
  

Page 1 of 4 
 

 

 

 اليوم األول: 

 تسجيل 9:00 – 8:00

 عبارات ترحيب 9:30 – 9:00

 ، معهد الدوحة للدراسات العلياعادل الزاغةتقديم: الدكتور 

  ائب الرئيس للشؤون األكاديميةنرئيس معهد الدوحة للدراسات العليا بالوكالة و  ،الدكتور ياسر سليمان معالي -أ

 ، قطرجتماعيةون ال ؤ التنمية اإلدارية و العمل والشالسيد يوسف محمد آل عثمان فخرو، وكيل وزارة سعادة  -ب

   NASPAAالعامة  اإلدارةو الشؤون  كلياتالرابطة الوطنية لرئيس  ،الدكتور جاك ميك، جامعة لفيرن، كاليفورنيا -ت

 

 الجلسة االفتتاحية 10:30 -9:30

 ، معهد الدوحة للدراسات العليا: الدكتورة هند املفتاحالجلسة رئيس

صالحات الكبرى ، "اإل الجمهورية التونسيةسعادة الدكتور توفيق الراجحي، وزير اإلصالحات القتصادية الكبرى،  -أ

 وتحديات صوغ السياسات العامة"

 استراحة قهوة 10:30-10:45

 برنامج الشؤون العامة، قسم اإلدارة

 
ا
 أصحاب املصلحةبمشاركة  التعليميةناهج امل تصميمبرنامج الشؤون العامة وعملية  12:15 –10:45 :أوال

 ، معهد الدوحة للدراسات العليا: الدكتور فريد الصحنالجلسة ئيسر 

: NASPAAالعامة  واإلدارةالشؤون  كلياتلرابطة الوطنية لك، الرئيس األسبق لر ، نيويو خردسل، كلية بارو يديفيد ب -أ

 أهمية مشاركة أصحاب املصلحة –بناء وتصميم برامج الشؤون العامة 

 العامة اإلدارةو  الشؤونلكليات الرابطة الوطنية مايك شايرز، جامعة ببرداين، كاليفورنيا، رئيس لجنة البيانات في  -ب

NASPA : أهمية مشاركة أصحاب املصلحة –بناء وتصميم برامج الشؤون العامة 

الفرنسية ودور املدرسة الوطنية فرانسوا لفارج، املدرسة الوطنية لإلدارة، "تدريب موظفي الخدمة املدنية، املقاربة  -ت

 لإلدارة"

 الدوحة ،2017 الثاني/نوفمبر، تشرين 14-13 من دولي مؤتمر العامة: الخدمة  تعليم في الجودة نحو

املؤتمر برنامج   
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برامج التدريب في معهد اإلدارة العامة، وزارة التنمية اإلدارية والعمل دانة املعاضيد، معهد اإلدارة العامة، قطر، " -ث

 والشؤون الجتماعية، من وجهة نظر الجودة"

 استراحة الغداء 12:15-2:00

ا الباحثون األكاديميون في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا التحديات التي يواجهها  3:30–2:00: ثانيا

 وكيفية معالجتها؟ دراسات حالة

 ، الجامعة األمريكية في بيروت: األستاذ هالل خشانالجلسة رئيس

العامة في العالم العربي:  رق األوسط، كندا، "تعليم السياسةعبد الهادي العجلة، املدير التنفيذي ملعهد دراسات الش -أ

 التحديات والحلول" 

تعزيز جودة برامج صقل القدرات اإلدارية والسياسات جامعة محمد الخامس، الرباط، املغرب " ،محمد حركات -ب

 ": دراسة حالة عن التخطيط الستراتيجي والحوكمةالعامة في العالم العربي

ق أوسطي عربي: الدروس شر "تعليم السياسات العامة في سياق  ،، قطرللدراسات العليا ربيعة نجيب، معهد الدوحة -ت

 "املستفادة، التحديات والفرص

 ”واجههالعامة في فلسطين والتحديات التي ت"واقع برامج اإلدارة ا ،محمد عوض، جامعة القدس، فلسطين -ث

 استراحة قهوة 3:30-3:45

ا
ا
م السياقي 5:00 – 3:45: ثالث

ّ
 جلسة التعل

 ، الجامعة األمريكية في بيروتالدكتورة هبة خضر: الجلسة رئيس

ِلْنت، "اإلدارة العامة في العالم اإلسالمي: األخذ بأهمية الدين-دانيال َهِمْل، جامعة ميشيغان -أ
ْ
 وقيمه وثقافته" ،ف

اإلدارة العامة  مقدمة للمفاهيم الجديدة لإلدارة العامة وحوكمة" الجزائر،، عبد القادر، املدرسة العليا للتجارة بريش -ب

 "ودورها في تحقيق تعليم جيد في مجال اإلدارة العامة

تحليل مقارن : التمايز اإلقليمي، املكسيك، "القتداء بأميركا، أو CIDEغابريال بورون، مركز األبحاث والتعليم العالي  -ت

 "الجواردول في  للتعليم العالي لإلدارة العامة في املكسيك والتعليم العالي لإلدارة العامة

ا:  التوظيف في القطاع العام/العمالة/ الحوكمة  6:30 – 5:15 رابعا

 ، معهد الدوحة للدراسات العلياالدكتور نزار الجويني: الجلسة رئيس

ن في برامج يْ ، جامعة كونكتيكت، "تطوير فرص التدريب والتوظيف املهني  مارك روبنز، دائرة السياسات العامة -أ

