
 

  

 اإلنتقالية الحكومة دعم في دورها و اإلستشارية المجالس

 الخرطوم ،الصداقة قاعة ،م٢٠١٩  غسطسأ ٢٠-١٩

 الورشة برنامج
 

 م٢٠١٩ غسطسأ ١٩ االثنين

 الوقت
 الفقرة

 االنتهاء البدء

 والتسجيل االستقبال ص ٠٩:٠٠ ص ٠٨:٠٠
   

 الجلسة اإلفتتاحية ص ٠٩:٣٠ ص ٠٩:٠٠

 الخرطوم جامعة - الطيب منتصر بروفيسر :تقديم  

 Texas A&M University - البشير عثمان نمر بروفيسر  

 الثورية الجبهة - مخير قاسم ابراهيم احمد ستاذأ  
   

 الوزارية/اإلستشارية المجالس نمازج  

 اإلنتقالية الحكومة دعم في دورها و الوزارية المجالس -١ ص ١٠:٠٠ ص ٠٩:٣٠

 الخرطوم جامعة - هللا عبد محمد دكتورتقديم   

 العمل آلية و التكوين طرق و المقترحة الرؤي اإلستشارية المجالس -٢ ص ١٠:٣٠ ص ١٠:٠٠

 Texas A&M University - البشير عثمان نمر تقديم بروفيسر  

 الزائر االستشاري الفريق نموذج -٣ ص ١٠:٥٠ ص ١٠:٣٠

  Massachusetts Institute of Technology  -الطاهر الفاتح بروفيسرتقديم   
   

 إستراحة ص ١١:١٠ ص ١٠:٥٠
   

 وأجوبة أسئلة ص ١١:٤٠ ص ١١:١٠
   

  البشري الكادر و القانونية الروية اإلستشارية المجالس -٤ ص ١١:٥٠ ص ١١:٤٠

 (انيالسود البشرية الموارد مهني تجمع) الحسن ابو مالك أستاذ و حسن العظيم عبد دكتور تقديم  
   

 الفساد بمكافحة المعنية الدولية المؤسسات من القادمة الحكومة استفادة كيفية م ١٢:٢٠ م ١٢:٠٠

 الدولي الفساد مكافحة خبير - شاهين النبي عبد تقديم أستاذ  
   

 الغداء و الصالة إستراحة م ٠١:٢٠ م ١٢:٢٠
   

 

 



 

  

 

 نقاش جلسة م ٠٤:٠٠ م ٠١:٢٠
   

 االول اليوم ختام  
   

 

 

 

 

 

  



 

  

 

 م٢٠١٩ غسطسأ ٢٠ الثالثاء

 الوقت
 الفقرة

 االنتهاء البدء

 والتسجيل االستقبال ص ٠٩:٠٠ ص ٠٨:٠٠
   

 للورشة الثاني اليوم إفتتاحية ص ٠٩:٢٠ ص ٠٩:٠٠

  
 الصافي أحمد بروفيسر و( Texas A&M University) البشير عثمان نمر بروفيسر تقديم

 (سينا ابن جامعة رئيس)
   

 االستشارية المجالس دعم في الخارج في السودانية الخبرات مساهمة ص ٠٩:٤٠ ص ٠٩:٢٠

 - Sudan NextGenالعطا سالي ةأستاذ تقديم  
   

 ص ٠٩:١٥ ص ٠٩:٤٠
 الخارج في السودانية الخبرات مساهمة عن عمل بخطة عملية مقترحات عن نماذج

 اإلستشارية المجالس دعم في

 والمقترحات المشاريع وتقييم وتصنيف لجمع منصة انشاء في سوا تجربة -١ ص ١٠:٠٠ ص ٠٩:٤٠

 Petroleum Development Oman شركة - الدرديري فيصل امجد مهندستقديم   

 بحثية هندسية منابر إنشاء في الخرطوم جامعة مهندسي تجمع تجربة -٢ ص ١٠:٢٠ ص ١٠:٠٠

 الخرطوم جامعة مهندسي تجمع  - لطيف ناسإي مهندس و العوض حامد عمار مهندس  تقديم  

 الغاز و النفط قطاع في ستشاريإ مساهمة نموذج -٣ ص ١٠:٣٥ ص ١٠:٢٠

 Texas A&M University - البشير عثمان نمر تقديم بروفيسر  
   

 إستراحة ص ١٠:٥٥ ص ١٠:٣٥
   

 وأجوبة أسئلة ص ١١:١٥ ص ١٠:٥٥
   

  
 بناء و الهيكلة أعادة بناء في االستشارية المجالس دور تدعم مبادرات أمثلة

 المستقبلية االستراتيجيات

 Think Tanks العقارية التنمية طريق خارطة مبادرة -١ ص ١١:٤٠ ص ١١:١٥

 الخرطوم والية البيئة و التقل وزارة مهندسي كبير  -هللا عبد فيصل عسجد مهندس  تقديم  

 بالقطاع االرتقاء كيفية و التحتية البنية عمل الطار تصور -٢ م ١٢:٠٠ ص ١١:٤٠

 قطر بدولة البيئة و البلدية وزير مستشار و CEO-QRail مستشار  -صبير ياسر  تقديم  
   

 الغداء و الصالة إستراحة م ٠١:٠٠ م ١٢:٠٠
   

 

 



 

  

 

 اإلتصاالت و المعلومات تقنية قطاع هيكلة تصور -٣ م ٠١:٢٥ م ٠١:٠٠

  - SICTA  علي محمد خالد مهندس  تقديم  

 م ٠١:٤٠  م ٠١:٢٥
 مرحلة في المستدام تأهيله و الصحي القطاع بناء في السياسات دمعاه و الفكر مراكز دور -٤

 الثورة بعد ما

 للبنات االحفاد جامعة - بدري شاهيناز دكتورة تقديم  
   

 إستراحة م ٠٢:٠٠ م ٠١:٤٠ 
   

 وأجوبة أسئلة م ٠٢:٢٠ م ٠٢:٠٠
   

 مجابهتها طرق و ستشاريةاإل المجالس ستجابه التي األساسية التحديات م ٠٣:٤٠ م ٠٢:٢٠
   

 الورشة ختام و التوصيات مناقشة م ٠٤:٣٠ م ٠٣:٤٠
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


