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�ف ستض �الجامعة األم��ك�ة بالقاهرة ب قسم الس�اسات العامة واإلدارة العامة
 MENASPالدورة الرابعة من مؤتمر الس�اسات االجتماع�ة لشبكة 

ي الباحثون وصانعو الس�اسات والممارسون
ي خطة  �لت�ت

ة �ف ا لمناقشة اإلصالحات الرئ�س�ة األخ�ي مع�
ق األوسط وشمال إف��ق�ا ي منطقة ال�ش

 الحما�ة االجتماع�ة �ف
 

ق األوسط وشمال إف��ق�ا للس�اسات االجتماع�ة (  –  2019أ�ت��ر    29القاهرة، م�،   ) الدورة MENASP Networkُتنظم شبكة ال�ش
ي ع� الرابعة من مؤتمرها بالقاهرة تحت عنوان 

م الس�اسات �ف
�
ق األوسط وشمال إف��ق�ا: تعل ي منطقة ال�ش

"الس�اسات االجتماع�ة �ف
ي م� وكجزء من االحتفال بالذكرى المئ��ة للجامعة األم��ك�ة الحما�ة االجتماع�ة"

ي �ف
�طائف ي ال�ب

، وذلك بالتعاون مع المجلس الثقا�ف
ي الق

ي حرم الجامعة األم��ك�ة بالقاهرة الجد�دة، و�ح�ف الجلسة  2019أ�ت��ر  31و 30اهرة. و�نعقد المؤتمر ع� مدار يو�ي �ف
�ف
ي م�، الدكتورة/ هالة ز�د. 

 االفتتاح�ة معا�ي وز�رة الصحة والسكان �ف

 

ف وواض�ي الس�اسات و  MENASP 2019يهدف مؤتمر  ف الباحثني كة تجمع بني ف من جميع أنحاء العالم إ� إ�شاء منصة مش�ت الممارسني
ق األوسط وشمال أف��ق�ا وك�ف �مكن تبادل  ي منطقة ال�ش

ي مجاالت الحما�ة االجتماع�ة �ف
ة �ف لمناقشة اإلصالحات الرئ�س�ة األخ�ي

ي مجال الس�اسات. 
ات المكتسبة �ف م من الخ�ب

�
 التعل

 

ي و�ستض�ف المؤتمر قسم الس�اسات العامة واإلدارة العامة بكل�ة الش
ئون الدول�ة والس�اسات العامة بالجامعة األم��ك�ة بالقاهرة �ف

ي الجامعة األم��ك�ة بالقاهرة: "
ال تزال إطار االحتفال الجامعة بالذكرى المئ��ة لها. قالت الدكتورة غادة برسوم، أستاذة مساعدة �ف

ي منطق
ا �ف  ناشئ�

ً
ق األوسط وشمال إف��قدراسة الس�اسات االجتماع�ة مجا� ف لتبادل ة ال�ش �ا. لذا �عد هذا المؤتمر فرصة للباحثني

ي قسم 
ا الستضافة هذا الحدث الهام �ف ات، وإلقامة حوار حول الس�اسات �ضم مختلف أصحاب المصلحة. أنا سع�دة جد� الخ�ب

ي القاهرة. 
 " الس�اسة العامة واإلدارة بالجامعة األم��ك�ة �ف

 

ي تناقش موضوعات متعلقة بالس�اسات االجتماع�ة من منظور الس�اسة  يتضمن المؤتمر سلسلة من حلقات النقاش وورش العمل اليت
ف الص�ي ودعم التوظ�ف، باإلضافة إ� العد�د من من المواضيع األخرى  والممارسة والبحث مثل برامج التح��الت النقد�ة والتأمني

ي تهم الرأي العام. �قوم ب� ي مؤتمر اليت
وف�سور/ نيتا رودرا (جامعة جورج تاون)   MENASP 2019لقاء ال�لمات الرئ�س�ة �ف كل من ال�ب

ي كام�ت (جامعة هارفارد). 
وف�سور/ م�الئف  وال�ب
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ي قسم العلوم االجتماع�ة والس�اس�ة ومؤسسة شبكة 
عن استضافة الدورة الرابعة  MENASPقالت الدكتورة رنا جواد، أستاذ أول �ف

