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 الجواعُح والثحىث الذساساخ  -1

 العلمً المركز الرئٌسً الباحث دراسةالعنوان  م

استشراف اآلثار المرتمبة لتداعٌات أزمة الحرب الروسٌة األوكرانٌة: االنعكاسات على   .1
 أوضاع األمن الغذائً المصري وامكانٌات وسبل المواجهة

 أ.د. هدى النمر

 التخطٌط والتنمٌة الزراعٌة

الجدٌدة فً إطار التنمٌة الزراعٌة  الزراعٌةازة واستغالل االراضً ٌاإلطار المإسسً لح  .2
 المستدامة

 الفتاح حسٌنعبد  ..دأ

 التخطٌط والتنمٌة البٌئٌة أ.د. نفٌسة أبو السعود مصرفى التنمٌة  ةخط فًناخٌة إدماج التكٌف مع التغٌرات الم    .3

 العاللات االلتصادٌة الدولٌة أ.د. إجالل راتب اد المصريالتمكٌن االلتصادي للمرأة فً إطار تعزٌز تنافسٌة االلتص  .4

 التنمٌة االللٌمٌة أ.د. أحمد البملً الموارد واستدامة الخدمات وتشغٌل المحلً التخطٌط :ةكرٌم حٌاة مبادرة بعد ما  .5

 األسالٌب التخطٌطٌة الحدادبسمة د. أ. تعزٌز لدرة االلتصاد المصري علً الصمود فً مواجهة األزمات  .6

 التخطٌط االجتماعً والثمافً زٌنات طبالة أ.د. مصر فًلراءة تحلٌلٌة لتطور مإشرات التنمٌة البشرٌة   .7
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 الباحث الرئٌسً الدراسةعنوان  م

 العٌسوي إبراهٌمأ.د.  إعداد التمرٌر العام لمشروع تعمٌك التصنٌع المحلً فً مصر  .8

9.  
: SDGsناخٌة على تحمٌك أهداف التنمٌة المستدامة للتغٌرات الم   حتملةار المثخفٌف اآلنموذج ممترح لت
 لطاع الطالةبالتطبٌك على 

 أ.د. أمانً الرٌس

 الحسابات المومٌة الخضراء )بالتعاون مع وزارة التخطٌط والتنمٌة االلتصادٌة(  .10
 أ.د. سهٌر أبو العٌنٌن

 الرٌاضة فً الناتج المحلً اإلجمالً )بالتعاون مع وزارة الشباب والرٌاضة( ةمتمدٌر مساه  .11

 أ.د. عادلة رجب )بالتعاون مع وزارة السٌاحة واآلثار( السٌاحة فً الناتج المحلً اإلجمالً ةتمدٌر مساهم  .12

13.  
Egypt Goes Green: Toward Closing the Widening Climate Finance Gap Following the 
Recent Global Developments 

 هبة الباز د.

14.  Advancing Green Transition in Algeria, Egypt, Tunisia and Sudan ًأ.د. هالة أبو عل 

 أ.د. نفٌسة أبو السعود االستدامة والبصمة الكربونٌة وإعداد تمرٌري مإسسة خضراءإلى معهد التخطٌط المومً مشروع تحوٌل   .15

 د. أسماء ملٌجً ري العام وأثره على االستثمار الخاص على المستوى المطاعً فً مصراإلنفاق االستثما  .16

بحوث خاصة 
 بوحدة النمذجة

17.  
 أزمتًتداعٌات األزمات على االلتصاد المصري: اآلثار المحتملة على المطاعات االلتصادٌة، بالتركٌز على 

 والحرب األوكرانٌة   19كوفٌد 
 د. مرٌم رإوف

18.  
لمحتملة لألزمات على مصادر النمد األجنبً فً مصر بالتركٌز على ازمة كورونا والحرب التداعٌات ا

 الروسٌة االوكرانٌة
 د. سحر عبود

 د. أحمد سلٌمان تكمٌش الناتج المحلً اإلجمالً: المنهجٌة والتطبٌك  .19
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 التماسَش العلوُح علً هستىي الوعهذ -2

 الباحث الرئٌسً عنوان التمرٌر م

 أ.د. عالء زهران اإلصدار الخامس )مرفك الورلة المفاهٌمٌة( – 2222التنمٌة فً مصر  تمرٌر حالة  .1

2.  

 

تحدٌات بعنوان "ت بالتعاون مع المعهد العربً للتخطٌط بدولة الكوٌ السابع، اإلصدار-تنمٌة العربٌة تمرٌر ال
  "عملٌة التنمٌة المستدامة الدول العربٌة: التحول األخضر لدفع فًعلى النمو والتنمٌة التغٌرات المناخٌة 

 الة أبوعلىأ.د. ه

3.  
: بالتعاون مع المجلس المومً للمرأة والمركز المصري لبحوث الرأي العام) تمرٌر حالة المرأة فً مصر

 2224مارس  -بصٌرة(
 أ.د. هدى صبحى

 

 

 وساق السُاساخ أ -3

 المركز العلمً الباحث بحث/ الورلةال م

سٌاسات التنسٌك والتعاون بٌن منشآت المطاع الخاص والمإسسات التعلٌمٌة والحكومة   .1
 لسد فجوة المهارات فً التعلٌم فً مصر

 التنمٌة اإلللٌمٌة د. حامد هطل

 أ.د فرٌد عبد العال سٌاسة التنمٌة اإلللٌمٌة المتوازنة  .2

3.  
 ٌة وتحسٌن تمدٌم الخدمات المحلٌة فً ظل التحول الرلمًإدارة التنمٌة العمران

 أ.د. فرٌد عبدالعال

 د. أمل زكرٌا

 د. عزة ٌحً السٌاسات البٌئٌة ودورها فً تحسٌن جودة الحٌاة  .4
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 المركز العلمً الباحث بحث/ الورلةال م

 أ.د. فادٌة عبد السالم رلمنه الخدمات اللوجستٌة ودعائمها بالتطبٌك على مصر  .5

 أ. محمود منصور
 ولٌةالعاللات االلتصادٌة الد

 أ.د. سلوي مرسً أثر األزمة الروسٌة األوكرانٌة على المطاع السٌاحً فً مصر  .6

 د. زٌنب الصادي

 

 .د. سلوي مرسً أثر التغٌرات المناخٌة على المطاع السٌاحً فً مصر  .7

 د. زٌنب الصادي

8.  Sustainable Finance in Egypt: Policy Insights 

 
 أ.د نجالء حرب

 د. أحمد رشاد خارجٌة ممابل العمل المناخً فً مصرمماٌضة الدٌون ال  .9

 د. مرٌم رإوف االتجاهات الحالٌة للتجارة الدولٌة وتؤثٌرها على إٌرادات لناة السوٌس  .10

 أ.د دمحم عبد الشفٌع عٌسى عربً مبتكر( –المنظومة الوطنٌة لالبتكار فً العصر الرلمً )نحو نموذج مصري   .11

