف: 
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 مؤسسات إقليمية ودولية في خدمة تحديث القطاع العام

 باللغة الفرنسيةبحسب التسلسل األبجدي 
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 البنك اإلسالمي للتنمية

 

 مينا-شبكة غيفت شريك 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
المية ساألولوّية للبلدان العربية واال تتمثل مهام البنك االسالمي للتنمية في النهوض بالتنمية البشرية الشاملة، السيما في المجاالت ذات

 .وطأة الفقر، واالرتقاء بالصحة، والنهوض بالتعليم، وتحسين الحوكمة، وتحقيق االزدهار للشعوبوهي: التخفيف من 
 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة مالية دولية

 

  االنتماء المؤسسي 
 مجموعة البنك االسالمي للتنمية

 

 سنة التأسيس 
1975 
 

 الخدمات المقّدمة 
o والمنح الدراسية منح القروض والمساعدات المالية 
o الموارد المالية ألنشطة التنمية حشد 
o المساعدة الفنية والتدريب 
o إدارة الصناديق الخاصة 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
التعاون مع منظمة ، التجارة واالستثمار في أفريقيا، الصيرفة اإلسالمية ،دور التمويل اإلسالمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 .بناء القدرات، (MCPSاستراتيجية الشراكة للبلدان األعضاء )، الحد من الفقر، المؤتمر اإلسالمي
 

 لغات العمل 
 العربية واالنكليزية

 

 الموقع االلكتروني 
www.isdb.org 

 

 معلومات االتصال 
 : الدكتور أحمد محمد علي المدنيالرئيس

 قسم العلوم والتكنولوجيا والتعاون التقني، قسم تطوير الموارد البشرية: السيد رياض راغب احمد، رئيس نقطة االتصال
 rahmed@isdb.org:البريد االلكتروني

 
جدة، المملكة  5925، ص.ب: 22332-2444جــدة  - 1شارع الملك خالد، حي النزلة اليمانية، وحـدة رقم  8111 :العنوان 
 السعوديةالعربية 
 26361400 1 966+ :الهاتف

 26366871 1 966+:  الفاكس
 

http://www.isdb.org/
http://www.isdb.org/
mailto:rahmed@isdb.org
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 البنك الدولي
 

  مينا-شبكة غيفتشريك 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
بهدف تحسين  البنك الدولي على تركيز الطاقات دوليا  وإقليميا  بهدف إنهاء الفقر المدقع خالل جيل واحد و تعزيز الرخاء المشتركيعمل 

 الرفاهية واستدامتها لدى الفئات االجتماعية األكثر حرمانا . 
 

 الوضع القانوني 
 منظمة دولية

 

  االنتماء المؤسسي 
 منظمة األمم المتحدة

 

 سنة التأسيس 
1944 

 

  الخدمات المقّدمة 
o  أدوات ومنتجات مالية 
o  المساعدة التقنية 
o خدمات استشارية قابلة لالستيفاء 
o  العمل االقتصادي والقطاعي 
o  نصائح واستشارات 
o   تنسيق مساعدة المانحين 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 االقتصاد السياسي  ، النمو االقتصادي، االقتصاد الكلي، نصافاال، تمويل سياسات التنمية، الفقر والرفاهية، التنمية، األسواق الناشئة

 

 لغات العمل 
 واالنكليزيةالعربية، الفرنسية 

 

 الموقع اإللكتروني 
www.worldbank.org 

 

 معلومات االتصال 
 جيم يونغ كيم :الدكتورالرئيس

 مكتب مصر  –: السيد إدوارد الدحداح، مسؤول عن القطاع العام نقطة االتصال
 ealdahdah@worldbank.org: البريد اإللكتروني

 
 الواليات المتحدة األمريكية  ،20433إتش، إن دبليو، واشنطن دي سي  1818شارع العنوان: 
 4731000 202 1+الهاتف: 
 4776391 202 1+الفاكس: 

 
 

  

http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/
mailto:ealdahdah@worldbank.org
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 مكتب األمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب
 

  مينا-شبكة غيفتشريك 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
أنشئ مكتب األمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب في إطار برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بهدف تعزيز وتنسيق ودعم 

 التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي األطراف على الصعيد الدولي وعلى مستوى منظمات األمم المتحدة. 
 

 القانوني الوضع 
 منظمة دولية

 

 االنتماء المؤسسي 
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 

 سنة التأسيس 
1974 
 

 الخدمات المقّدمة 
o التوجهات االستراتيجية 
o البرامج المبتكرة الموجهة لبلدان الجنوب 
o المعارض والمنتديات 
o األبحاث والمنشورات 
o اجتماعات وورش رفيعة المستوى 
o  منصة إلكترونية: بوابة التعاون الثالثي 
o  المكتبة اإللكترونية 

 

  مجاالت الخبرة الرئيسية 
 يشمل التعاون بين بلدان الجنوب المجاالت السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، والبيئية، والتقنية.

