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 ثقديم
 لدشة 231 رقػ القانؽن  بسؽجب القؽمي التخطيط معيج تأسذ

تسارس نذاطًا  مدتقمة اعتبارية شخرية ليا عامة كسؤسدة 1960
 األنذطة خالل مؼ مرخ في العمسي التخطيط وفكخ نيج ليعدز عمسياً 

 وإرساء العسل الفكخ ونذخ والتعميسية، والتجريبية البحثية واالستذارية
 في التخطيط ثقافة وإشاعة الؽطشية، السؤسدات جسيع في التخطيطي
 صجر لمسعيج التذخيعية البشية لتطؽيخ واستكساالً . السرخي  السجتسع

 في التشفيحية والئحتو 2015 لدشة 13 رقػ السعيج قانؽن 
 في الحادثة والتطؽرات السدتججات أحجث لسؽاكبة 17/12/2016

 .السشاظخة واألكاديسية العمسية السؤسدات
 بالقجرات السعيج تدويج تػ تأسيدو، مشح مرخ في السدتجامة التشسية دعػ في السعيج لجور تأكيجاً  
 عمى لمحرؽل العالػ دول أنحاء كافة إلى الجراسية البعثات مؼ العجيج وأوفج الالزمة، والسادية البذخية
 والتخطيط التشسية تمجاال في العمساء كبار السعيج استقجم كسا التخررات، مختمف في العمسية الجرجات

 مؼ والعجيج واإلقميسية، الجولية السشعسات مع التعاون  مجاالت وتعجدت السعيج، إلى والسعخفة الخبخة لشقل
  .والسحمية عمى كافة السدتؽيات العالسية واإلقميسية العمسية السعاىج
 عسل بخنامج يزػ 2024/2025 – 2020/2021 لمسعيج االستخاتيجية الخطة مع واتداقاً  
 بسا البحثية الخطة في أىسيا يتسثل العمسية األنذطة مؼ مجسؽعة 2021/2022 األكاديسي لمعام السعيج

 يوبخنامج سياسات، أوراقو  عمسية، مخجعية، وتقاريخ وكتب وفخدية، جساعية بحؽث مؼ تتزسشو
والتشسية، وبخنامج الساجدتيخ السيشي في التخطيط لمتشسية  التخطيط في يؼاألكاديسيوالجكتؽراه  الساجدتيخ
 أن يسكؼ التي البخامج وكحا السعيج، يقجميا أن يسكؼ التي واالستذارات التجريب مجاالت وأىػ السدتجامة،

 الفعاليات مؼ مجسؽعة إلى باإلضافة ىحا. السجتسع خجمة مجال في السختمفة العمسية السخاكد تقجميا
 والستابعات الخبخاء، ولقاء الثالثاء، وسيسشار الدشؽي، الجولي السؤتسخ مؼ كل تزػ والتي اليامة العمسية
 .العسل وورش العمسية والشجوات الباحثيؼ شباب وسيسشار العمسية،

                                                           القرج،،،،          وراء مؼ وهللا              
 رئيس المعهد                                                                                                     

 عالء زهران أ.د.                                                                                      
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 مجلس إدارة المعهدأوالً:  

  

 

  

  أ.د. هالت حلوً السعٍذ 
  رئٌس مجلس إدارة المعهد -وزٌرة التخطٌط والتنمٌة االلتصادٌة

  

 

  

 أ.د. عالء الذٌي هحوىد زهراى 

 المعهد رئٌس

 