12.  
 العمالة فً االلتصاد المصرياألبعاد الدولٌة لرلمنه 

أ.د. دمحم عبد الشفٌع 
 العاللات االلتصادٌة الدولٌة عٌسى

آفاق التعاون االلتصادي الحالً بٌن مصر وبعض الدول العربٌة فً ضوء المستجدات   .13 
 اإلللٌمٌة

 أ.د. فادٌة عبد السالم

 األسالٌب التخطٌطٌة أ.د. بسمة محرم الحداد لبات المعاصرةسٌاسات رفع الدعم عن الطالة الكهربائٌة والتنبإ بؤثرها فً ظل التم  .14
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 المركز العلمً الباحث بحث/ الورلةال م

  أ.د. بسمة محرم الحداد االلتصاد األزرق لتعزٌز التنمٌة المستدامة  .15

 أ.د. بسمة محرم الحداد سٌاسات التحول إلى االلتصاد األخضر المستدام  .16

ربونً فً صناعة الهٌدروجٌن األخضر فً ضوء الفرص والمحددات لتعزٌز الحٌاد الك  .17
 مصر

 أ.د دمحم ماجد خشبة

 د. مها الشال
 التخطٌط والتنمٌة الصناعٌة

18.  
 الٌات وسٌاسات إدماج التكٌف مع التغٌرات المناخٌة فً خطط التنمٌة لمصر

 أ.د/ نفٌسة أبو السعود

 أ.د سحر البهائً

 التخطٌط والتنمٌة  البٌئٌة
19.  

 أثر التغٌرات المناخٌة على المطاع السٌاحً المصري 
 د. سلوى مرسى

 د. زٌنب الصادي

20.  
 األزمة الروسٌة األوكرانٌة وتؤثٌرها على المطاع السٌاحً المصري 

 د. سلوى مرسى

 د. زٌنب الصادي

الحماٌة البٌئٌة للمناطف ذات المٌمة الطبٌعٌة داخل المدٌنة )بالتطبٌك على حدٌمة الحٌوان   .21
 بالجٌزة(

 اعٌةالتخطٌط والتنمٌة الزر أ.د. سحر البهائى

 أ.د/ عبد العزٌز إبراهٌم اآلثار المتبادلة بٌن التغٌرات المناخٌة والمٌاه والزراعة والطالة فً مصر وسبل المواجهة  .22

 متطلبات تفعٌل بورصة السلع الزراعٌة فً مصر   .23 التخطٌط والتنمٌة الزراعٌة

 )الضوابط والتشرٌعات(
 أ.د/ حنان رجائً
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 المركز العلمً الباحث بحث/ الورلةال م

 التمكٌن االلتصادي واالجتماعً   .24

 للمرأة الرٌفٌة فً إطار مبادرة حٌاة كرٌمة
 أ.د/ حنان رجائً

 .د. نٌفٌن كمال  إشكالٌة تسعٌر الطالة فً ظل األزمات العالمٌة  .25

 د. أسماء الملٌجً 

 سٌاسات التصادٌة كلٌة

 د. حجازي الجزار التجارة الداخلٌة وفاعلٌة األسواق المحلٌة  .26

 د. أسماء الملٌجً ك التؤمٌنات االجتماعٌة فً مصرتعظٌم االستفادة من استثمارات صنادٌ  .27

دور الجهاز المصرفً فى دعم تجربة التنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة المستدامة خالل   .28

 النصف األول من المرن العشرٌن

التخطٌط االجتماعً  د. لطف هللا إمام . أ
 والثمافً

 مان منجىأ.د. إٌ مساهمات المجتمع المدنً ودوره فً جائحة كورونا   .29

 

 الفشدَح  الثحىث -4

 المركز العلمً الباحث الورلة البحث/ م

 النظرٌة النمدٌة الحدٌثة: رإٌة تحلٌلٌة  .1
السٌاسات االلتصادٌة  د. هبه الباز

 الكلٌة
 السندات الخضراء وتموٌل التنمٌة  .2

3.  Financing the Sustainable Development Goals (SDGs) in Egypt: Current  إبراهٌمد. دالٌا 
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 المركز العلمً الباحث الورلة البحث/ م

Practices and Challenges after COVID-19 أحمد عاشورد . 

4.  The Implications of Cryptocurrencies for Corporate Reporting 

 هٌمد. دالٌا إبرا
5.  Block chain Technology: Opportunities, Challenges and Implications for 

Accounting 

6.  Role of Policies in Stimulating Renewable Energy in Arab Countries 

 د. سحر عبود
تنمٌة المهارات كمحرن للتنمٌة المستدامة والتشغٌل فً ظل التحدٌات العالمٌة: دراسة حالة   .7

 مصر

 فً مصر: تعزٌز الصمود فً مواجهة األزماتاإلنفاق الصحً   .8

 د. أسماء ملٌجً محددات مضاعف اإلنفاق العام فً مصر: دراسة تطبٌمٌة  .9

 د. عال عاطف فاق المستمبلآكٌن االلتصادي للمرأة فً مصر: الوالع والتم  .10

التخطٌط االجتماعً  جدة امامأ.د. م االنعكاسات االجتماعٌة للتغٌرات المناخٌة مع التركٌز على المجتمع المصري   .11
 أ.د. عزة الفندرى لتنمٌة األسرة المصرٌة المومًإطار المشروع  فًصحة المرأة   .12 ثمافًوال

13.  Informal Sector Integration into the Formal Sector in Egypt Policies and 
Mechanisms Revisited 

 أ.د. أحمد البملً

 ة للثورة الصناعٌة الرابعةسٌاسات التشغٌل فً ظل التكنولوجٌا المصاحب  .14 اإلللٌمٌةالتنمٌة 
 أ.د. أحمد البملً

15.  Labour Trap: Informal Sector Employment in Egypt 
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 المركز العلمً الباحث الورلة البحث/ م

16.  Informality in Egypt: Is it an employment trap? ًأ.د. أحمد البمل 

17.  
 2052التشغٌل وحركة السكان مكانٌا وأثرهما على الحجم األمثل للسكان 

 د عبد الممصودأ.د. سٌ

 أ.د. أحمد البملً

18.  