 

 لغات العمل 
 االنكليزية

 

 الموقع اإللكتروني 
www.ssc.undp.org 

 

 معلومات االتصال 
 السيد خورخي شدياق المدير: 

 Jorge.chediek@undp.orgالبريد اإللكتروني: 
 السيد إيديم بخاشيش، رئيس شعبة البلدان العربيةنقطة االتصال: 

 edem.bakhshish@undp.orgالبريد اإللكتروني: 
 
 ، الواليات المتحدة األمريكية 10017، نيويورك 12، الطابق 45إيست، شارع  304لعنوان: ا

 9066944 212 1+الهاتف: 
 9066429 212 1+الفاكس: 

http://www.ssc.undp.org/
http://www.ssc.undp.org/
mailto:Jorge.chediek@undp.org
mailto:edem.bakhshish@undp.org
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 الدولية منظمة العمل –المركز الدولي للتدريب 
 

  مينا-شبكة غيفتشريك 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
يعتبر المركز الدولي للتدريب المهني التابع لمنظمة العمل الدولية قطبا  في مجال تطوير القدرات والتخصص من خالل 

ومنظمات أصحاب التدريب المهني والتعليم والنشاطات والبرامج التي تعتمد على تبادل المعارف وتطوير قدرات الحكومات 
 العمل وشركاء التنمية إستنادا  للممارسات الجيدة والتجارب المقارنة.

 

 الوضع القانوني 
 منظمة دولية

 

 االنتماء المؤسسي 
 وكالة تابعة لألمم المتحدة تعمل تحت وصاية منظمة العمل الدولية

 

 سنة التأسيس 
1964 

 

 الخدمات المقّدمة 
o التدريب المهني المستمر والمتخصص 
o برامج الماستر 
o برامج صيفية 
o أبحاث ومنشورات 
o  أدوات تعليمية 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
تطوير الشركات، التنمية الريفية، الحوار االجتماعي ي، تطوير الكفاءات والتدريب المهن، اإلدارة والتفتيش في مجال العمل

عمل الشباب، مناصب العمل الخضراء، إدارة والثالثي، االقتصاد غير الرسمي، االقتصاد االجتماعي والتضامني، 
المشتريات العامة، إدارة المشاريع والبرامج، قضايا الجنسين، المساواة والتنوع، منهجيات وتكنولوجيات التعلّم، التمويل 

اعية، تعزيز البالغ الصغر، هجرة اليد العاملة، المعايير الدولية في مجال العمل، سياسات العمل وسوق العمل، الرعاية االجتم
 قدرات منظمات أصحاب العمل والمنظمات،

 والتنمية المستدامة. الالئقالسالمة والصحة في العمل، إحصاءات وتحليالت سوق العمل، العمل 
 

 لغات العمل 
 والبرتغالية واإليطالية ضافةإلى اإلسبانية، باإلالفرنسية واالنكليزية

 

 الموقع اإللكتروني 
www.itcilo.org 

 

 معلومات االتصال 
 ياغوو ليوالسيد المدير باالنابة: 

 ، رئيس قسم الشراكات وتطوير البرامج: السيدة جانيت شلبينقطة االتصال
 j.shalabi@itcilo.orgالبريد اإللكتروني: 

 

http://www.itcilo.org/
http://www.itcilo.org/
mailto:j.shalabi@itcilo.org
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 تورينو، إيطاليا 10127فيالي ماستري ديل الفورو،  ،10العنوان: 
 6111 693 11 39+الهاتف: 
 842 6638 11 39+الفاكس: 

 communications@itcilo.orgالبريد اإللكتروني: 
  

mailto:communications@itcilo.org


141 
 

 

 والتمويل في الشرق األوسطمركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد 

 

 مينا-شبكة غيفت شريك 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
تتمثل رسالة المركز في تعزيز إدارة االقتصاد لدى البلدان األعضاء في جامعة الدول العربية من خالل الدورات التدريبية 

بلدان المنطقة على تحليل األوضاع والندوات لتقوية المهارات األساسية.يهدف التدريب إلى تعزيز قدرة المسؤولين في 
 االقتصادية وتشخيص المشاكل وتصميم السياسات المالئمة وتنفيذها.

 

 الوضع القانوني 
 منظمة إقليمية

 

  االنتماء المؤسسي 
 صندوق النقد الدولي

 

 سنة التأسيس 
2011 
 

 الخدمات المقّدمة 
o التدريب 
o المنشورات 
o التشبيك المؤسسي 
o االجتماعات والمؤتمرات 
o التعلّم عن ُبعد 
 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
إدارة االستثمارات العامة، السياسة الضريبية واإلدارة، تحليل السوق المالي، التجارة الخارجية، االقتصاد الكلي، المشتريات العامة، 

 السياسات العامة، التنمية المستدامة
 

 لغات العمل 
 العربية واالنكليزية

 

 الموقع االلكتروني 
www.cef.me 

 

 معلومات االتصال 
 الدكتور اسامة كنعان المدير:

 okanaan@imf.orgالبريد االلكتروني:
 

 ، الكويت22003السالمية،  273، شارع المبارك، مبنى سيمفوني، الطابق العاشر، ص.ب: 6: السالمية، بلوك العنوان
 22245050 965+ الهاتف:
 22245055 965+ :الفاكس

 cefinfo@imf.org: البريد االلكتروني
 

http://www.cef.me/
http://www.cef.me/
mailto:okanaan@imf.org
mailto:cefinfo@imf.org
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 والنزاعات الناشئة شعبةالقضايا–اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 

 مينا-شبكة غيفت شريك 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
شئت اللجنة االقتصادية لغربي آسيا )اإلسكوا( لتحفيز النشاط االقتصادي، وتعزيز التعاون، وتشجيع التنمية االقتصادية أن

شعبة القضايا الناشئة والنزاعات التابعة لإلسكوا على التخفيف من أثر األزمات واالجتماعية في البلدان األعضاء. تعمل 
منطقة العربية، من خالل بناء القدرات وتعزز التعاون اإلقليمي وتقوية المؤسسات والمراحل االنتقالية واالحتالل في ال

 الوطنية والمجتمع المدني.
 

