
 

1 
 

 
 
 

 
 

 المدرسة الصيفية الخامسة

 لمركز االستشاري للدراسات والتوثيقا

 

خالل  ،2022 آب 30 - 22تاريخ من ركز االستشاري للدراسات والتوثيق نشاًطا مركزًيا نّظم الم

الخامسة التي ُعقدت تحت عنوان:  المدرسة الصيفية .وتجاربحل امر -ناعة السياسات العامةص

 

 
 

نت: إعداد السياسة العامة من طت الضوء على مجموعة عناوين هامة وقضايا بارزة تضّمسلَّ

لمشكالت المعّقدة ومنهجية تداخل التخصصات، وإعداد وكتابة ورقة او ،خالل مقاربة أكاديمية

  .في صناعة السياسات العامةوالنخبة االقتصادية ومصالحها اإلعالم  وتأثير ،سياسات عامة

ة، ودور ّيالحكومية المحل المنظمات غيروجنبية ألكما تطرق المحاضرون الى دور المنظمات ا

في صناعة  المجلس النيابي ومجلس الوزراء ونقابات المهن الحرة ال سيما نقابة المحامين

 .السياسات العامة
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ُعرضت تجارب المجلس الوطني للبحوث العلمية ومبادرة المساحة المشتركة والمركز و

ووزارات أخرى من خالل  وزارة الصحة العامة،كذلك تجارب االستشاري للدراسات والتوثيق و

ال سيما التعاطي  استراتيجية مكافحة الفساد، وخطة التعافي المقّررةمحاكاة عرض التجربة في 

 ة.طاقة التمويليمع الب
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ونصف ورّكزت في سلسلة ورش العمل على الجانب  بوعالمدرسة الصيفية لمدة أس ستمرتإ

هم من األساتذة الجامعيين وطالب مشارًكا  45 المشاركين عددبلغ العملي والمباشر. 

التعليمية -قسام في المؤسسات التربويةأ( وبعض مدراء ومسؤولي M1-M2الماجستير )

 .خاصةرسمية ودارية في مؤسسات وجمعيات وهيئات إلواإلعالمية والمواقع ا
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كما ُنقلت المدرجة في البرنامج موضوعاتهمأستاًذا تعاقبوا على طرح   17وقد عرض وحاضر 

 واألساتذة هم:  تقدير واهتمام كبيرين لدى المشاركين خبرات وتجارب هامة كانت محّل

 وزير البيئة د. ناصر ياسين 

 أ. زينة عكر الدفاع ةوزير نائب رئيس الحكومة السابقة 

  السابق د. حمد حسنوزير الصحة 

 عضو كتلة الوفاء للمقاومة د. علي فياض 

 عضو كتلة التنمية والتحرير د. عناية عز الدين 

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

 المجلس الوطني للبحوث العلمية د. غالب فاعور رئيس مركز االستشعار في 

  /جامعة المعارفأستاذ جامعي في د. علي الطقش 

 المحامي أ. فادي بركات/ نقابة المحامين في بيروت 

  .فارس أبي صعب/ مركز دراسات الوحدة العربيةأ 

 /ساحة المشتركةمبادرة الم الباحث أ. شفيق شعيب 

 د. لور أبي خليل/ أستاذة جامعية 

  /ت والتوثيقاللدراسالمركز االستشاري الدراسات االستراتيجية في  مديرد. حسام مطر 

 د. جميل معّوض/ أستاذ جامعي 

  .خضر سالمة/ خبير في شؤون المنظمات الدوليةأ 

 .الذكاء اإلصطناعيفي علي مخ/ خبير  د 

  .علي مراد/ باحث في المركز االستشاري للدراسات والتوثيقأ 

التقدير ة الصيفية بتوزيع شهادات المشاركة على المشاركين، وشهادات واختتمت المدرس

 لألساتذة المحاضرين.

 