Gender Gap, Women’s Status and Sustainable Development in Egypt  

 أ.د. أحمد البملً

 د. ٌسر عبد الفتاح 

 أ. أحمد ممدوح

سٌاسات التنسٌك والتعاون بٌن منشآت المطاع الخاص والمإسسات التعلٌمٌة والحكومة لسد   .19
 مصر فًلمهارات فً التعلٌم فجوة ا

 د. حامد هطل

 اتدارة منظومة التنمٌة بالمحافظإ ًدور الحوكمة التشاركٌة ف  .20

على  بالتطبٌك-مصرادارة منظومة التنمٌة العمرانٌة فً  فًدور نظم المعلومات المكانٌة   .21 أ.د. فرٌد عبدالعال
 الغربًالساحل الشمالً 

 د. خالد عبد الحلٌم ضوء التجارب الدولٌة فًمصر  فً المومٌةت للمشروعا التنمويتمٌٌم العائد   .22

 دمحم عبد العالد.  دور الالمركزٌة فً تفعٌل اتخاذ المرارات أثناء جائحة كورونا  .23

تؤثٌر سٌاسات برنامج اإلصالح الهٌكلً فً لطاعً الصناعات التحوٌلٌة والتجارة   .24
 على مٌزان المدفوعات المصريالخارجٌة 

 أ.د. حسٌن صالح
العاللات االلتصادٌة 

 الدولٌة
 د. أحمد رشـــادالتجارة الخارجٌة والتموٌل  علىتداعٌات جائحة كورونا والحرب الروسٌة األوكرانٌة   .25
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 المركز العلمً الباحث الورلة البحث/ م

 الدولً لمصر

التجارة الخارجٌة فً منطمة  علىتحلٌل المدرة التنافسٌة لاللتصاد المصري بالتركٌز   .26
ٌاالشرق األوسط وشمال أفرٌم  

 حسٌن د. ٌحٌى

 الحمالوي د. فاطمة

27.  
 التخطٌط السٌاسً ودعم عملٌة صانع المرار

 د. هبه جمال الدٌن

 د. حسن ربٌع

 األسالٌب التخطٌطٌة

28.  A New Hybrid-Heuristic Approach for Vertex p-Median Location Problems 
 د. حسن ربٌع

 29.  Effect of Inertia Weight of PSO used to Solve the Continuous p-Center 
Location Problems 

فً المخطط  هاالحاللٌ الهوٌةالدبلوماسٌة الروحٌة واالبراهٌمٌة لراءه مستمبلٌه فً   .30
 االستعماري الجدٌد

 د. هبه جمال الدٌن

31.  
 نحو الصناعات الخضراء للتحولآلٌات تعزٌز دور المشروعات الصغٌرة والمتوسطة 

 شالا الهد. م

 أ. نسمة أبو لمر

التخطٌط والتنمٌة 
 الصناعٌة

 تمٌٌم تجربة الحكومة اإللكترونٌة والتحول الرلمً فً مصر  .32

Assessment of the artificial intelligence strategies announced in the Arab 
countries 

 د. عصام الجوهري

 

 أٌمن الدسولً . أ المنظمات الذكٌةدور انترنت األشٌاء فً دعم استدامة   .33
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 المركز العلمً الباحث الورلة البحث/ م

34.  Climate change and child malnutrition in Egypt أ.د/ هالة ابوعلى 

 

 

35.  Does climate change fuel violence against women? 

 التخطٌط والتنمٌة البٌئٌة

 

 منظومة إدارة المخلفات الصلبة فً مصر بالتركٌز على المخلفات اإللكترونٌة  .36

 " الوالع والتحدٌات "

 أ.د/ نفٌسة أبو السعود

 

 سحر البهائً .أ.د لدرة النظم الزراعٌة على الصمود أمام التغٌرات المناخٌة  .37

 أ. أٌمن الدسولً

 أ.د. نفٌسة أبو السعود

 البهائً سحر .أ.د

38.  

  على أوضاع األمن الغذائً بالدول النامٌة  لتغٌرات المناخٌةأثر ا

 د. منى سامً المحاسبة البٌئٌة  .39

40.   محاسبة الكربون 

 المحاسبة المائٌة 

 المحاسبة الزرلاء 

 المحاسبة الخضراء 

 منى سامً .د

 ر المناخالتصمٌم العمرانً لمواجهة نتائج تغٌ  .41
 د.زٌنب الصادى

 ئة العمرانٌةجودة الحٌاة بالبٌ  .42
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 المركز العلمً الباحث الورلة البحث/ م

 تصمٌم وحماٌة المناطك ذات المٌمة الطبٌعٌة داخل المدٌنة  .43

44.  Responsive urban environment 

 زٌنب الصادي .د
45.  Space Syntax techniques and tools for better quality of life 

 د. والء حسٌن التصادٌات الموارد المائٌة   .46

47.  Assessment of COVID-19 Impact on Sustainable Development Goals 
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  وحدة النمذجة بالمعهد تطىَش -5

، حٌث تم صٌاغة وثٌمة مشروع متكاملة )باللغة اإلنجلٌزٌة( 2020المعهد، والتً أنشئت عام ب سٌتم إعطاء أولوٌة مطلمة لتطوٌر وحدة النمذجة -

زمات على األهداف التنموٌة للدولة، لمدة ثالث سنوات، بحٌث ٌكون الهدف األساسً للوحدة دعم متخذي المرارات ولٌاس تؤثٌر الصدمات واأل

( Macro-econometric Modelsباالعتماد على تطبٌك منهجٌات النمذجة الكمٌة. وتشتمل هذه المنهجٌات على النماذج المٌاسٌة الكلٌة )

    (.  System Dynamics)  باإلضافة إلى المنهج الخاص بدٌنامٌكٌة النظم، ( CGEونماذج التوازن العام )

( تعزٌز مهارات أعضاء وحدة النمذجة من خالل حضور دورات تدرٌبٌة حول االلتصاد المٌاسً 1لوحدة على: لشتمل األهداف الفرعٌة كما ت -

( بناء 3( بناء نموذج التصادي لٌاسً كلً ٌساعد فً التنبإ بالمتغٌرات االلتصادٌة المختلفة، 2الكلً، ونماذج التوازن العام ودٌنامٌكٌة النظم، 

( استخدام نماذج التوازن العام لتحلٌل السٌاسات ورسم 4تكمٌلٌة أخرى لدراسة لضاٌا مهمة فً مجال السٌاسة النمدٌة أو المالٌة مثالً، نماذج 

( صٌاغة أوراق سٌاسات حول أهم النتائج التً ٌتم تمدٌرها من خالل تطبٌك النماذج 6( تطبٌك نهج دٌنامٌكٌة النظم، 5سٌنارٌوهات المحاكاة، 

( تنظٌم ورش عمل مشتركة لمنالشة نتائج األبحاث، بالتعاون مع 7مٌة المشار إلٌها، والتوصٌات الممترحة لدعم السٌاسات االلتصادٌة، الك

 الوزارات والمإسسات األكادٌمٌة والمراكز البحثٌة ذات الصلة. 

على تكثٌف عملٌة بناء المدرات من خالل حضور  ومن المخطط أن ٌتم تطبٌك خطة العمل الممترحة على مرحلتٌن. تركز المرحلة األولى

وفً المرحلة الثانٌة، ٌتم تطبٌك المنهجٌات الكمٌة والنماذج لدراسة دورات تدرٌبٌة بالتعاون مع المإسسات العلمٌة المحلٌة واإلللٌمٌة والدولٌة. 