  األعضاء من الداخل -

     
 أ.د. خالذ عبذ العسٌس عطٍت
نائب رئٌس المعهد لشئون 
 البحوث والدراسات العلٌا

 الرٌسحلوً  أهاًًأ.د. 
للتدرٌب نائب رئٌس المعهد 

 واالستشارات وشئون المجتمع
 .د. خالذ زكرٌا أهٍيأ

 مركز السٌاساتمدٌر 
 االلتصادٌة الكلٌة

 أ.د. أحوذ عبذ العسٌس البقلً
 مدٌر مركز التنمٌة اإلللٌمٌة

 أ.د. حٌاى رجائً 
 مركز التخطٌطمدٌر 

 والتنمٌة الزراعٌة
     

     
 أ.د. هجذة إهام حساًٍي

التخطٌط مدٌر مركز 
 االجتماعً والثمافً

 أ.د. سحر إبراهٍن البهائً
التخطٌط والتنمٌة مركز مدٌر 

 البٌئٌة
 أ.د. بسوت هحرم الحذاد
مدٌر مركز األسالٌب 

 التخطٌطٌة
 د. هها الشال

مدٌر مركز التخطٌط والتنمٌة 
 الصناعٌة

 د. أحوذ رشاد الشربًٌٍ
 مركز العاللاتمدٌر 

 االلتصادٌة الدولٌة
   

   األعضاء من الخارج وفك الترتٌب األبجدي -

     

 أ.د. جابر جاد ًصار
 األستاذ بكلٌة الحموق

 رئٌس جامعة الماهرة السابك

  أ.د. حسٍي دمحم عٍسى
 األستاذ بكلٌة التجارة

 ورئٌس جامعة عٌن شمس السابك

 اللىاء/ خٍرث دمحم بركاث
رئٌس الجهاز المركزي 
 للتعبئة العامة واإلحصاء

ـــــــار أ.د.  سعذ زكً ًصَّ
ة جامع -أستاذ بكلٌة الزراعة 

 محافظ الفٌوم األسبك -الماهرة 

 أ.د. شٍرٌي الشىاربً 
عمٌد كلٌة االلتصاد والعلوم 

 جامعة المستمبل -السٌاسٌة 

     

  أ.د. عبذ العسٌس هاشن
مستشار وزٌر المالٌة للتطوٌر 

 المإسسً

 أ.د. دمحم فتحً صقر
وزٌرة التخطٌط مستشار 

 والتنمٌة االلتصادٌة

 أ.د. دمحم هصطفى لُطٍف
أمٌن عام المجلس األعلى 

 للجامعات

 أ. هشام حسٍي الخازًذار 
الرئٌس التنفٌذي لشركة الملعة 

 لالستشارات المالٌة

 أ.د. ولٍذ خالذ السواوي
أمٌن عام مجلس المراكز 

 والمعاهد البحثٌة



   

   

 2022-2021  لمعام األكاديسي بخنامج عسل السعيج

2 

  ثانٌاً: الهٌكل التنظٌمً العلمً 
 

        

 

 مجلس اإلدارة

 رئٌس المعهد

نائب رئٌس المعهد لشئون التدرٌب 
 واالستشارات وخدمة المجتمع 

نائب رئٌس المعهد لشئون البحوث 
 والدراسات العلٌا 

 المراكز العلمٌة

مركز السٌاسات 
 االلتصادٌة الكلٌة

 لسم التخطٌط الكلً

لسم السٌاسات المالٌة 
 والنمدٌة

لسم االستهالن والتجارة 
 الداخلٌة 

 لسم سوق العمل

مركز العاللات 
 االلتصادٌة الدولٌة

لسم التجارة الخارجٌة 
 والتسوٌك الدولً

لسم التموٌل الدولً 
 واالستثمارات االجنبٌة

لسم التصادٌات الخدمات 
 الدولٌة

لسم التكتالت والمنظمات 
 االلتصادٌة الدولٌة واإلللٌمٌة

مركز التخطٌط 
 والتنمٌة البٌئٌة

 لسم التخطٌط البٌئً

 لسم التصادٌات البٌئة

لسم إدارة الموارد 
 الطبٌعٌة

 لسم المحاسبة البٌئٌة

مركز التنمٌة 
 اإلللٌمٌة

 لسم التخطٌط االللٌمً

لسم تخطٌط الموي العاملة 
 والسكان

لسم نظم المعلومات 
 الجغرافٌة

لسم اإلدارة المحلٌة 
 والالمركزٌة

   

