
 بتخريج دفعة جديدة من برنامجي الماجيستير األكاديمي والمهنيمعهد التخطيط القومي يحتفل 

التخطيط والطيران المدني والشباب والرياضة واألزهر الشريف في حفل خريجي معهد 

 التخطيط القومي بنادي الحرس الجمهوري

 

ستير األكاديمي جديدة من برنامجي الماج احتفل اليوم معهد التخطيط القومي بتخريج دفعات

وزريرة التخطيط والتنمية االقتصادية ورئيس مجلس إدارة  هالة السعيد .أ.دوالمهني بحضور 

 ،وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي د.و  ،وزير الطيران المدني والكابتن محمد منار ،المعهد

وأ.د خالد رئيس المعهد،  عالء زهران وأ.د.وكيل األزهر الشريف،  محمد الضويني أ.د. وفضيلة

 نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا.  عطية

كمال .د.أأسرة  ، بحضوربنادي الحرس الجمهورمن مساء اليوم األحد  ةبدأ الحفل في الخامس

 السادةو  -رحمه هللا  –رئيس مجلس الوزراء األسبق واالستاذ بمعهد التخطيط القومي  الجنزوري

ببرنامجي الماجستير  الخريجينمجلس إدارة المعهد والسادة أعضاء هيئة التدريس ولفيف من 

 األكاديمي والمهني . 

إن معهد التخطيط القومي يعد أحد المؤسسات الرائدة  وخالل كلمتها قالت الدكتورة هالة السعيد

ِستة عقود في تخريج الكوادر  والعريقة، على المستويين العربي واإلقليمي، فقد أسهم على مدار

ودعم جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى مبادرة المعهد بإطالق 

، 2021اسم الراحل الدكتور/ كمال الجنزوري على دفعة الماجستير األكاديمي والمهني لعام 

  .، وأحد رموزها البارزينتكريًما لمسيرة العطاء العلمي والوطني الُمشّرف لفقيد مصر

منـذ  معهد التخطيط القومي اماهـتمخالل كلمته على  كما اكد الدكتور عالء زهران رئيس المعهد

وتزويد   طـط التنمويـة للدولةوالدراسات المتعلقـة بإعـداد الخُ  إجراء البحوثب 1٩٦0عام  تأسيسهِ 

مـن متخـذي القـراروصانعي السياسات   بالعملية التخطيطية على كافـة المستويات  القائمين



نشـر الـوعي والمعرفة بقضايا التخطيط والتنمية وأسسهما لك وكـذ، ستراتيجيةاالبالرؤى والبـدائل 

 العلمية والتطبيقية. 

في  ( ةدكتـورا -ماجستير -) دبلـوم  مـنح الدرجات العلميـةالمعهد ي الي أن كما اشار زهران

أو بالتعاون مع الجهات العلمية المناظرة في الداخل  منفردا المستدامة مجاالت التخطيط والتنمية

 . والخارج

المعهد على االهتمام ببرامج الدراسات العليا في  نائب رئيس وفي كلمته أكد الدكتور خالد عطية

في  .. تحقيق رؤية ورسالة المعهد من خالل إعداده للكوادر البحثية المتميزه المعهد، والسعي نحو

حو طالقها نَوإنِ  ..  ببلدنا الحبيب النهوض بما يمكن من .. مجال التخطيط والتنمية المستدامة 

 طريق النهضة والتقدم.

 