سٌاسات، ومن أمثلة هذه المضاٌا: التغٌر المناخً وسٌاسات العدٌد من الموضوعات البحثٌة وتحلٌلها ورسم سٌنارٌوهات للمحاكاة وتمدٌم بدائل لل

ن التغٌر الهٌكلً على المستوى المطاعً واإلصالح االلتصادي وفجوات التموٌل واالستدانة، واألزمات والصدمات الخارجٌة ... ومن المتولع أ

 المإسسات ذات الصلة.   ٌتم صٌاغة هذه النماذج ونتائجها فً شكل أوراق بحثٌة وعمد ورش عمل لمنالشتها مع

 



 
 

16 
 

 (: 2022سبتمبر ) تطورات العمل فً وحدة النمذجة

 أوالً: األنشطة البحثٌة: 

 : 2023/  2022الحالً  األكادٌمًمخرجات بحثٌة لوحدة النمذجة خالل العام  4تم التراح 

 الرئٌسًالباحث  اسم البحث

 د. أسماء ملٌجً لمستوى المطاعً فً مصراإلنفاق االستثماري العام وأثره على االستثمار الخاص على ا

تداعٌات األزمات على االلتصاد المصري: اآلثار المحتملة على المطاعات االلتصادٌة، 

 والحرب األوكرانٌة   19كوفٌد  أزمتًبالتركٌز على 

 د. مرٌم رإوف

التداعٌات المحتملة لألزمات على مصادر النمد األجنبً فً مصر بالتركٌز على ازمة 

 رونا والحرب الروسٌة االوكرانٌةكو

 د. سحر عبود

 د. أحمد سلٌمان تكمٌش الناتج المحلً اإلجمالً: المنهجٌة والتطبٌك

وتشتمل  وٌتضمن النشاط البحثً ألعضاء الوحدة مخرجاً بحثٌاً إضافٌاً ٌركز على المرحلة األولى من مراحل بناء النموذج الكلً لاللتصاد المصري.

وضع تصور مفاهٌمً حول األشكال المتعددة لنماذج االلتصاد الكلً، كما سٌتم التركٌز أٌضاً وبشكل خاص على توصٌف وتمدٌر  هذه المرحلة على

 والواردات.     ،والصادراتالدوال الخاصة باالستهالن العام والخاص واالستثمار العام، والخاص، 

 :لشراكة مع مؤسسات بحثٌة أخرىثانٌاً: ا

. وفً هذا اإلطار، رحب المعهد العربً للتخطٌط مشروع إنشاء وحدة النمذجةعهد التخطٌط المومً والمعهد العربً للتخطٌط على تم االتفاق بٌن م

أكتوبر. وسٌتولى كل من د. بلماسم العباس  ٣١ -٩بتنفٌذ برنامج تدرٌبً عالً المستوى فً مجال النمذجة االلتصادٌة الكلٌة،  لفرٌك الوحدة خالل الفترة 

 . ولٌد عبد مواله مهمة تنفٌذ هذا البرنامج خالل الفترة المذكورة.ود
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 ً  : أنشطة التدرٌب: ثالثا

بتعزٌز عملٌة بناء المدرات الكمٌة ألعضاء الوحدة، تم االتفاق مع خبراء من الخارج لعمد ورش عمل تدرٌبٌة  المتعلكفً إطار العمل على تنفٌذ الهدف 

 أكتوبر ونوفمبر، كالتالً: هريشفً مجال المنهجٌات الكمٌة، خالل 

 الفترة  الخبٌر من الخارج  موضوع التدرٌب

 األسبوع األول من أكتوبر د. محمود رشوان  تكمٌش الناتج ومكوناته 

 األسبوع الثانً من أكتوبر د. بلماسم العباس النمذجة االلتصادٌة الكلٌة 

تحلٌل ونمذجة مسح اإلنفاق 

 والدخل لألسر المعٌشٌة 

 جاري تحدٌد الموعد -نوفمبر شا رمضاند. ر
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 العلوُح الفعالُاخ -6

  الوؤتوش الذولٍ السٌىٌ 6.1  

 عنوان المؤتمر

 الحوكمة والتنمٌة المستدامة 

 

  ٌذواخال 6.2

 المركز العلمً عضو الهٌئة العلمٌة الندوة م

1.  
المالٌة العامة الموحد والتخطٌط  ًلمتولع لمانونمنالشة األثر ا

 مصر فًالعام للدولة الجدٌدٌن على إدارة التنمٌة االلتصادٌة 
 أ.د. خالد زكريا 

 السٌاسات االلتصادٌة الكلٌة
 عبد الفتاح الجباليأ.  منالشة وثٌمة سٌاسة ملكٌة الدولة لألصول  .2
 امام مجدة.د. أ الفعلً والوالع الذهنٌة الصورة بٌن المرأة ضد العنف  .3

 أ.د. عزة الفظدري  مصر فً الدواء توفر وفرص معولات  .4 التخطٌط االجتماعً والثمافً
 زة الفظدرى أ.د. ع : الفرص والتحدٌاتتعزٌز صحة المرأة المصرٌة   .5

  المبادرة الرئاسٌة حٌاة كرٌمة ومستمبل الرٌف المصري  .6
 والء جاد الكريم د. 

 طبادرةالطدير التظفيذي لل 
 التنمٌة االللٌمٌة

7.  
 العال عبد فريد.د. أ 2122 عام بحلول مصر فًالتنمٌة المكانٌة  مستمبل

 . هشام الهلباوي د تحدٌات وجهود تنمٌة صعٌد مصر   .8
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 المركز العلمً عضو الهٌئة العلمٌة الندوة م

 مدير برنامج التظطية الطحلية بصعيد مصر

 لحيأ.د. محطهد عبد ا البنٌة التحتٌة األساسٌة فً مصر ممومات استدامة مشروعات   .9
 العاللات االلتصادٌة الدولٌة

10.  
ظل األزمة الروسٌة فً  واإلللٌمٌةتعثر سالسل المٌمة العالمٌة 

 : األسباب وبدائل الحلولاألوكرانٌة والتطورات الدولٌة األخرى

 أ.د. دمحم عبد الشفيع
 د. أحطد رشـــاد

 ن ربيعد. حس   الترابطات بٌن أهداف التنمٌة المستدامة   .11
 األسالٌب التخطٌطٌة

 د. هبه جطال الدين انترنت األجسام والجٌنات السٌاسٌة  .12

 حماٌة الصناعة الوطنٌة من الصدمات الخارجٌة   .13
كافة أعضاء الهٌئة العلمٌة والهٌئة العلمٌة 

 عٌةالتخطٌط والتنمٌة الصنا المعاونة
14.  

