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تدريب الشفافية في تخصيصات الموازنة العامة في مصر
اليوم األول السبت  12مايو  ،2012قاعة فيردي
فندق الماريوت بالزمالك
الجلسات
الجلسة
االفتتاحية
الجلسة
األولى

الموضوع
التسجيل
أ.د .أحمد غنيم
استاذ إقتصاد بكلية اإلقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة

81 -89.:9
األطر التشريعية الناظمة لصياغة الموازنة العامة والشفافية في مصر
ا.د .باهر عتلم3
أستاذ االقتصاد .كلية االقتصاد والعلوم السياسية .جامعة القاهرة.
استراحة شاي

الجلسة
الثانية

التوقيت
89 -03:9
89.:9 -89

81.:9 -81399
1-81.:9

الدورة التشريعية وتخصيصات الموازنة العامة في مصر
د .كريم سيد عبد الرازق3
خبير في الشئون البرلمانية
:.:9 -1399

الجلسة الثالثة
المحاسبية وعملية صياغة الموازنة العامة في مصر
د .خالد زكريا أمين3
أستاذ اإلدارة العامة المساعد  -كلية االقتصاد والعلوم السياسية.
غذاء

03:9 -:3:9
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اليوم الثاني األحد  11مايو  ،2012قاعة فيدري
الموضوع

الجلسات
تسجيل
الجلسة األولى

التوقيت
89-0.:9
883:9 -89399

استجابة تخصيصات الموازنة العامة للمطالب المحلية في مصر
د .محمود الشريف3
وزير اإلدارة المحلية األسبق
8 -883:9

الجلسة الثانية
الشفافية في الموازنة العامة ووضعية الحاسبات والصناديق
الخاصة
أ .محمد الشاوي:
وكيل أول وزارة التخطيط األسبق واستشاري المالية العامة في مبادرة
الالمركزية المصرية
د .أحمد خضير:
مدرس السياسات العامة بجامعة المنوفية
استراحة شاي
الجلسة الثالثة
مائدة مستديرة

جلسة ختامية

8.:9-8
:.:9-8.:9

المجتمع المدني والشفافية فى تخصيص الموازنة
العامة
د .جالل نديم:
األمين العام السابق للجنة الشفافية والنزاهة بوزارة الدولة للتنمية اإلدارية
د .عمرو عدلي:
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
أ .إيمان حسن
أستاذ مساعد العلوم السياسية -كلية االقتصاد جامعة  6أكتوبر
استراحة شاي
تقييم الدورة التدريبية وتوزيع الشهادات التدريبية
غذاء

4-1.10
5-4
6-5
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