مركز التخطٌط 
 االجتماعً والثمافً

لسم المضاٌا االجتماعٌة 
 والثمافٌة للتنمٌة والتخطٌط

لسم تنمٌة وإدارة الموارد 
 البشرٌة

لسم تخطٌط الخدمات 
 االجتماعٌة والثمافٌة

مركز التخطٌط والتنمٌة 
 الصناعٌة

لسم سٌاسات التنمٌة 
 الصناعٌة

لسم سٌاسات تنمٌة الخدمات 
 اإلنتاجٌة

لسم إدارة وتمٌٌم المشروعات 
 الصناعٌة والخدمٌة

لسم المشروعات الصغٌرة 
 والمتوسطة

مركز التخطٌط والتنمٌة 
 الزراعٌة

لسم تحلٌل السٌاسات 
 الزراعٌة

لسم إدارة الموارد وتمٌٌم 
 المشروعات الزراعٌة

لسم التسوٌك ونظم 
 المعلومات الزراعٌة

لسم التنمٌة الرٌفٌة 
 والتعاون الزراعً

مركز االسالٌب 
 التخطٌطٌة

 لسم بناء النماذج

لسم االحصاء التطبٌمً 
 وااللتصاد المٌاسً

لسم نظم وتكنولوجٌا 
 المعلومات ودعم المرار

 لسم بحوث العملٌات

 لسم الدراسات المستمبلٌة
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 ثالثاً: رإٌة ورسالة ولٌم المعهد 
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  ً  أغراض المعهد :رابعا
 

 
  

 

 1 .إجراء البحوث والدراسات فً كافة المجاالت التً تساهم فً تحمٌك أغراضه•

إعداد الكوادر التخطٌطٌة وذلن بتنظٌم البرامج التدرٌبٌة فً مجاالت التخطٌط والتنمٌة ومنح •
 2 .الشهادات الدالة على اجتٌاز هذه البرامج

فً مجاالت التخطٌط والتنمٌة منفرداً أو ( دكتوراه –ماجستٌر  –دبلوم )منح الدرجات العلمٌة •
 3 .بالتعاون مع الجهات العلمٌة المناظرة فً الداخل والخارج

 4 .تمرٌر منح دراسٌة ومكافآت لتشجٌع البحوث والدراسات•

 5 .اإلٌفاد فً بعثات ومهمات علمٌة داخلٌة وخارجٌة•

 6 .عمد مإتمرات وندوات ولماءات علمٌة•

إصدار ونشر البحوث والدراسات والتمارٌر والدورٌات العلمٌة، وترجمة وتؤلٌف الكتب •
 7 .والمراجع ذات الصلة بؤغراض المعهد

 8 .إبداء الرأي فً مشروعات الموانٌن والمرارات الخاصة بمضاٌا التخطٌط والتنمٌة•

 9 .المساعدة فً نشر ثمافة التخطٌط والتنمٌة فً المجتمع•

 10 .تمدٌم االستشارات العلمٌة للجهات العاملة فً مجاالت التخطٌط والتنمٌة فً الداخل والخارج•
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  ً  األنشطة البحثٌة :خامسا
 

ىالتقارور .1
 

 ًتمرٌر علم( 2عدد )إصدار  2022/ 2021األكادٌمً ٌتضمن برنامج عمل المعهد للعام

 على مستوى المعهد وذلن كما هو مبٌن فً الجدول التالً: 

 2021/2022 (: التمارٌر العلمٌة على مستوى المعهد خالل عام1جدول رلم )
 

 زىخان عالء. د.أ :رئيذ الفخيق
 الباحث الخئيدي عشؽان التقخيخ م

 أ.د. نٌفٌن كمال اإلصدار الرابع  – 2021تمرٌر حالة التنمٌة فً مصر  1

2 
التصاد المعرفة والتحول الرلمً: المسار األمن للتعافً 

 االلتصادي وتحمٌك أهداف التنمٌة المستدامة فً الدول العربٌة
 زهرانأ.د. عالء 

 