 الدراسات العليا للشؤون العامة" 

ردم الهوة بين  خدمة العامة:ال تمكين األجيال الجديدة من موظفي"الجامعة األميركية في القاهرة، ، علي حامد التجاني -ب

 "العلم والسياسة
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املقاربة املعيارية املرفق العمومي القائم على النتائج: بين حسن العرافي، جامعة محمد الخامس الرباط، املغرب، " -ت

 "واملقاربة املوضوعية
فريد الصحن، معهد الدوحة للدراسات العليا، "التدريب على اإلدارة العامة وممارستها في البلدان النامية: الفرص  -ث

 والتحديات"

ا  : جلسة امللصقاتخامسا

 خريجو معهد الدوحة للدراسات العليا وبعض الجامعات املشاركة في استراحات بعد الظهر

 

 حفل العشاء 7:00-9:00

 اليوم الثاني

أهداف التنمية املستدامة ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا: كيف يمكن للبرامج  10:30-9:00أوال: 

 التعليم والبحث املساهمة في تحقيق أهداف التنمية املستدامة من خالل

 رئيس الجلسة: الدكتور يوسف داود، معهد الدوحة للدراسات العليا

، "تعليم أهداف NASPAAالشؤون واإلدارة العامة  لكلياتلرابطة الوطنية لوريل ماكفارلند، املديرة التنفيذية ل -أ

 التنمية املستدامة من خالل منظور قيم الخدمات العامة"

معة عزيزة زمراني، جامعة تكساس ريو غراندي فالي، "أهداف التنمية املستدامة والصحة العاملية والدور القيادي لجا -ب

 تكساس ريو غراندي فالي"

 الريادة، والقتصاد األخضر والتنمية املستدامة"" حمد بن خليفة، قطر،جامعة  ،حمد إيفرن توكم -ت

عمرو رجب، معهد الدوحة للدراسات العليا، قطر، "تحقيق أهداف التنمية املستدامة من خالل النهوض بالعلوم  -ث

 الدوحة للدراسات العليا، نموذًجا" الجتماعية واإلنسانية في الوطن العربي: معهد

 استراحة فهوة 10:30-10:45

ا:   معايير االعتماد وضمان الجودة 12:15 –10:45ثانيا

: املبادئ التوجيهية للجودة في تعليم  NASPAAالشؤون واإلدارة العامة  لكلياتالرابطة الوطنية معايير   -1

 الشؤون العامة

 معهد الدوحة للدراسات العليا رئيس الجلسة: الدكتور جاد كوثراني،
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الشؤون  لكليات لرابطة الوطنيةجاك ميك )رئيس ا –NASPAA  الشؤون واإلدارة العامة لكلياتلرابطة الوطنية لا -أ

(، جيف الشؤون واإلدارة العامة لكلياتلرابطة الوطنية (، ستيس ي درودي )مديرة مركز البيانات في اواإلدارة العامة

 (COPRA)رئيس لجنة العتماد واستعراض األقران  أوسغود

 الشؤون واإلدارة العامة لكلياتلرابطة الوطنية ا املواقع،شون فالنيغان، جامعة سان دييغو ستايت، )زائرة  -ب

NASPAAول سيما ضمن السياق الثقافي الشؤون واإلدارة العامة لكلياتلرابطة الوطنية (، "معيار التنوع لدى ا ،

 الخاص"

 تجارب ضمان الجودة في العالم العربي -2

 رئيس الجلسة: الدكتورة ربيعة نجيب، معهد الدوحة للدراسات العليا

جاد كوثراني، معهد الدوحة للدراسات العليا، "إطار الفعالية املؤسسية وضمان الجودة في معهد الدوحة للدراسات  -أ

 العليا"

مرصد قياس جودة الخدمات العامة في فلسطين باستخدام جهاد العيسة، و نور مطور، جامعة بيرزيت، فلسطين، " -ب

 "PPSQMجودة الخدمات العامة املتوافرة 

 استراحة الغداء 12:30-2:00

 بحوث اإلدارة العامةثالثا: 

 ، معهد الدوحة للدراسات العليا: الدكتور محمد عبد املنعمالجلسة رئيس

"بحوث اإلدارة ، املدير العام للمعهد الدولي للعلوم اإلدارية، واملنسق التنفيذي ومدير البحوث فيه، سفيان صحراوي  -أ

  العامة"

يوسف داود، معهد الدوحة للدراسات العليا، "التأثير املتباين للزراعة على األجور في املناطق الريفية وغير الريفية في  -ب

 فلسطين"

 الفساد في التعليم في مصر" عنمعهد الدوحة للدراسات العليا، "إجراء األبحاث أحمد فايد،  -ت
رؤية دقيقة لألبحاث الحالية بشأن شؤون اإلدارة العامة في العالم ، معهد الدوحة للدراسات العليا، "علي مستريحي -ث

 "عليه العربي: الوضع الحالي وما ينبغي أن يكون 

 

ا
ا
 برامج الشؤون العامة في البلدان العربيةالتشبيك بين  12:30 –11:00-ثالث

 : الدكتور محمد القادري، جامعة كونكتيكتالجلسة رئيس

 


