


المدةالوقتالمحاضر العنوانالتسلسل

نصف ساعة3:30 - 3:00

ساعتان5:30 - 3:30لور أبي خليل. دمقاربة أكاديمية :  إعداد السياسة العامة1

ثلث ساعة5:30-5:50

ساعتان7:50 - 5:50حسام مطر. دInterdiscplinary المشكالت المعّقدة ومنهجية تداخل التخصصات 2

ساعة وربع4:15 - 3:00جميل معّوض. دتأثير النخبة االقتصادية ومصالحها على صناعة السياسات العامة3

ربع ساعة4:15-4:30

ساعة وربع5:45 - 4:30خضر سالمة. أدور المنظمات غير الحكومية المحلية  4

ربع ساعة5:45-6:00

ساعة وربع7:15 - 6:00علي مراد. أدور المنظمات األجنبية 5

إستراحة

(ترتيبات إدارية- كلمة المركز  )االفتتاح 

البرمجة الزمنية للمدرسة الصيفية الخامسة

2022 آب 22  

مراحل وتجارب: صناعة السياسات العامة

2022 آب 22: (اإلثنين)اليوم األول 

2022 آب 23: (الثالثاء)اليوم الثاني 

إستراحة

إستراحة



ساعة وربع4:15 - 3:00علي فياض. النائب ددور مجلس النواب في صناعة السياسات العامة6

ربع ساعة4:15-4:30

ساعة وربع5:45 - 4:30 ناصر ياسين . وزير البيئة دالسياسات العامة في مجلس الوزراء7

ربع ساعة6:00 -5:45

ساعة وربع7:15 - 6:00علي مخ. داستخدام الذكاء الصناعي في عملية صنع القرار8

ساعة وربع4:15 - 3:00فادي بركات. المحامي أ(تجربة نقابة المحامين)دور نقابات المهن الحرة في صناعة السياسات العامة 9

ربع ساعة4:15-4:30

ساعة وربع5:45 - 4:30علي الطقش. دتأثير اإلعالم في  السياسات العامة10

ربع ساعة5:45-6:00

ساعة وربع7:15 - 6:00فارس أبي صعب.أمنهجية اعداد وكتابة ورقة سياسات عامة11

2022 آب 25: (الخميس)اليوم الرابع 

2022 آب 24: (األربعاء)اليوم الثالث 

استراحة

إستراحة

استراحة

إستراحة



ساعة وربع4:15 - 3:00عبد الحليم فضل اهلل. د تجربة المركز اإلستشاري للدراسات والتوثيق12

ربع ساعة4:15-4:30

ساعة وربع5:45 - 4:30تمارا الزين. دتجربة المركز الوطني للبحوث العلمية13

ربع ساعة5:45-6:00

ساعة وربع7:15 - 6:00شفيق شعيب. د"المساحة المشتركة"تجربة 14

ساعة ونصف4:00 - 2:30زينة عكر.         الوزيرة أ(مع التركيز على البطاقة التمويلية)خطة التعافي 15

ربع ساعة4:00-4:15

ساعة ونصف5:45-4:15حمد حسن. الوزير دمواجهة وباء كورونا16

ساعة ونصف7:15-5:45عناية عز الدين. النائب د إستراتيجية مكافحة الفساد17

نصف ساعة45 :7 - 7:15 (توزيع شهادات المشاركة)االختتام 

2022 آب 29: (اإلثنين)اليوم الخامس 

تجارب مؤسساتية

2022 آب 30: (الثالثاء)اليوم السادس 

تجارب حكومية

استراحة

إستراحة

إستراحة



 

 

 

 ةطلب مشارك

  2022 الخامسة المدرسة الصيفية

 "صناعة السياسات العامة: مراحل وتجارب "

2022آب  22  

  . البيانات الشخصية للمشترك1

  الصفة 

  اسم المشترك 

  المؤهل العلمي

  الوظيفة / المهنة

  المؤسسة

عمل    رقم الهاتف                                    شخصي   

  البريد اإللكتروني 

  العنوان

 

Tel: 01/836610 - 03/833438 

www.dirasat.net 

Email: moktataf.dirasat@gmail,com 

WhatsApp:76913456 

 

  مشتِركتوقيع ال                                          

............................................. 