ى)اإلصدارىالرابع( ى0202مصرىىفيىالتنموةىتقرورىحالة
ىأهدافىالتقرور

 مرخ في التشسؽي  األداء لتحديؼ وآليات سياسات اقتخاح (1)
 السجتسعية والحؽكسة الكفاءة لجعػ الكامشة والقجرات الطاقات إطالق (2)
 التشسؽي  األداء حالة عمى واإلقميسية العالسية التطؽرات تجاعيات تقييػ (3)

 مرخ في واالستجامة
 

 المحاورىالرئودوةىللتقرور
في عام التعافي مؼ آثار أزمة جائحة العالسية واإلقميسية  تطؽراتال (1)

 19 -"كؽفيج
مؤشخات األداء التشسؽي والدياسات السختبطة بو في مرخ خالل العام  (2)

 2020/2021السالي 
"تؽطيؼ  قزية اإلصجار الخابع: ُيقتخح أن تكؽن قزية ىحا اإلصجار ىى (3)

 التكشؽلؽجيا في مرخ
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ىالجماروةىالبحوث .2
 أبحاث( 10) م على عدد2021/2022تتضمن الخطة السنوٌة لبحوث المعهد لعام 

 (.2) رلم بجدول مبٌن هو كما والتنمٌة التخطٌط لضاٌا سلسلة فً نشرها وٌتم جماعً،
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 2021/2022 خالل عام الجماعٌة بحوث المعهد(: خطة 2جدول رلم )

 السخكد الباحث الخئيدي عشؽان البحث م

1 
فً تعزٌز تجارة وصناعة  االلتصاد الرلمًدور 

 الخدمات فً مصر
 الحداد محرم. د.أ

 األسالٌب
 التخطٌطٌة

2 
على األسرة المصرٌة كورونا تداعٌات جائحة 

 من منظور تنموي

 إماممجدة  أ.د.
التخطٌط االجتماعً 

 والثمافً

3 
فً  الصناعً الفنً للتعلٌم االستراتٌجً التخطٌط

 المحلى التصنٌع مصر فً ضوء تعمٌك
 .د. دسولً عبد الجلٌلأ

التخطٌط االجتماعً 
 والثمافً

4 
صناعٌة فً الزراعٌة / المجمعات التوطٌن 

)بالتطبٌك على تجهٌز  محٌط موالع اإلنتاج
 وحفظ الخضروات والفاكهة(

 أ.د. عبد الفتاح حسٌن
والتنمٌة التخطٌط 

 الزراعٌة

5 
تطبٌمات التكنولوجٌا الحٌوٌة ودورها فً دعم 

 التنمٌة المستدامة فً مصر
 .د. دمحم ماجد خشبهأ

 والتنمٌة التخطٌط
 الصناعٌة

6 
االلتصاد سٌاسة التنمٌة الحضرٌة كآلٌة لتنمٌة 

 (التطبٌك على مدٌنة الماهرةالمحلً )ب
 التنمٌة اإلللٌمٌة أ.د. فرٌد عبد العال

7 
 المصري االلتصاد فً العاملة الموي تحلٌل هٌكل

 الرابعة الصناعٌة الثورة ظل فً
 د. حجازي الجزار

السٌاسات 
 االلتصادٌة الكلٌة

8 
سالسل المٌمة بصناعة المالبس الجاهزة  تعزٌز
 تنافسٌة الصادرات المصرٌة. لدعم

 أ.د. إجالل راتب

العاللات 
 االلتصادٌة الدولٌة

على  بالتركٌزتنمٌة الصناعات كثٌفة المعرفة:  9
 صناعة الحاسبات اللوحٌة

 أ.د. فادٌة عبد السالم

 مصر فً الوطنٌة التكنولوجٌة الماعدة بناء 10
 اإلنتاجٌة والمعدات لآلالت المحلًّ والتصنٌع

 .د. دمحم عبد الشفٌعا

ى  



   

   