 الوضع القانوني 
 منظمة دولية

 

  االنتماء المؤسسي 
 األمم المتحدة

 

 سنة التأسيس 
1973 
 

 الخدمات المقّدمة 
o الدعم المؤسسي 
o المساعدة التقنية 
o التدريب 
o االستشارات 
o المنشورات 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
األثر االجتماعي واالقتصادي لالحتالل ، تخفيف أثر النزاعات، التطوير المؤسسي، الحوكمة، البلدان العربية األقل نموا  

 اإلسرائيلي في فلسطين
 

 لغات العمل 
 العربية واالنكليزية

 

 الموقع االلكتروني 
www.escwa.un.org 

 

 معلومات االتصال 
 : السيدة ريما خلفاألمين التنفيذي

 khalafr@un.org: البريد االلكتروني
 شعبة القضايا الناشئة والنزاعات: الدكتور طارق علمي، مدير نقطة االتصال

 alamit@un.org:البريد االلكتروني
 

http://www.escwa.un.org/
http://www.escwa.un.org/
mailto:khalafr@un.org
mailto:alamit@un.org
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 رياض الصلح، بيروت، لبنان 8575-11: ص.ب: العنوان
 981301 1 961+ :الهاتف
 981510 1 961+: الفاكس
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 ألمم المتحدةل التابعة إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية

 

 مينا-شريك لشبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
تعمل إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة بصورة وثيقة مع الحكومات والجهات المعنية لمساعدة 

 الدول حول العالم على تحقيق أهدافها االقتصادية واالجتماعية والبيئية. 
 

 الوضع القانوني 
 منظمة دولية

 

 االنتماء المؤسسي 
 األمم المتحدة 

 

 سنة التأسيس 
1945 

 

 الخدمات المقّدمة 
o وضع المعايير وتطويرها 
o  توفير الدعم إلعداد السياسات 
o تنمية القدرات 
o االبحاث في مجال السياسات 
o  نشر تحليالت اقتصادية عالية الجودة 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 االقتصاد، المالية، القضايا االجتماعية،البيئة، مكافحة الفقر، الحوكمة، التنمية البشرية 

 

 لغات العمل 
 االنكليزية

 

 الموقع اإللكتروني 
www.un.org/development/desa/en 

 

 :معلومات االتصال 
 وو هونغبو  السيد المدير:

 السيد جون ماري كاوزيا، مدير شعبة تنمية قدرات اإلدارة العامة  :نقطة االتصال
 kauzya@un.orgالبريد اإللكتروني: 

 
، الواليات المتحدة 10017، نيويورك S  /2900األمم المتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، قاعة  العنوان:

 األمريكية 
 9631707 212 1+: الهاتف

 9631010 212 1+  الفاكس:
 undesa@un.org: البريد اإللكتروني

http://www.un.org/development/desa/en
http://www.un.org/development/desa/en
mailto:kauzya@un.org
mailto:undesa@un.org
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 منظمة التعاون االقتصادي والتنميةالتابعة لمديرية الحوكمة العامة والتنمية اإلقليمية
 

 مينا-شريك لشبكة غيفت 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
في تعزيز السياسات الهادفة لتحسين الرفاهية االقتصادية واالجتماعية حول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تتمثل مهمة 

العالم. وتعمل مديرية الحوكمة العامة والتنمية اإلقليمية على مساعدة الحكومات لتحسين أداء القطاع العام وتحقيق النمو 
 الشامل من أجل ضمان التنافسية االقتصادية والرفاهية للمواطنين. 

 

  القانونيالوضع 
 منظمة دولية

 

 سنة التأسيس 
 منظمة التعاون االقتصادي والتنميةك 1960كمنظمة أوروبية للتعاون االقتصادي وسنة  1948تأسست سنة 

 

 الخدمات المقّدمة 
o استشارات في مجال السياسات 
o  الدعم المؤسسي 
o  معايير وتوصيات 
o  منشورات 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 الشفافية والنزاهة في القطاع العام، موازنات األداء، تحديث القوانين، اقتصاد المناطق والمدن ، االبتكاراإلصالح المؤسسي، 

 

 لغات العمل 
 الفرنسية واالنكليزية

 

 الموقع اإللكتروني 
www.oecd.org/gov 

 

 معلومات االتصال 
 : السيد رولف ألتر المدير

 rolf.alter@oecd.org: البريد اإللكتروني
 

 ، فرنسا 16باريس سيدكس  75775، شارع أندريه باسكال 2العنوان: 
 45248200 1 33+الهاتف: 
 45248500 1 33+الفاكس: 

  

http://www.oecd.org/gov
http://www.oecd.org/gov
mailto:rolf.alter@oecd.org
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 فرنسا –المديرية العامة لإلدارة والخدمة العامة 

 

  المتوسطي للخدمة العامةعضو في المنتدى 
  مينا-شبكة غيفتشريك 

 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
موارد البشرية المركزية، وهي تؤمن االنسجام القانوني ووحدة البمثابة دائرة  والخدمة العامةتعتبر المديرية العامة لإلدارة 

الوظيفة العامة، كما تنشط وتوجه العمل والتنسيق بين الوزارات وبين قطاعات الوظيفة العامة، من أجل إدارة أكثر فعالية و 
لمرتبطة باإلدارة العامة وتحديث أداء أفضل في مجال الموارد البشرية. تؤدي المديرية دورا  استراتيجيا  في كافة المجاالت ا

الدولة والحوكمة.تشرف على نشاط مدارس التدريب التي كوادر القطاع العام وهي: المدرسة الوطنية لإلدارة والمعاهد 
 اإلقليمية لإلدارة الخمسة. ُتعنى أياضا  بمتابعة الحوار االجتماعي مع النقابات العمالية. 