االبتكارات والتكنولوجٌا الصناعٌة الخضراء فً مصر فً ضوء 
COP 27  

 أ.د سحر البهائً إدماج التغٌرات المناخٌة فً العملٌة التخطٌطٌة  .11

 سامً منى. د المائٌة الرشٌدة لإلدارةاألبعاد المحاسبٌة   .11 التخطٌط والتنمٌة البٌئٌة

11.  
 خطط فً وادماجها المصرٌة ٌةالمناخ الطوعٌة المساهمات

 التنمٌة
 السعود أبو نفٌسة.د. أ

 المصري الزراعً المطاع وأثرها على المناخٌة التغٌرات  .11

 أحطد برانيةأ.د. 
 أ.د. عبد العزيز إبراهيم

 أ.د. جطال صيام
 الزراعٌةالتخطٌط والتنمٌة 

 د. فادى عبد الراضى اعةوتطبٌماتها فى لطاع الزر الطالة الجدٌدة والمتجددة  .11
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 المركز العلمً عضو الهٌئة العلمٌة الندوة م

 المركز اعضاء اضطراب سالسل التورٌد  ومشكلةالطالة الجدٌدة والمتجددة   .20

 الطركز اعضاء الذكية مظاخيًا واألمن الغذائي  الزراعة  .21

                
 تشاهج خذهح الوجتوع 6.3

 المركز عضو الهٌئة العلمٌة الفئات المستهدفة الموضوع م

 التخطٌط االستراتٌجً  .1
أعضاء مجلسً الشٌوخ والنواب 
وموظفو الجهاز اإلداري للدولة 
 ومنظمات المجتمع المدنً

أعضاء الهٌئة العلمٌة فً 
لسمً سوق العمل 

السٌاسات االلتصادٌة  والسٌاسات المالٌة والنمدٌة
 الكلٌة

 إعداد وتحلٌل الموازنة العامة للدولة  .2
-أعضاء مجلسً الشٌوخ والنواب 

-الجهاز اإلداري للدولة  موظفو
 المجتمع المدنً منظمات

أعضاء الهٌئة العلمٌة فً 
لسمً التخطٌط الكلى 
 والسٌاسات المالٌة والنمدٌة

3.  
المكون االجتماعً فً اهداف التنمٌة المستدامة 

 2030 ورإٌة مصر
 طلبة الجامعات 

 الدولة المعنٌٌن موظفً 

 أ.د. زٌنات طبالة
 أ.د. عزة الفندرى
 أ.د. مجدة امام

التخطٌط االجتماعً 
 والثمافً
 

 .د. مجدة امامأ الدولة موظفًو طلبة الجامعات التمكٌن االجتماعً للمرأة المصرٌة  .4

 أ.د. دسولً عبد الجلٌل طلبة الجامعات ثمافة المواطنة  .5

6.  
دور التغذٌة فً الولاٌة من األمراض السارٌة 

 ضغط الدم , السكرى( ،نة، االرتفاعالسم)
 – العلمًالعاملٌن بالمعهد )الجهاز 

 (اإلداريالجهاز 
 عبد هللا مً . أ

 أ.د نٌفٌن مكرم الجهازإلدارٌة فً المٌادات ا عداد لادة التنمٌة المستدامةإ  .7
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 المركز عضو الهٌئة العلمٌة الفئات المستهدفة الموضوع م

والمطاع  والمطاع العام الحكومً
 الخاص

 د الستار العجمىبد. دمحم ع

8.  
 ACI التعرٌف بنظام التسجٌل المسبك للشحنات

 ركزي بشؤن االعتمادات المستندٌةولرار البنن الم

العاملٌن بالمطاع العام والخاص فً 
 المجال التجاري والجمركً 

الشركات العاملة فً مجال  ممثلً-
 االستٌراد والتصدٌر

 د. أحمد رشـــاد
العاللات االلتصادٌة 

 الدولٌة

طلبة كلٌة  –طلبة كلٌة البنات  فً التنمٌة تطبٌمات الرٌاضٌات واإلحصاء  .9
 –االلتصاد والعلوم السٌاسٌة 
طلبة  –الوعاظ باألزهر الشرٌف 

المٌادات التنفٌذٌة  –كلٌات الشرٌعة 
   عداد المادةلمركز إ

 المستمبلٌة ومنهجٌات الدراساتمفاهٌم   .10 األسالٌب التخطٌطٌة أعضاء المركز

 ومهارات التفاوضأسالٌب   .11

 الهمم لذويرٌادة األعمال واالبتكار   .12
وي الهمم فً الوزارات والهٌئات ذ

 المختلفة
أد. دمحم حسن توفٌك 

 ()المنسك
 أعضاء المركز 

التخطٌط والتنمٌة 
 الصناعٌة

  األهداف البٌئٌة للتنمٌة المستدامة  .13
 –طلبة الجامعات المصرٌة 

العاملٌن  –العاملٌن بوزارة البٌئة 
بوحدات التنمٌة المستدامة بالجهات 

 الحكومٌة المختلفة

 أ.د سحر البهائً

التخطٌط والتنمٌة 
 البٌئٌة
 

 البٌئٌة للتنمٌة المستدامة التمدم المحرز فً االهداف  .14

 التغٌرات المناخٌة وجهود الدولة المصرٌة  .15

 كتابة الممترحات البحثٌة لطلبة الماجستٌر بالمعهد  .16

17.  
التحدٌث الدوري لموالع التواصل االجتماعً 
بالمعلومات الخاصة بالبٌئة والتغٌرات المناخٌة 

 والتنمٌة المستدامة 
 أ.د/ نفٌسة أبو السعود 

18.  
فً الحد  والمحلٌاتدور المجتمع وجهود الدولة 

 التغٌرات المناخٌة أثارمن 
 

 سامى ىد. من
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 المركز عضو الهٌئة العلمٌة الفئات المستهدفة الموضوع م

19.  
   

البٌئٌة المتكاملة لمنظومة المخلفات  اإلدارةدور 
 الحد من التغٌر المناخً فً

 

20.  
أدوات ومهارات استخدام موالع ومحركات البحث 

 العلمً 
 

21.  
مهارات الكتابة العلمٌة وطرق االستشهاد أسالٌب و

 والتوثٌك أثناء الكتابة
  

 استراتٌجٌة التنمٌة الزراعٌة فً مصر   .22

العاملٌن بوزارة الزراعة، وطلبة 
 العاملٌن-العاملٌن-كلٌات الزراعة 

بالمطاع الخاص )الشركات 
كلٌات  خرٌجً-خرٌجًالزراعٌة( 

-الزراعًالزراعة ومعهد التعاون 
 األهلٌة الجمعٌات

 أ.د. حنان رجائً

التخطٌط والتنمٌة 
 الزراعٌة
 

العاملٌن بوزارة الزراعة، وطلبة  إعداد دراسات جدوى المشروعات الزراعٌة   .23
بالمطاع  العاملٌن-كلٌات الزراعة 

-ة( الزراعٌالخاص )الشركات 
كلٌات الزراعة ومعهد  خرٌجً

 الجمعٌات-الزراعًالتعاون 
 األهلٌة

 أ.د هدى النمر

 أ.د. حنان رجائً رٌادة األعمال والمشروعات الزراعٌة  .24

25.    