 2022-2021  لمعام األكاديسي بخنامج عسل السعيج

9 

 البحوثىالفردوة .3
 فردي، بحث( 32) عدد على 2021/2022 لعام المعهد لبحوث السنوٌة الخطة تتضمن

 ( 3) رلم التالً بالجدول مبٌن هو كما وذلن

 2021/2022 (: البحوث الفردٌة خالل عام3جدول رلم )

 السخكد الباحث عشؽان البحث م

1 

Prioritization of Regional Development 

using Multi- Criteria Decision Making 

Techniques 

باستخدام  اإلللٌمٌةالتنمٌة  أولوٌاتتحدٌد 
 أسالٌب اتخاذ المرار متعددة المعاٌٌر

 د. أحمد سلٌمان

 األسالٌب التخطٌطٌة

 الجٌنات السٌاسٌة ومستمبل المنطمة العربٌة 2
د. هبه جمال 

 الدٌن

3 

Estimation of Entropy for distribution 

under record value 

للتوزٌعات باستخدام المٌم  تمدٌر االنتروبً
 المٌاسٌة

 د. أحمد ناصر

4 
 العٌنات لتداخل الرٌاضٌة البرمجة أسلوب تطبٌك

 بالعٌنة البحوث إجراء على

د. نهال عبد 
 العاطً

5 Vertex p-median location problem د. حسن ربٌع 

6 
أهداف تحمٌك كورونا على  فٌروس تداعٌات

بالمنطمة العربٌة )بالتركٌز  التنمٌة المستدامة
 على الهدف األول والثانً( 

أ.د. سحر 
 البهائً
د. على 
 البجالتى

والتنمٌة  التخطٌط
 البٌئٌة

7 
Climate Change Accountability 

 د. منً سامً المحاسبة عن التغٌرات المناخٌة

8 
التغٌرات المناخٌة وأثرها على الموارد المائٌة 

 د. والء حسٌن فً مصر 

9 

Deep learning model for forecasting 

COVID-19 outbreak in Egypt 
جائحة  نموذج التعلم العمٌك للتنبإ بتفشً

 فً مصر كورونا

 م.شٌماء عزب
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 السخكد الباحث عشؽان البحث م

10 

Modeling the Non-Pharmaceutical 

Sustainable Interventions for Controlling 

COVID-19 Spread Using System 

Dynamics  
المستدامة للتحكم  الدوائٌةالتدخالت غٌر  نمذجة

 مباستخدام النظفٌروس كورونا فً انتشار 
 ةدٌنامٌكٌال

11 
الصناعات البٌئٌة ما بٌن الحرف التراثٌة 

 والتكنولوجٌات البٌئٌة

 د.زٌنب الصادي

12 Green Area for a better Quality of life 

13 
Tactical Urbanism as a Response to 

coronavirus  

14 
Hönggerberg Campus for fn 

Approach for Responsive Urban 

Design   

15 

Smart Support System for Evaluating 

Clustering as a Service: Behavior 

Segmentation Case Study  
كخدمة لتمٌٌم فئات  ذكًممترح نظام خبٌر 

 ألسام العمالءلسلون  حالة ةالعمالء: دراس

عصام  د.
 الجوهري

التخطٌط والتنمٌة 
 16 الصناعٌة

The Impact of COVID-19 on ICT 

Industry in Middle East: A Comparison 

Study between the Top Digital Countries 

and Egypt  
تكنولوجٌا رونا على صناعة وثر جائحة كأ

المعلومات واالتصاالت فً الشرق األوسط: 
 دراسة ممارنة بٌن أفضل البلدان الرلمٌة ومصر

د. عصام 
 الجوهري

17 

The Impact of Lean Management 

Practices on Business Sustainability  
تؤثٌر ممارسات اإلدارة المرنة على استدامة 

 األعمال

 أ. مً مصطفً

18 
 التنمٌة تعزٌز فً الصناعٌة التكتالت دور

 التنمٌة اإلللٌمٌة د. أمل زكرٌا المحلٌة االلتصادٌة
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 السخكد الباحث عشؽان البحث م