 

 الوضع القانوني 
 إدارة عامة 

 

 االنتماء المؤسسي 
 وزارة الوظيفة العامة 

 

 سنة التأسيس 
1945 

 

 الخدمات المقّدمة 
o دورات تدريبية 
o المشاريع ىاإلشراف عل 
o منشورات 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
تعمل المديرية العامة لإلدارة والخدمة العامة في التعاون الدولي في المجاالت ذات الصلة باإلدارة العامة وتحديث الدولة 

 والمشورة وتقتصر خدماتها على محاور ثالث رئيسية:  والحوكمة. تقّدم االستشارات
: التحليل النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم وإدارة الخدمة العامة، التشخيص والدراسات التقييمية، الخبرة القانونية -

األنظمة التشريعية والقانونية المتعلقة بتنظيم وإدارة الخدمة العامة في المجاالت التالية: الوضع القانوني للوظيفة 
  العامة، األجور، التقاعد، التوظيف، التدريب المهني.   

:تبادل التجارب حول األدوات والممارسات ذات الصلة بالموارد البشرية في الخبرة في مجال الموارد البشرية -
 فرنسا، التشخيص والتدقيق في مجال الموارد البشرية، إنشاء أدوات وأنظمة لسياسة الموارد البشرية، واإلدارة. 

 . على مستوى الوزارات وفيما بينهادعم التوجيه : تعزيز حوكمة الموارد البشرية والخبرة في مجال الحوكمة -
 

 لغات العمل 
 الفرنسية

 

 الموقع اإللكتروني 
publique.gouv.fr-www.fonction 

 

 معلومات االتصال 
 : السيد تييري لو جوفالمدير العام

 thierry.le-goff@finances.gouv.frاإللكتروني:البريد 

http://www.fonction-publique.gouv.fr/fonction-publique-1088
http://www.fonction-publique.gouv.fr/fonction-publique-1088
mailto:thierry.le-goff@finances.gouv.fr
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 : السيد نصر الدين جيدير نقطة االتصال
 nacer-eddine.djider@finances.gouv.fr: البريد اإللكتروني

 
 فرنسا -باريس  75012شارع ديدورو،  2قسم الملتيميديا،  –، مكتب االتصال : المديرية العامة لإلدارة والوظيفة العامةالعنوان
 55074151 1 33+: الهاتف

 com-doc.dgafp@finances.gouv.fr: البريد اإللكتروني
  

mailto:nacer-eddine.djider@finances.gouv.fr
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 فرانس إكسبرتيز

 

 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 

  مينا-شبكة غيفتشريك 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
 واالقتصادية المؤسسية لالستجابة التحديات العامة السياسات لدعم تطوير الخبرة التقنية الفرنسية إكسبرتيز فرانس تقّدم

 السياسات، تنفيذ أو الجهات األخرى المشاركة في اإلدارات الشريكة.تدعم للبلدان والبيئية واالجتماعية والديموغرافية
 واالقتصادي؛ والمالي الديمقراطي الحكم تعزيز أجل من الخاص، أوالقطاع المدني والمجتمع والبرلمانات العامة كالمؤسسات

 المتناغمة. البشرية التنمية في المستدامة، والمساهمة التنمية تحديات مواجهة االستقرار، لتحقيق العمل
 

 الوضع القانوني 
 صناعي وتجاريمؤسسة عامة ذات طابع 

 

 االنتماء المؤسسي 
 وكالة مرجعية عامة في مجال التعاون التقني الدولي لفرنسا

 

 سنة التأسيس 
2014 

 

 الخدمات المقّدمة 
 والديموغرافية واالقتصادية المؤسسية التحديات لمواجهة العامة السياساتفي مجال تطوير الفرنسية لعامة الخبراتا تعزيز

 الشريكة. البلدان في والبيئية واالجتماعية
 

 مجاالت الخبرة 
 تعزيز دولة القانون، الهجرات، الحوكمة وحقوق اإلنسان، إصالح الدولة والالمركزية

 

 لغات العمل 
 الفرنسية

 

 الموقع اإللكتروني 
www.expertisefrance.fr 

 

 معلومات االتصال 
 سبستيان موسنيرون دوبان: السيد العام المدير

 
 ، فرنساباريس 75006شارع فوجيرار،  73: العنوان
 70827082 1 33+: الهاتف

 accueil@expertisefrance.fr: البريد اإللكتروني
 
 

  

http://www.expertisefrance.fr/
http://www.expertisefrance.fr/
mailto:accueil@expertisefrance.fr
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  المعهد العربي للتخطيط

 

  مينا-شبكة غيفتشريك 
 

  وصالحيات المؤسسةمهام 
ي الدول إلى تنمية القدرات البشرية وتعزيز األداء المؤسسي وتحسين أداء التخطيط اإلنمائي ف يهدف المعهد العربي للتخطيط