26.  
-الرإٌةاستراتٌجٌة التنمٌة الزراعٌة المستدامة )

 المإشرات( – األهداف
 أ.د سحر البهائى 
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 الفعالُاخ العلوُح األخشي  6.4

 المومًصالون معهد التخطٌط  6.4.1

مجموعة من الخبراء والعلماء والشخصٌات البارزة فً المجاالت العلمٌة والثمافٌة  استضافح فٙ صالىى هعهذ التخطُط المىهٍ َشاط ٚستًز

حهقاخ خالل شٓز٘ يإٚ َّٕٔٚٛ حٛج تى  3ذ يزج كم شٓز، حٛج ٚتى دػٕج كثار انشخصٛاخ فٙ يختهف انتخصصاخ، ٔقذ تى ػقذ ٔسٛؼق،  والفنٌة

يى انًتدذج استضافح انٕسٚز َثٛم فًٓٙ ٔسٚز انخارجٛح انساتق، ٔانسٛذ/ ْاَٙ قذر٘ ٔسٚز انًانٛح األسثق، ٔانسٛذج/ غادج ٔانٙ ٔكٛم األيٍٛ انؼاو نأل

 ُفٛذ٘ نًكتة األيى انًتدذج نهًخذراخ ٔانجزًٚح ٔٔسٚزج انتضايٍ االجتًاػٙ انساتقح.ٔانًذٚز انت

 )سٌمٌنار الثالثاء )رواد معهد التخطٌط 6.4.2

 منسك النشاط: أ.د. مصطفى أحمد مصطفى

ؤالء انؼظًاء ٔيُاقشح أفكارْى تجًٛغ ٔتٕحٛق كم أػًال ْ، ٔٚٓذف إنٗ تتٕحٛق أػًال رٔاد يؼٓذ انتخطٛظ انقٕيٙ  ًُٛار انخالحاءٛسَشاط ٚٓتى 

أ ٚثذ هٓى.ٔإػادج طزح ْذِ األفكار ٔإسقاطٓا ػهٗ انٕاقغ انًؼاصز حٛج أٌ كخٛز يٍ انقضاٚا ٔاألسياخ انتٙ َُاقشٓا اٌٜ تى يُاقشتٓا ساتقًا يٍ قث

ق تًطثٕع فٙ كتاب نٛثقٗ فٙ ٚذ األجٛال يخزجاخ ْذِ اندهقاخ ستٕح .انخالحاء(ٕٚو يزج شٓزٚاً )  ، ٔٚؼقذ2023حتٗ  2022انسًُٛٛار فٙ أكتٕتز 

 .يٍ ْذا اإلرث انفكز٘ ٔانؼهًٙ ٔاإلَساَٙ ٔانؼًم انٕطُٙ نثهذَا انؼظٛى نالستفادجانقاديح 

 :ا(رحًٓى هللا جًٛؼً ) سُشج وهسُشج الشواد 2023-2022ٚتُأل انسًُٛٛار فٙ انؼاو األكادًٚٙ 

 أ.د. إتزاْٛى حهًٙ ػثذ انزحًٍ -

 ياوأ.د. دمحم يدًٕد اإل -

 أ.د. إسًاػٛم صثز٘ ػثذ هللا -

 أ.د. ريش٘ سكٙ -

 .نكم يُٓى يتتاتؼتٍٛتٕاقغ حهقتٍٛ 
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 لماء الخبراء 6.4.3

 النشاط: أ.د. فادٌة عبد السالممنسك 

 إلى: (لماء الخبراء)لحلمات النماشٌة الحوارٌة اهدف ت

ومنالشة المضاٌا الساخنة المختلفة على المستوى المحلً  تكوٌن رإٌة علمٌة مشتركة تمثل خلفٌة مرجعٌة التخاذ المرارات وذلن من خالل طرح .1

م نتائج والدولً واالللٌمً وبٌان درجة تشابكها وتعمد جوانبها، كذلن التباٌنات فً وجهات النظر بشؤن معالجة األثار المترتبة علٌها وبحٌث تسه

 المرار. وحصاد الحوارات فً تمدٌم األسس العلمٌة والموضوعٌة التً تساعد وتخدم متخذ

ٌتم ذلن من خالل دعوة المتخصصٌن من ذوي االهتمام بتلن الموضوعات من األكادٌمٌٌن المعروفٌن وأصحاب الخبرات من رجال األعمال  .2

 ومإسسات المجتمع المدنً، وذوي االختصاص من متخذي المرار الحالٌٌن والسابمٌن.

 وتتفاوت الموضوعات ما بٌن:

 ذ المرار على المستوى الكلً والمطاعً والجزئً.منالشة أسس رسم السٌاسات واتخا . أ

منالشة موضوعات ذات بعد اللٌمً )عربً ودولً( وذات طابع مإسسً، ونود العرض على سٌادتكم امثلة لبعض الموضوعات والمضاٌا وهً  . ب

 على النحو التالً:

 المضٌة األولى: معضلة التضخم، سعر الفائدة، وإدارة سعر صرف الجنٌه. .1

 نٌة: آفاق التعاون العربً المشترن فً ظل المستجدات االللٌمٌة والدولٌة.المضٌة الثا .2

 المضٌة الثالثة: كٌفٌة تحوٌل عاللات التعاون الحالٌة بٌن مصر ودول الخلٌج إلى شراكات التصادٌة حمٌمٌة؟ .3

 المضٌة الرابعة: هل ٌمكن تعظٌم االستفادة من لناة السوٌس كممر مائً؟ .4

 الفرص والتحدٌات. –زٌز التعاون المصري مع دول حوض النٌل المضٌة الخامسة: سبل تع .5

 المضٌة السادسة: األزمات المالٌة الحالٌة والحماٌة االجتماعٌة: من الحماٌة الفعالة إلى االعتماد على الذات، حالة حٌاة كرٌمة. .6

 المضٌة السابعة: التغٌر المناخً وأدوات التموٌل المستدام لدعم اإلصالح الشامل. .7

 ٌة الثامنة: التؤثٌرات المحتملة ألزمة الصٌن وتاٌوان على االلتصاد العالمً والمصري.المض .8
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 المضٌة التاسعة: لانون األحوال الشخصٌة بٌن الحوار المجتمعً والخالف الفمهً. .9

 المضٌة العاشرة: االعتمادات المستندٌة والمٌود على االستٌراد والدروس المستفادة. .12

 : أهم التحدٌات والفرص الممكنة.2232ٌك نهضة تنموٌة فً الصعٌد المضٌة الحادٌة عشر: تحم .11

 المضٌة الثانٌة عشر: مبررات االلتراض من صندوق النمد الدولً وأزمة الدٌون. .12

 المضٌة الثالثة عشر: أزمة سد النهضة: المٌاه االفتراضٌة وسبل تحسٌن إدارة ملف االكتفاء الذاتً. .13

 وسط: فرص وامكانات تعظٌم االستفادة من مولع مصر الجغرافً واالللٌمً.المضٌة الرابعة عشر: غاز شرق المت .14

ه خالل هذه هً بعض المضاٌا الممترحة التً تثار حالٌاً على الساحة وٌدور الكثٌر من الجدل والمنالشات والدراسات بخصوصها، ولكن من المإكد أن

