
 1076نوفمبر  71/71/71 مؤتمر السودانبرنامج 

 1076نوفمبر   76 األربعاء  
 البرنامج التوقيت

 استقبال الضيوف 00.11 – 00.11
 

 1076نوفمبر  71 الخميساليوم األول : 

 االفتتاحية
 تالوة القرآن الكريم 0.01 – 0.11

 كلمة األمين العام د.عبد الرزاق مقري  10.01 – 10.01

 عرض فيديو تعريفي بالمنتدى. 10.01 – 10.01

 كلمات نواب رئيس المنتدى 10.01 – 10.01

 فيديو عن منجزات المنتدى عرض  01.11 – 10.01

 د. مهاتير الكلمة التوجيهية لرئيس المنتدى 01.00 – 01.11

 عرض فيديو عن جائزة د.مهاتير السنوية 01.00 – 01.00

 المضيف )السيد رئيس الجمهورية أو نائبه( كلمة البلد 01.00 – 01.00

 استراحة غداء   00.11 – 01.00

00.11 – 01.00 

 :  الجلسة األولى
 (عصام البشير)د. مفاهيم ومعايير الحكم الراشد في التراث اإلسالمي 

: د. الحكم الراشددددد وتجربة العالم اإلسددددالمي )دراسددددة تارينية(: بين النمو   والوا  . المحاضرررررث الةانية
 )د.علي الصالبي(

 )د.لؤي الصافي(الرشد السياسي وأسسه الشرعية والعقلية المحاضرث الةالةة: 

 

 مناقشة 01.01 – 01.00

01.01 – 01.00  

 :  الةانية الجلسة
 )د. ماجد الزير( التعامل م  األ ليات نمو جا أثر العدالة في النهضة البريطانية:-

 د.حسام شاكر( التجربة الغربية في الحكم الراشد: ما لها وما عليها )
 )د. توفيق بجــبج ( الحكم الراشد والتنمية اال تصادية 

 )د. يونس قرار(دور وسائل االتصال الحديثة في تحقيق الحكم الراشد 

 

 ناقشةم 00.11 – 01.00

 1076نوفمبر  71: الجمعة الةـــانياليوم 

11.01 – 01.00 

 الجلسة الةالةة: 
 )د.إدريس مقبول( دور مؤسسات المجتم  المدني في بناء الحكم الراشد: مقاربة منهاجية 

 )د.عبد الباقي أمين(دور المجتم  المدني في إ امة الحكم الراشد 

 (نجاح محمد)د.  الحكم الراشد في السياق السيرالنكي إعمال

 

 مناقشة 00.11 -01.00



00.11 – 00.00 

 الجلسة الرابعة: 
 )د.ناصر المانع(أثر التحديات النارجية على تحقيق الراشد في العالم اإلسالمي 

 )د.عصام عبد الشافي(المشروطية السياسية الدولية وتجارب الحكم الراشد في العالم االسالمي 

 )د.رفيق عبد السالم(التجربة التونسية في زمن االنتقال نحو الحكم الراشد 
 

 مناقشة  00.01 – 00.00

00.00- 00.11 

 الجلسة الخامسة: 
 )د.سالم فاطمة(الحكم الراشد ومشروع النهضة : شروط وآليات االنتقال 

 )د. جميل منصور( الحكم الراشد بين مبدأ االعتدال واالعتزال
 )د.رضوان مصمودي(أثر وحدود الديمو راطية في تحقيق الحكم الراشد 

 مناقشة  00.00 – 00.11

00.00 – 01.00  
 الجلسة السادسة : منـــــاقشة عــــــــامة 

 

 1076نوفمبر  71اليوم الةالث: السبت 

11.01 – 01.01 
 ندوة حول تحديات التجربة التركيةالجلسة السابعة: 

 

01.00- 00.00 
 ندوة حول تحديات التجربة الماليزيةالجلسة التاسعة: 

 

00.11 – 00.11  
 منا شة التوصياتالجلسة العاشرث: 

 

00.11 – 00.11 
 تكريم الفائزين بجائزث د. مهاتير محمد ألحسن بحث )الفئات الةالث( 

 

 

 

 

 

 

 