إنمائي تتناسب مع التطورات والتحديات التي يشهدها العمل اإلنمائي العربية من خالل تقديم خدمات وبرامج ذات طابع 
 المتزايدة للخدمات اإلنمائية في كافة مجاالته. العربي، واالحتياجات

 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة عربية إقليمية

 

  االنتماء المؤسسي 
 دولة عربية 18يضم المعهد في عضويته حاليا 

 

 سنة التأسيس 
  1972 

 

 الخدمات المقّدمة 
o تنمية القدرات البشرية 
o الدعم المؤسسي ودعم صناعة القراراالستشارات و 
o والدراسات األبحاث 
o اللقاءات التنموية والمؤتمرات 
o المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
o التعاون الدولي 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
،  سياسات إدارة سوق العمل بية واستراتيجيات وإدارة التنمية،  التنمية االجتماعية والمحليةالبيئة االقتصادية العالمية والعر
اذج االقتصادية وأساليب التحليل االحصائي في االقتصاد، تنمية وإدارة القطاعات االقتصادية والتشغيل وتنمية المهارات، النم

والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياسات االقتصادية الكلية وسياسات االصالح 
 المالي واالقتصادي وسياسات التجارة الخارجية.  

 

 لغات العمل 
 العربية

 

 الموقع االلكتروني 
api.org-www.arab 

 

 معلومات االتصال 
 الدكتوربدر عثمان مال هللا :المدير

 dg@api.org.kw:البريد االلكتروني
 السيد كريم عادل درويش، المدير االداري والمالي :نقطة االتصال

 pr@api.org.kw:البريد االلكتروني
 
 
 

file:///C:/Users/BasmaAbK/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.arab-api.org
file:///C:/Users/BasmaAbK/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.arab-api.org
mailto:admin@api.org.kw
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 : مبنى المعهد العربي للتخطيط، المنطقة الصحية، الشويخ، الكويتالعنوان
 4844061 / 4848754 / 4843130 2 965+ :الهاتف
 2935 484 2 965+: الفاكس

   / pr@api.org.kw dg@api.org.kw:البريد االلكتروني
  

mailto:admin@api.org.kw
mailto:DG@api.org.kw
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 لمعهد اإلسالمي للبحوث والتدريبا

 

  مينا-شبكة غيفتشريك 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب هو جهاز "البنك اإلسالمي للتنمية" في مجال البحث والتدريب. يتولى المعهد مسؤولية 

نشيطة وشاملة في سبيل دعم التنمية االجتماعية لتصبح قيادة تطوير ومؤازرة "صناعة الخدمات المالية اإلسالمية" 
 واالقتصادية في الدول األعضاء. 

 

 نونيالوضع القا 
 وأبحاثمركز تدريب 

 

  االنتماء المؤسسي 
 مجموعة البنك االسالمي للتنمية

 

 سنة التأسيس 
1981 
 

 الخدمات المقّدمة 
o تنمية القدرات 
o  الحوار حول السياسات 
o االستشارات 
o األبحاث والنشر العلمي 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
إدارة المؤسسات المالية اإلسالمية، تطوير القطاع الخاص، االقتصاد اإلسالمي، الخدمات المصرفية اإلسالمية والتمويل، 

 اد الكلي، والتخفيف من حدة الفقرتنمية الموارد البشرية، إدارة االقتص
 

 لغات العمل 
 العربية واالنكليزية

 

 الموقع االلكتروني 
www.irti.org 

 

 معلومات االتصال 
 البروفيسور محمد عزمي عمر: المدير العام

 azmiomar@isdb.org: البريد االلكتروني
 السيد عبد هللا متبولي، مدير شعبة التدريب نقطة االتصال:

 AMatbouly@isdb.org:البريد االلكتروني
 

جدة،  5925ص.ب: ، 22332-2444جــدة  - 1الملك خالد، حي النزلة اليمانية، وحـدة رقم  شارع 8111 :العنوان
 المملكة العربية السعودية

 126466377 966+: الهاتف
 126378927 966+: الفاكس

 irti@isdb.org: البريد االلكتروني

http://www.irti.org/
http://www.irti.org/
mailto:azmiomar@isdb.org
mailto:AMatbouly@isdb.org
mailto:irti@isdb.org
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 إسبانيا –المعهد الوطني لإلدارة العامة 

 

 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 

  مينا-شبكة غيفتشريك 
 
 مهام وصالحيات المؤسسة 

يتولى المعهد خلق المعارف المواكبة للتحّوالت في القطاع العام بهدف تحقيق صالح المجتمع وتعزيز االنسجام االجتماعي 
 والديمقراطية النوعية. 

 

 الوضع القانوني 
 هيئة مستقلة

 

 االنتماء المؤسسي 
 أمانة الدولة المكلفة باإلدارة العامة  –وزارة المالية واإلدارة العامة 

 

 سنة التأسيس 
1958 

 
 الخدمات المقّدمة 

o التدريب المهني 
o التوظيف البحث 
o النشر 
o  التعاون الدولي 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 الوظيفة العامة، اإلدارة العامة، التدريب المهني، االبتكار، تعزيز المؤسسات. 

