برنامج المدرسة الصيفية  19آب 2019

اإلدارة العامة في الدولة اللبنانية
االفتتاح (كلمة المركز  -توجيهات إدارية)

استراحة
الرقم

العنوان

3:30-3:00

4:00 - 3:30
المحاضر

التاريخ

الوقت

 30د.

المدة

األسبوع األول
اليوم األول (األثنين)

1

اإلدارة العامة المركزية،
تكوينها تصنيفها ومراتبها

د .علي خليفة
أستاذ جامعي

استراحة
2

الالمركزية والالحصرية
البلديات ،المحافظون
والقائمقامون

أ .عطا اهلل ّ
غشام
سابقا
ً
مدير عام وزارة الداخلية

استراحة
3

االستراتيجية الوطنية
لإلصالح اإلداري

4

األمانات العامة واإلدارات
العامة :للرئاسات ومجلس
النواب

 19آب 5:15-4:00 2019

 75د.

5:35-5:15

 20د.

 19آب 6:35-5:35 2019
6:45-6:35

أ .علي برو
محامي وخبير في اإلدارة العامة

 19آب 7:45-6:45 2019

60د.

 10د.
60د.

اليوم الثاني (الثالثاء)

د .مي حمود
دكتوراه في القانون الدولي
لمقارن
ا ُ

استراحة
5

الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي األنظمة والفروع
والمهام

5:10-5:00

6

 10د.

أ .زين مرعي
مفتش سابق في الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي

استراحة
المؤسسة العسكرية
والقوى األمنية  -الهيكليات
والوظائف وآليات العمل

 20آب 5:00-4:00 2019

 60د.

 20آب 6:10-5:10 2019
6:20-6:10

عباس
العميد د .محمد ّ
خبير في العلوم العسكرية

 20آب 7:20-6:20 2019

 60د.

 10د.

 60د.

اليوم الثالث (األربعاء)
الرقم

العنوان

المحاضر

7

المالية العامة للدولة
اللبنانية

د .آالن بيفاني
مدير عام وزارة المالية

استراحة

8

تعد الموازنة العامة
كيف ّ
في لبنان إعداد المبادئ
والوظائف

9

10

المؤسسات العامة ،تكوينها،
ووظائفها عددها

 21آب 2019

5:00-4:00

 60د.

5:20-5:10

 10د.

أ .أمين صالح
مدير المحاسبة العامة في
سابقا
ً
وزارة المالية

استراحة
السلطة النقدية وقانون
النقد والتسليف

التاريخ

الوقت

المدة

 21آب 2019

6:30-5:10

6:40-6:30

 60د.

 10د.

د .عبد الحليم فضل اهلل
مدير عام المركز االستشاري
للدراسات والتوثيق

 21آب 2019

7:40-6:40

 60د.

اليوم الرابع (الخميس)
د .محمد طي
خبير في القانون العام

استراحة

11

المجلس االقتصادي
واالجتماعي

5:10-5:00

12

 10د.

د .شارل عربيد
رئيس المجلس االقتصادي
واالجتماعي

استراحة
مجلس اإلنماء واإلعمار

 22آب 2019

5:00-4:00

 60د.

 22آب 2019

6:10-5:10

6:20-6:10
المهندس غانم سليم
نقابة المهندسين

 22آب 2019

7:00-6:20

 60د.

 10د.

 40د.

األسبوع الثاني
اليوم الخامس (األثنين)
المحاضر

الرقم

العنوان

13

مجلس القضاء األعلى،
القضاء العدلي ،التكوين
والهيكليات والمهام

أ .وجيه زغيب
محام باالستئناف والتمييز

استراحة
14

قضاء الطوائف

15

16

الصفقات العمومية :بين
األنظمة والممارسة

 26آب  60 5:00-4:00 2019د.

5:10-5:00
يمين
د .عادل ّ
خبير دستوري

استراحة
القضاء الدستوري واإلداري
والمالي

التاريخ

الوقت

المدة

 10د.

 26آب  60 6:10-5:10 2019د.

6:20-6:10

 10د.

د .عصام إسماعيل
أستاذ مادة القانون في
الجامعة اللبنانية

 26آب  60 7:20-6:20 2019د.

اليوم السادس (الثالثاء)

د .نادر عجمي
أستاذ جامعي

استراحة

17

المجلس األعلى
للجمارك/الدور والمهام

 27آب  80 5:20-4:00 2019د.

5:50-5:20

 20د.

أ .أسعد طفيلي
رئيس المجلس األعلى
للجمارك

 27آب  70 7:00-5:50 2019د.

اليوم السابع (األربعاء)
المحاضر

الرقم

العنوان

18

أشكال الفساد وأنماطه في
وسبل مواجهته
لبنان ُ

التاريخ

الوقت

المدة

د .ناتاشا سركيس
مديرة مكافحة الفساد في
وزارة الدولة لشؤون التنمية
اإلدارية

استراحة

 28آب  80 5:20-4:00 2019د.

5:50-5:20

 20د.

د .أركان السبالني
19

تجارب الدول واستراتيجياتها
المدير اإلقليمي لمكافحة
الفساد وتعزيز النزاهة في الـ
في مكافحة الفساد
UNDP

 28آب 2019

 70 7:00-5:50د.

اليوم الثامن (الخميس)

20

مجلس الخدمة المدنية
ومهامه

د .علي غصن
أستاذ قانون خاص في
الجامعة اللبنانية

استراحة

 29آب 2019

 60 5:00-4:00د.

5:10-5:00

 10د.

أ .مصطفى بيرم
مراقب أول في ديوان

21

ديوان المحاسبة ومهامه

المحاسبة

أ .علي زيدان

 29آب 2019

 60 6:10-5:10د.

مدقق حسابات أول في
ديوان المحاسبة

استراحة
22

التفتيش المركزي

6:20-6:10
أ .أحمد سعيّد
مفتش تربوي سابق

 29آب 2019

 10د.

 80 7:00-6:20د.

طلب مشاركة
"المدرسة الصيفية  "2019تحت عنوان:
"اإلدارة العامة في الدولة اللبنانية  19آب "2019

 .1البيانات الشخصية للمشترك
الصفة
اسم المشترك
المؤهل العلمي
الوظيفة  /المهنة
المؤسسة
رقم الهاتف

شخصي 

عمل 

البريد اإللكتروني
العنوان

 .2رسم االشتراك في الورشة$200 :
يشمل رسم اإلشتراك ما يلي:
المشاركة في فعاليات الورشة ،الحصول على شهادة مشاركة وملف الورشة.
لإلستفسار والمراجعة اإلتصال بدائرة اإلعالم في المركز االستشاري للدراسات والتوثيق.
توقيع المشت ِرك
.............................................