ي القاهرة: "هذا العا
ي س�اق البلد م �ف

ا ألننا �ستطيع عقد هذا المؤتمر والتحدث عن قضا�ا الحما�ة االجتماع�ة �ف ا ومهن�� أنا ممتنة شخص��
ي إطار احتفاالت الجامعة 

ي هذا المؤتمر �ف
ق األوسط وشمال إف��ق�ا. "و�أئت ، ح�ث تتمتع م� بموقع محوري لمنطقة ال�ش المح�ي

 ة لها بالقاهرة. "األم��ك�ة بالذكرى المئ��

 

ا من مناقشات الموائد المستديرة لمخت�ب س�اسات MENASP 2019قبل انعقاد مؤتمر  ِظم عدد�
ُ
ي القاهرة  MENASP، ن

هذا العام �ف
ي كل�ة االقتصاد والعلوم 

، أستاذ مساعد �ف ا�ة مع كل�ة االقتصاد والعلوم الس�اس�ة (جامعة القاهرة). وقال الدكتور شه�ي ز�ي بال�ش
ف اس�ة: الس� "كانت رحلة اإلعداد لمخت�ب الس�اسات غن�ة للغا�ة ع� عدة مست��ات، ح�ث ُعقدت ثالث موائد مستديرة ت��ط بني

 عن مناقشة موضوعات مختلفة منها القضا�ا ال�ل�ة والجزئ�ة للس�اسات االجتماع�ة وجمع مختلف 
ً

البحث وصناعة الس�اسات، فض�
. "أصحاب المصلحة من ذوي الخلف�ات المخ ي

 تلفة. تج��ة ال تن� مع ف��ق استثنائئ

 

 مالحظات للمحرر�ن: 

ق األوسط وشمال إف��ق�ا   (MENASP Network)لس�اسات االجتماع�ة ل شبكة ال�ش

ي عام  MENASPتأسست شبكة 
ف الذين يهدفون إ�  2013�ف ف والممارسني ع� �د الدكتورة رنا جواد، و�ي شبكة دول�ة تضم الباحثني

ق األوسط وشمال إف��ق�ا. تهدف تع��ز المعرفة وم ي منطقة ال�ش
ي مجال الس�اسات االجتماع�ة والحما�ة االجتماع�ة �ف

مارسة الج�دة �ف
ف والجمهور  ف صان�ي الس�اسات والباحثني الشبكة إ� دعم البحوث الج�دة حول قضا�ا الس�اسات االجتماع�ة المهمة وسد الفجوة بني

ي منطقة الع��ض. وتهدف أ�شطتها الرئ�س�ة إ� تط� 
ي مجال الس�اسات حول الس�اسات جتماع�ة �ف

ة �ف �ر وتبادل و��ش المعرفة والخ�ب
ق األوسط وشمال إف��ق�ا.   mwww.menasp.coال�ش

 

ي 
�طائف ي ال�ب

 المجلس الثقا�ف

ي هو 
�طائف ي ال�ب

ي ع�  المجلس الثقا�ف
�طائف ي ال�ب

�طان�ة للفرص التعل�م�ة والعالقات الثقاف�ة. �عمل المجلس الثقا�ف المنظمة الدول�ة ال�ب
ي مجاالت الفنون والتعل�م واللغة 

ي جميع أنحاء العالم �ف
خلق فرص دول�ة لشعب الممل�ة المتحدة ودول أخرى و�ناء الثقة بينهم �ف

�ة.  ف  www.britishcouncil.org.egاإلنجل�ي

 

 لم��د من المعلومات: 

 اسالم محمد

 مستشار اعال�ي 

ق األوسط وشمال إف��ق�ا للس�اسات االجتماع�ة  (   (MENASPشبكة ال�ش

+201151624556 

 
 عناو�ن رئ�س�ة بد�لة: 

ي دورته الرابعة و�ستض�فه الجامعة  MENASPبرامج التح��الت النقد�ة، محور مؤتمر الس�اسات االجتماع�ة لشبكة  ●
�ف

ي القاهرة
 األم��ك�ة �ف

 MENASPالقاهرة �ستض�ف الدورة الرابعة من مؤتمر الس�اسات االجتماع�ة لشبكة  ●

 

http://www.menasp.com/
http://www.menasp.com/
http://www.britishcouncil.org.eg/