 

 لغات العمل 
 الفرنسية واالنكليزية

 

 الموقع اإللكتروني 
www.inap.es 

 

 معلومات االتصال 
 : السيد مانويل أرينيال ساييز المدير

 direccion@inap.es: البريد اإللكتروني
: السيدة مارتا سيماس، رئيسة دائرة العالقات الدولية / السيدة كارمن غونزاليس، نائبة رئيسة دائرة العالقات نقطة االتصال

 الدولية. 
 marta.cimas@inap.es  /carmen.gonzalez@inap.es: البريد اإللكتروني

 
 مدريد، إسبانيا  28012، 106: سي / أتوشا العنوان
 912739168 34+ :الهاتف
 912739167 34+: الفاكس

 internacional@inap.es: البريد اإللكتروني
 

http://www.inap.es/
http://www.inap.es/
mailto:direccion@inap.es
mailto:marta.cimas@inap.es
mailto:carmen.gonzalez@inap.es
mailto:internacional@inap.es
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 صندوق النقد العربي -معهد السياسات االقتصادية 
 

  مينا-شبكة غيفتشريك 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
صندوق النقد العربي معهد السياسات االقتصادية ليكون أحد األجهزة المتخصصة التي يسعى الصندوق من خاللها  أنشأ

المساهمة على ، لتحقيق أهدافه األساسية، وذلك عبرتعزيز قدرات الدول األعضاء على رسم وتنفيذ السياسات اإلقتصادية
 تعزيز التكامل اإلقتصادي والمالي بين الدوالألعضاء.، وعربيةتنمية وتطوير األفكار اإلقتصادية والمالية للدول ال

 

 الوضع القانوني 
 مؤسسة مستقلة

 

  االنتماء المؤسسي 
 صندوق النقد العربي

 

 سنة التأسيس 
1988 
 

 الخدمات المقّدمة 
o الموجه للكوادر الوسطى  المتخصص التدريب 
o  السياسات اإلقتصاديةحلقات نقاش حول السياسات والقضايا ذات األهمية لصانعي 
o  األبحاث والمنشورات 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
ة، التحليل اإلقتصادي، رسم السياسات، إدارة اإلقتصاد الكلي، السياسة الضريبية، إدارة المخاطر، البرمجة واإلدارة المالي

 باإلضافة إلى شؤون مالية أخرى
 

 لغات العمل 
 العربية
 

 الموقع االلكتروني 
www.amf.org.ae 

 

 معلومات االتصال 
 : الدكتور سعود البريكانالمدير

 epidirector@amfad.org.ae: البريد االلكتروني
 السيد إبراهيم الكراسنة صال:نقطة االت

 epi.tr@amf.org.aeالبريد االلكتروني:
 

 أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة – 2818:مبنى صندوق النقد العربي، شارع الكورنيش، ص.ب. العنوان
 26215000 971+ :الهاتف
 26326454 971+: الفاكس
 epi.tr@amf.org.ae: االلكترونيالبريد 

  

file:///C:/Users/BasmaAbK/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.amf.org.ae
file:///C:/Users/BasmaAbK/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.amf.org.ae
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 فرنسا –وزارة الخارجية والتنمية الدولية 
 

 عضو في المنتدى المتوسطي للخدمة العامة 

 مينا-شبكة غيفت شريك 

 

 مهام وصالحيات المؤسسة 

التطورا ت الدولية واألوضاع في الدول األجنبية. تُعنى بصياغة التوجها ت الرئيسية  توفر الوزارة المعقوما ت لقحكومة حول

لقسياسة الخارجية الفرنسية. تدير وتنسق العالقا ت الدولية لفرنسا وتسهر عقى حماية المصالح الفرنسية في الخارج. تقوم 

 ا في مجال التجارة الخارجية والسياحة. وزارة الخارجية أيضا بتحديد وتنفيذ سياسة التنمية الدولية لفرنسا السيم

 

 الوضع القانوني 

 إدارة عامة

 

 االنتماء المؤسسي 

 الحكومة الفرنسية

 

 سنة التأسيس 

1547 

 

 الخدمات المقد مة 
o أبحاث ومنشورا ت 

o  تدريب مهني 
 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 التنمية ، المهني لقدبقوماسيين والموظفينالتدريب ، نصائح لقمسافرين، السياسة الخارجية لفرنسا، خدما ت لقمواطنين

 

 لغات العمل 
 الفرنسية

 

 الموقع اإللكتروني 

www.diplomatie.gouv.fr 

 

 معلومات االتصال 

 : بعثة الحوكمة الديمقراطيةالمصلحة المكلفة بالتنسيق

 secretariat.dgm-ddd-gouv@diplomatie.gouv.fr: البريد اإللكتروني

 السيد رومان راغو  نقطة االتصال :

 romain.ragot@diplomatie.gouv.fr: البريد اإللكتروني

 

 باريس، فرنسا  75351 –كاي دورساي  37العنوان: 

 43175353 1 33+ الهاتف:

  

http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/
mailto:secretariat.dgm-ddd-gouv@diplomatie.gouv.fr
mailto:romain.ragot@diplomatie.gouv.fr
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 فرنسا –وزارة الخدمة العامة 

 

 مينا-شبكة غيفت شريك 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
تمارس وزارة الخدمة العامة سلطتها على المديرية العامة لإلدارة والخدمة العامة، وعلى مركز الوزاري للخدمات 

موارد البشرية المركزية، وهي تؤمن االنسجام القانوني الالمعلوماتية حول الموارد البشرية.تعتبر المديرية بمثابة دائرة 
مل والتنسيق بين الوزارات وبين قطاعات الوظيفة العامة، من أجل إدارة أكثر ووحدة الوظيفة العامة، كما تنشط وتوجه الع

تقّدم المديرية خبرتها للحكومة والوزارات في مجال األسس القانونية في مجال الموارد البشرية.  فعالية و أداء أفضل
جتماعي الوطني مع المنظمات واألجور والتقاعد ومدة العمل والعمل االجتماعي، وهي مسؤولة عن متابعة الحوار اال

 النقابية.
 