ت الساخنة التً ستفرض نفسها على دوائر الخبراء بحٌث سٌكون متولعاً إضافة الجدٌد تنفٌذ برنامج اللماءات ستستجد العدٌد من المتغٌرات والموضوعا

)مختصر سٌاسات( كً تفٌد  Policy Briefingمن هذه المضاٌا، ولعل الهدف من هذه اللماءات هو االستفادة من نواتجها وبلورة هذه النواتج فً شكل 

 متخذي المرار على مستوٌاته المختلفة.
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  المتابعات العلمٌة 6.4.4

 منسك النشاط: أ.د. عزٌزة عبد الرزاق

 التولٌت المتحدث الموضوع المركز م

 2022أكتوبر  4 د.ماجد خشبةأ.  تمرٌر التنمٌة العربٌة التخطٌط والتنمٌة الصناعٌة 1

 التنمٌة االللٌمٌة 2
بٌتات تمرٌر هٌئة األمم المتحدة للمستوطنات البشرٌة ها

 2021)الوضع العالمً للسٌاسات المومٌة للتنمٌة الحضرٌة 
 2022نوفمبر  1 د. خالد عبد الحلٌم

 2022دٌسمبر  6 د. شرٌن بشرى Global Financial Stability Report (IMF) السٌاسات االلتصادٌة الكلٌة 3

 التخطٌط و التنمٌة البٌئٌة 4

Climate change 2022 

Mitigation of climate change 

Working Group III contribution to the 
Sixth Assessment Report of 

Intergovernmental Panel on Climate 
Change 

 2023ٌناٌر  3  د. زٌنب الصادى

 2023فبراٌر  7 د. أحمد سلٌمان Global Innovation Indexعرض تمارٌر  األسالٌب التخطٌطٌة 5

 راعٌةالتخطٌط والتنمٌة الز 6
"Future of Food and Agriculture: Trends 

and Challenges الصادر عن منظمة األمم المتحدة "
 2022لألغذٌة والزراعة عام

 2023مارس  7 د. على زٌن العابدٌن

 العاللات االلتصادٌة الدولٌة 7
الصادر عن صندوق  2023تمرٌر آفاق االلتصاد العالمً 

 النمد الدولً
 2023 إبرٌل 4 وي الحمالد. فاطمة 

8 
التخطٌط االجتماعً 

 والثمافً
 2023ماٌو  2  
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 نار شباب الباحثٌنٌسٌم  6.4.5

 : د. هبة عزمنسك النشاط

  المتحدث الموضوع المركز م

 واالجتماعً الثمافً التخطٌط  .1
 الحكومٌة للمؤسسات تصالًالا الخطاب استراتٌجٌات

 المجتمعٌة إدارة األزمات فً المصرٌة

 ممدوح أحمد.  أ

 اسماعٌل
 2022أكتوبر 

 اإلللٌمٌةالتنمٌة   .2
التحول الدٌموجرافً للسكان ونمو الموي العاملة فً 

 مصر

 أ. أحمد ممدوح

 معروف
 2022 نوفمبر

 التخطٌط والتنمٌة الصناعٌة   .3
انعكاس تحدٌات الثورة الصناعٌة على المشروعات 

 الصغٌرة
 2022 دٌسمبر نسمة أبو لمر . أ

 فً تنشٌط السٌاحة المصرٌة ودورهاالسٌاحة االلكترونٌة  العاللات االلتصادٌة الدولٌة  .4
أ. طارق على 

 سلٌم
 2023ٌناٌر 

 األسالٌب التخطٌطٌة  .5

Privacy Preservation Data Publishing: A 

way to utilize published data in data 

mining and scientific research  الحفاظ على

الخصوصٌة عند نشر البٌانات: طرٌك الستخدام 

عملٌات التنمٌب عن البٌانات  البٌانات المنشورة فً

 والبحث العلمً

سعد عبد  . أ
 الحمٌد

 2023فبراٌر

 التخطٌط و التنمٌة البٌئٌة  .6
Green jobs in Egypt: Opportunities and 

Challenges 

آٌة نجاح عبد  .أ

 المالن
 2023مارس 

 2023إبرٌل  مارٌنا عصامأ.  مصراآلثار المترتبة على التمكٌن االلتصادي للمرأة فً  السٌاسات االلتصادٌة الكلٌة  .7

 التخطٌط والتنمٌة الزراعٌة  .8
 تطوٌر الري الحملً باألراضً المدٌمة

 )اآلثار والمعولات(
 2023ماٌو  بسمة نصر .أ
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 التدرٌب -7

 برامج تدرٌبٌة للجهاز العلمً واإلداري بالمعهد 

 العلمً بالمعهدرات الجهاز لتنمٌة لد برامج تدرٌبٌة

 اسم البرنامج مجال البرنامج

 مهارات البحث العلمً
 الدولً للبحث العلمً النشر-1

 ممترح بحثً ممول )تنافسً( إعداد-2

 مهارات التدرٌس

 استراتٌجٌات وطرق التدرٌس الحدٌثة-1

 أسالٌب تمٌٌم لطالب وإعداد االختبارات-2

 الجودة فً العملٌة التدرٌسٌة معاٌٌر-3

 التكنولوجٌا فً التدرٌس والتعلٌم عن بعد استخدام-4

 مهارات عامة

 األكادٌمٌةالمٌادات  إعداد-1

 الرلمً التحول-2

 االتصال والعرض الفعال مهارات-3

 2022/2023اإلداري بالمعهد للعام  برامج بناء لدرات الجهاز

 اسم البرنامج مجال البرنامج

 مهارات متخصصة

 إعداد العمود المانونٌة -1

 المنالصات والمزاٌدات -2

 كتابة وإعداد التمارٌر -3

 مهارات عامة

 مهارات العرض واالتصال الفعال -1

 األرشفة اإللكترونٌة -2

 التحول الرلمً -3

 مإسسة والسالمة المهنٌةتؤمٌن ال -4
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 برامج تدرٌبٌة لرفع كفاءة موظفً اإلدارة المحلٌة 

 2022/2023بالمحافظات للعام المالً  برامج خطة التدرٌب

 عذد أَام وساعاخ التذسَة الثشًاهج م

 استشزاف انًستقثم ٔانتخطٛظ االستزاتٛجٙ     .1

 

