
Page 1 of 3 
 

أحمد السيد الدقن/دأ.  
drdeqenahmed@gmail.com 

 

 أكاديمية السادات لمعموم اإلدارية.-بكمية العموم اإلدارية   أستاذ اإلدارة العامة والمحمية - 

  خبير اإلصالح اإلداري والحوكمة اإللكترونية. -

  مصري الجنسية. -

 .ASPAعضو الجمعية العممية األمريكية لإلدارة العامة  -

 عضو الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي والتشريع. -

 عضو جمعية القادة اإلداريين في مصر.-

 عضو الجمعية المصرية إلدارة المدن.-

 عضو جماعة اإلدارة العميا في مصر. -

 لتاريخية.عضو الجمعية المصرية لمدراسات ا-

 زميل المجموعة الدولية لمتنمية الحضرية التابعة لألمم المتحدة. -

 . رئيس تحرير موقع اإلدارة العامة والمحمية - 

 أشرف ويشرف عمى رسائل ماجستير ودكتوراه الفمسفة في اإلدارة العامة والمحمية. -

حاصل عمى دكتوراه الفمسفة في اإلدارة العامة من كمية االقتصاد والعموم السياسية بجامعة  -
وتبادليا مع الجامعات العربية   القاىرة مع التوصية بطبع الرسالة عمى نفقة الجامعة

 واألجنبية.
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 اصل عمى دبموم عميا الترجمة اإلنجميزية)عامان( من كمية اآلداب بجامعة القاىرة.ح - 

 حاصل عمى ماجستير اإلدارة العامة من كمية االقتصاد والعموم السياسية بجامعة القاىرة. -

حاصل عمى بكالوريوس اقتصاد وعموم سياسية من كمية االقتصاد والعموم السياسية بجامعة -
 القاىرة.

 مركز االستشارات والبحوث والتطوير بأكاديمية السادات لمعموم اإلدارية سابقا. مدير -

 نائب مدير مركز األمير سممان لإلدارة المحمية بجامعة األمير سمطان سابقا. -

 أستاذ اإلدارة العامة المشارك بمعيد اإلدارة العامة سابقا. -

 ان سابقا.أستاذ اإلدارة المحمية المساعد بجامعة األمير سمط -

قام بإعداد وتقديم عشرات البرامج التدريبية المتخصصة في اإلدارة العامة والمحمية لقيادات -
 وموظفين في عدة مؤسسات .

 عدة مؤلفات وبحوث:  لو -

طار  لدعم مشاركة العمالء في تحسين جودة الخدمات  COBIT5*الحوكمة اإللكترونية وا 
 الحكومية.

نحو إطار شامل لموصول إلى التنمية  -*التحول من اإلدارة البيئية إلى الحوكمة البيئية
 المستدامة.

 *الحوكمة اإللكترونية كمدخل لمتطور الديمقراطي.

*معوقات التخطيط االستراتيجي لمتحول الرقمي في المنظمات العامة العربية وآليات التغمب 
 عمييا.

 لثالث لإلصالح اإلداري.*التحول الرقمي كمدخل لمجيل ا

 2002-7891*تقويم الخطط القومية لإلصالح اإلداري في مصر في الفترة 

 *تجربتا اإلصالح اإلداري في مصر والصين والتوجو نحو اقتصاد السوق.

 *اإلدارة العامة واالقتصاد
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 *دور اإلدارة الحكومية في اقتصاد السوق.

 لجامعي في مصر بالمقارنة مع سنغافورة وماليزيا.* تقويم سياسات اإلنفاق عمى التعميم قبل ا

 وفقا لمتظورات العالمية.  *تطور دور الحكومات في إدارة الشئون االقتصادية واالجتماعية

*A proposed conceptual framework for understanding the evolution 
of government role in the liberal economy 

 2020-2001*تقويم استراتيجية تنمية الصناعات النسيجية في مصر 

 أكتوبر في مصر. 6*تقويم تجربة إنشاء محافظتي حموان و 

 إطار مفاىيمي ونموذج مقترح. -*المسئولية االجتماعية لمشركات  

متخصصة في اإلدارة العامة والمحمية منشورة في صحف ومواقع   مقاالت  باإلضافة إلى -
 نية.إلكترو 
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