 الوضع القانوني 
 وزارة

 

 االنتماء المؤسسي 
 الحكومة الفرنسية

 

  الخدمات المقّدمة 
o المنشورات 
o األبحاث 
o التدريب المهني 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
الدولي في المجاالت ذات الصلة تتعاون وزارة الوظيفة العامة مع المديرية العامة لإلدارة والوظيفة العامة في التعاون 

والمشورة حول إدارة الموارد البشرية في اإلدارات العامة. تقّدم  باإلدارة العامة وتحديث الدولة والحوكمة. تقّدم االستشارات
رية، خدماتها االستشارية وخدمات إدارة المشاريع حول محاور ثالث رئيسية: الخبرة القانونية، الخبرة في مجال الموارد البش

 والخبرة في مجال الحوكمة. 
 

 لغات العمل 
 الفرنسية

 

 الموقع اإللكتروني 
www.fonction-publique.gouv.fr 

 

 معلومات االتصال 
 باريس، فرنسا  75007 ،شارع ليل 80العنوان: 
 44871710 1 33+  الهاتف:

 com-doc.dgafp@finances.gouv.frالبريد اإللكتروني:
 

  

mailto:com-doc.dgafp@finances.gouv.fr
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 ةلمنظمة العربية للتنمية اإلداريا
 

  مينا-شبكة غيفتشريك 
  

 مهام وصالحيات المؤسسة 
تتولى المنظمة العربية للتنمية اإلدارية مسؤولية التنمية اإلدارية في المنطقة العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة. وفي سعيها 

 األعضاء في المنظمة. 22الــ الرسالة، توجه المنظمة جهودها وتقدم خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربيةلتحقيق هذه 
 

 الوضع القانوني 
 منظمة متخصصة منبثقة عن جامعة الدول العربية 

 
  االنتماء المؤسسي 

 جامعة الدول العربية
 

 سنة التأسيس 
1961 
 

 الخدمات المقّدمة 
o  التدريب والخدمات اإلستشارية 
o شهادات وإفادات مهنية 
o نشر كتيبات وأدلة تدريب 
o المؤتمرات واإلجتماعات 
o األبحاث والدراسات 
o التعاون اإلقليمي والدولي 
o التدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات 
o المكتبة الرقمية 
 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
اإلدارة والتنمية اإلدارية، تنمية الموارد البشرية، المالية، المحاسبة، التدقيق المحاسبي، إدارة المستشفيات، البيئة، األعمال 

 السالمة واألمن، العالقات العامةاللوجستية، 
 

 لغات العمل 
 العربية واالنكليزية

 
 الموقع االلكتروني 

www.arado.org 
 
 معلومات االتصال 

 الدكتور ناصر علي القحطاني :العامالمدير 
 arado@arado.org: البريد االلكتروني

 : السيدة تغريد باداود، مديرة العالقات الدوليةنقطة االتصال
 tbadawoud@arado.org.eg:البريد االلكتروني

 
 

mailto:arado@arado.org
mailto:tbadawoud@arado.org.eg
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 بريد الحرية القاهرة،مصر 2692أ شارع الحجاز، روكسي، مصر الجديدة، القاهرة،  2:  العنوان
 22581144 / 22581515 / 22580006 2 20+: الهاتف

 22580077 2 20+: الفاكس
 arado@arado.org: البريد االلكتروني

 

 

  

mailto:arado@arado.org
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 الكويتفي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
 

  مينا-شبكة غيفتشريك 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
يقدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي دعمه للشعب الكويتي لمساعدته على االستجابة لتحديات التنمية من أجل تحقيق األهداف 

 الجديدة للتنمية المستدامة، من خالل نقل المعارف والمهارات، وتبادل الخبرات والموارد. 
 

 الوضع القانوني 
 منظمة دولية

 

 االنتماء المؤسسي 
 األمم المتحدة 

 

 سنة التأسيس 
1962 

 
 الخدمات المقّدمة 

o برمجة وتخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم مشاريع التنمية 
o تعزيز المؤسسات 
o  المساعدة التقنية 
o  التدريب وتعزيز الوعي 

 

  مجاالت الخبرة الرئيسية 
 البيئة والطاقة، التنمية البشريةالحوكمة الديمقراطية، تعزيز دور المرأة، 

 

 لغات العمل 
 العربية واالنكليزية

 

 الموقع اإللكتروني 
www.kw.undp.org 

 

  معلومات االتصال 
 : السيدة زينب تويمي بن جلون الممثل المقيم
 : السيدة ديما الخطيب، نائبة الممثل المقيم نقطة االتصال

 dima.al-khatib@undp.org: البريد اإللكتروني
 

 امعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، مقر األمم المتحدة مقابل ج7مشرف، المنطقة الديبلوماسية، بلوك العنوان: 
 8000 530 2 965+الهاتف: 
 9358 539 2 965+الفاكس: 

 registry.kw@undp.orgالبريد اإللكتروني:

  

http://www.kw.undp.org/
http://www.kw.undp.org/
mailto:dima.al-khatib@undp.org
mailto:registry.kw@undp.org
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 في ليبيابرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 

 مينا-شريك لشبكة غيفت 
 
 مهام وصالحيات المؤسسة 

السلطات يهدف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ليبيا إلى تعزيز مشاركة المواطنين في التحّول الديمقراطي، وتعزيز 
الحكومية المركزية والمحلية، ومساعدة ليبيا على إدارة الفترة االنتقالية بنجاح لالنتقال إلى دولة القانون القادرة على توفير 

 فرص النمو االقتصادي.
 