خًسح أٚاو تٕاقغ خًس ساػاخ ٕٚيٛاً، 

 اػح تذرٚة نكم تزَايجس 25تئجًانٙ 

 انتطثٛق  -األتؼاد  –انًفٕٓو انتًُٛح انًستذايح:   .2

 اناليزكشٚح تٍٛ انتخطٛظ ٔإػذاد انًٕاسَح ٔتقذٚى انخذياخ  .3

 دٔر انتخطٛظ انًكاَٙ فٙ تدقٛق انتًُٛح انًتٕاسَح تانًدافظاخ   .4

 إػذاد انخطح ٔيتاتؼح تُفٛذ انًشزٔػاخ  .5

 دراسح جذٖٔ انًشزٔػاخ   .6

 يٕاسَح انثزايج ٔاألداء  .7

 آنٛاخ حٕكًح انتًُٛح انًدهٛح  .8

 حٕكًح انتًُٛح فٙدٔر يُظٕيح انًتغٛزاخ انًكاَٛح   .9

 دٔر اإلدارج انًدهٛح فٙ اندذ يٍ تأحٛزاخ انتغٛزاخ انًُاخٛح  .10

 اإلدارج انًتكايهح نًُظٕيح انًخهفاخ  .11

 يٓاراخ انقٛادج ٔانؼًم انجًاػٙ  .12

 توفٌر االعتمادات الالزمة.لوزارة المالٌة ، وتم مخاطبة كــزي للتنـظٌم واإلدارة على الخطة الممدمة من لبل المعهدوافك  الجهاز الـمر -
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(، واألكادٌمٌة الوطنٌة لمكافحة USAIDهذا باإلضافة لعدد من البرامج التدرٌبٌة الجاري اإلعداد لها بالتعاون مع الوكالة األمرٌكٌة للمعونة الدولٌة ) -

العائد للمشروعات التنموٌة،  -فً مجاالت تحلٌل التكلفة D-Carbonوشركة  top So Womenاألكثر تؤثًٌرا  امرأةومنتدى الخمسٌن  الفساد

 ومكافحة الفساد، وتعزٌز التمكٌن االلتصادي للمرأة فً سوق العمل، واالستدامة البٌئٌة.

 العلٌا الدراسات -8

 نظام الساعات المعتمدة( –مٌة )نظام الفصول الدراسٌة الماجستٌر األكادٌمً: التخطٌط والتن برنامج -

 برنامج الماجستٌر المهنً: التخطٌط للتنمٌة المستدامة -

 مشروع التحول الرلمً للمعهد -9

, و عضوٌة مجموعة من األساتذة و  الثمافًو  االجتماعًمدٌر مركز التخطٌط  –تم تشكٌل لجنة برئاسة األستاذة الدكتورة / نٌفٌن مكرم لبٌب 

 داخل المعهد. و إعداد خطة عمل للتطبٌك. الرلمًهد , و تم عمل لائمة مبدئٌة بمتطلبات تطبٌك التحول الباحثٌن من داخل المع

 مشروع تحوٌل معهد التخطٌط المومً إلى مؤسسة خضراء -10

ً فً إطار جهود تحوٌل مبنى المعهد إلى مبنى أخضر، جاري حالًٌا إعداد تمرٌري االستدامة والبصمة الكربونٌة، كما أنه جاري أ  ٌضا

 COP27األمم المتحدة لتغٌر المناخ  طراف التفالٌةالتنسٌك مع الجهات ذات العاللة لضمان مساهمة فعالة للمعهد فً مإتمر األ

  فً شرم الشٌخ فً نوفمبر المادم. هالممرر عمد

 لعاملٌن بالمعهددعم األنشطة الرٌاضٌة والترفٌهٌة ل -11

 ما ٌلى:تضمن تو األنشطة جارى تنفٌذ بعض بٌن المعهد ووزارة الشباب والرٌاضة، المبرم تعاون البروتوكول فى ضوء 

  وذلن بتخفٌضات خاصة ٌتفك علٌهابالمعهدتوفٌر المنشآت الشبابٌة للمغتربٌن من الهٌئة العلمٌة المعاونة والدارسٌن والمتدربٌن ،. 
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  وفك أجندة ٌتفك علٌها للمعهدبتنفٌذ فعالٌات رٌاضٌة وشبابٌة  الوزارةلٌام. 

  بالمعهدباألجهزة الرٌاضٌة المطلوبة لصالة األلعاب الرٌاضٌة الخاصة  المعهدبتزوٌد  الوزارةلٌام. 

  وزارةتمدمها المن الرحالت واألنشطة الترفٌهٌة والثمافٌة التً  بالمعهداستفادة العاملٌن والدارسٌن. 

 تطوٌر أسلوب التسوٌك للمعهد وأنشطته المختلفة -12

 م جمع المعلومات الخاصة بكافةمراجعة وتطوٌر أسالٌب التسوٌك للمنتجات و الخدمات التً ٌمدمها المعهد، حٌث ٌتلفرٌك مختص  تم تشكٌل

وضعها داخل التصمٌمات المناسبة للعرض على المولع  و، 2020/2021صدارات والبرامج التعلٌمٌة والتدرٌبٌة التً تم تمدٌمها فً العام األكادٌمً اإل

والبرامج المادمة بما ٌظهر أنشطة المعهد وأعماله بشكل جدٌد. وكذلن اإلعالن عن األنشطة والفعالٌات  االجتماعًاإللكترونً للمعهد ووسائل التواصل 

 بشكل عصري فً لالب ٌتفك وهوٌة المعهد وتارٌخه العرٌك.

 التنمٌةولعلوم التخطٌط  األستاذ الدكتور/ كمال الجنزوري ممترح جائزة -13

 

 )هشفك تفاصُل الومتشح( همتشح همذم هي د. هثح هغُة

 

 :الجائزج هجال

 بصفة خاصة المجاالت التالٌة:و -تركز الجائزة على تطوٌر علوم وممارسات التخطٌط والتنمٌة 

  تطوٌر نظرٌات ومداخل التخطٌط والتنمٌة 

  استراتٌجٌات وسٌاسات التنمٌة الشاملة والمستدامة 

 نظرٌات ومداخل إدارة التنمٌة 

  ًمناهج وأدوات التخطٌط االستراتٌج 

  مناهج وأدوات التخطٌط التنفٌذي 

  ًممارسات التنمٌة على المستوى الوطنً والمحل 



 
 

32 
 

 وأدوات وبدائل تموٌل التنمٌة  مناهج 

 مناهج وأدوات المشاركة المجتمعٌة فً التنمٌة 

 

 :لجائزجا طاقً

العربٌة فً مختلف المجاالت، ونظرا لتشابه الوضع التنموي مع العدٌد من الدول -فً إطار اهتمام الدولة المصرٌة بتوطٌد العاللات المصرٌة

اسات وبرامج إللٌمٌة عربٌة، ٌمترح أن ٌتم التروٌج للجائزة على مستوى الدول العربٌة على أن العربٌة ووجود لواسم مشتركة واتفالٌات وسٌ

 :ٌتم ذلن على مرحلتٌن

  

 ( 2025-2023المرحلة األولى: لمدة عامٌن) 

والتنمٌة، أفضل ٌتم على نطاق جمهورٌة مصر العربٌة على أن ٌتم منح ثالثة جوائز تركز الجوائز على االبداع فً مناهج بحوث التخطٌط 

 الممارسات الحكومٌة، أفضل الممارسات المجتمعٌة، تطوٌر النظرٌات واالستراتٌجٌات، بحوث تطبٌمٌة.

  :المرحلة الثانٌة 

 .على أن ٌتسع نطاق الجائزة لٌشمل كافة الدول العربٌة 2025تبدأ من السنة الثالثة 
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