 الوضع القانوني 
 منظمة دولية

 

 االنتماء المؤسسي 
 األمم المتحدة 

 

 سنة التأسيس 
2006 

 
 الخدمات المقّدمة 

o  التقنيةالخبرة 
o خدمات استشارية ونقل المعارف والخبرات والمهارات 
o تعزيز قدرات المؤسسات والمتابعة 
o  التخطيط على الصعيد المحلي 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
المساعدة في االنتخابات، النشاط المدني، تعزيز الدستور و قدرات المؤسسات، تنمية القدرات في مجال القضاء، دعم العدالة 

 االنتقالية، خلق فرص العمل وتنشيط االقتصاد، حماية البيئة
 

 لغات العمل 
 العربية واالنكليزية

 

 الموقع اإللكتروني 
www.ly.undp.org 

 

 معلومات االتصال 
 السيد علي الزعتري الممثل المقيم: 
 السيدة ليلي حبش، مستشار أول في شؤون الحوكمة نقطة االتصال: 

 lily.habash@undp.orgالبريد اإللكتروني: 
 

 طرابلس، ليبيا 358شارع أبو عجيلة بن طالب، قرب مدرسة بن عثمان، حي النوفليين، ص.ب العنوان: 
 3406493 21 218+الهاتف: 
 3406492 21 218+الفاكس: 

 registry.ly@undp.orgاإللكتروني: 

  

http://www.ly.undp.org/
http://www.ly.undp.org/
mailto:lily.habash@undp.org
mailto:registry.ly@undp.org
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 في المغرببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
 

  مينا-شبكة غيفتشريك 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في المغرب الحكومة المغربية لمواجهة تحديات التنمية وإيجاد الحلول المناسبة لها.  يساند

 يؤدي البرنامج دور المنسق والجامع بين مختلف الجهات المعنية المحلية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
 

 الوضع القانوني 
 منظمة دولية

 

  المؤسسياالنتماء 
 األمم المتحدة 

 
 الخدمات المقّدمة 

o التخطيط االستراتيجي 
o تحليل المخاطر 
o دعم السياسات الوطنية 
o المساندة التقنية 
o التدريب والتوعية 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 أنماط التنمية المستدامة، الحوكمة الديمقراطية الشاملة والفعالة، تعزيز القدرات على التكّيف 

 

 لغات العمل 
 العربية والفرنسية

 

 الموقع اإللكتروني 
www.ma.undp.org 

 

 معلومات االتصال 
 : السيد فيليب بوانسو الممثل المقيم

 philippe.poinsot@one.un.org: البريد اإللكتروني
 

 المغرب 10000م المتحدة، الرباط شارع أحمد بالفريج السويسي، بلوك األم 13 العنوان:
 537633090 212+الهاتف: 

 537633089 212+الفاكس: 

 registry.ma@undp.orgالبريد اإللكتروني: 
  

http://www.ma.undp.org/
http://www.ma.undp.org/
mailto:philippe.poinsot@one.un.org
mailto:registry.ma@undp.org


161 
 

 

 في السودانبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 

  مينا-غيفت شبكةشريك 
 

 مهام وصالحيات المؤسسة 
يواكب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في السودان االنتقال السلمي نحو أنماط تنمية تتالءم واألولويات الوطنية. يسعى إلى 
تحقيق النمو االقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز القدرات الحكومية والمحلية في مجال الوساطة وحل 

 ى التكّيف، وضمان اإلدارة الفّعالة للموارد الطبيعية. النزاعات، كما وتعزيز قدرة المجتمع عل
 

 الوضع القانوني 
 منظمة دولية

 

 االنتماء المؤسسي 
 األمم المتحدة 

 

 سنة التأسيس 
1978 

 
 الخدمات المقّدمة 

o استشارات في مجال السياسات العامة 
o الدعم التقني 
o تنمية القدرات 
o نشاطات الدعم والمساهمات 
o  .تعزيز أنظمة الحوكمة الشاملة والشفافة والفعالة 

 

 مجاالت الخبرة الرئيسية 
 التعاون في مجال التنمية، المساعدة اإلنسانية، حفظ السالم 

 

 لغات العمل 
 العربية واالنكليزية

 

 الموقع اإللكتروني 
www.sd.undp.org 

 

 معلومات االتصال 
 : السيدة مارتا رويداس الممثل المقيم

 marta.ruedas@one.un.org: البريد اإللكتروني
 

 الخرطوم، السودان 11111الرمز البريدي  913، ص.ب 5، قطعة 7شارع الجامعة، منزل رقم العنوان: 
 87120000 1 249+الهاتف: 

 83773128 / 83783764 1 249+الفاكس: 
 registry.sd@undp.orgالبريد اإللكتروني: 

 

http://www.sd.undp.org/
http://www.sd.undp.org/
mailto:marta.ruedas@one.un.org
mailto:registry.sd@undp.org