19 

The Impact of COVID-19 on financial 

disclosure: Evidence from the Egyptian 

listed companies  
من  ةالمالً: أدل اإلفصاح علىأثر جائحه كورونا 

 بالبورصة المدرجة المصرٌةالشركات 

 إبراهٌم اد. دالٌ

السٌاسات 
 االلتصادٌة الكلٌة

20 
النمو االحتوائً فً مصر وعاللته بالتوزٌع 

 الجغرافً لؤلنشطة االلتصادٌة فً مصر

د. أسماء 
 ملٌجً

 عبود رد. سح

21 
     السندات الخضراء وتموٌل التنمٌة فً مصر 

                      
 د. هبه الباز

22 
الهٌكلٌة لالستدانة فً مصر وبعض الدواعً 

 الدول العربٌة

 د. عال عاطف

23 
الدور االلتصادي واالجتماعً للمشروعات 
الصغٌرة والمتوسطة فً مصر وبعض الدول 

 العربٌة

24 

The Economic and Financial Impact of 

Digital Financial Inclusion: Evidence 

from the Egyptian Banks 
االلتصادي والمالً للشمول المالً الرلمً: األثر 

 أدلة من البنون المصرٌة

 د. دالٌا إبراهٌم
د. فاطمة 
 الحمالوي

السٌاسات 
 االلتصادٌة الكلٌة

العاللات االلتصادٌة 
 الدولٌة

25 
 اإلصالحات فً التحوٌلٌة الصناعات دور

  الهٌكلٌة
 حسٌن. د.أ

 صالح

العاللات االلتصادٌة 
 الدولٌة

26 
على  COVID_19تداعٌات أزمة كورونا 

 التموٌل الدولً لمصر
 رشاد دد. أحم

27 
سٌاسات وآلٌات تعمٌك صناعة الجلود فً مصر: 

 رشاد دد. أحم بالتركٌز على التدابٌر الحمائٌة

28 
دور صادرات الخدمات فً الحد من عجز 
المٌزان الجاري بالتركٌز على خدمات االتصاالت 

 والمالٌة والمعلومات والنمل

د. عبد السالم 
 عوض

29 
إعادة هٌكلة المشروعات والشركات المتعثرة 

 حسٌن ًد. ٌحٌ 2018لعام  11وفما للمانون رلم 
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 السخكد الباحث عشؽان البحث م

30 

Legal, Economic and Financial Aspects 

of Special Economic Zones in Egypt: 

Lessons Learned from International 

Experience 
المانونٌة وااللتصادٌة والمالٌة للمناطك الجوانب 

االلتصادٌة الخاصة فً مصر: الدروس المستفادة 
 من التجربة الدولٌة

 د. ٌحٌى حسٌن

د. فاطمة 
 خمٌس

31 

Global Oil Market: The Impact of 

Corona Pandemic and Prospective 

Opportunities. 
سوق النفط العالمً: تؤثٌر جائحة كورونا 

 والفرص المحتملة

د. فاطمة 
 الحمالوي

العاللات االلتصادٌة 
 الدولٌة

32 
لزراعة تمور المٌدجول  االلتصاديالتمٌٌم 

 والبرحً فً مصر
د. علً زٌن 

 العابدٌن

مركز التخطٌط 
 والتنمٌة الزراعٌة

  
 الدواداتىأوراق .4

السٌاسات ورلة من أوراق ( 15إصدار عدد ) 2021/2022تتضمن خطة المعهد لعام 

 (.4كما هو مبٌن بجدول رلم ) فً التخطٌط والتنمٌة المستدامة

 2021/2022 عام أوراق عمل السٌاسات خالل(: 4) رلم جدول

 السخكد الباحث أوراق عسل الدياسات م

1 

براءات االختراع )المسجلة وتحت التسجٌل( 
وإمكانٌة استخدامها فً تعمٌك التصنٌع 

 المحلً

أ.د. محمود عبد 
 الحً

 االلتصادٌة العاللات
 الدولٌة

2 
االتجاهات الحالٌة للتجارة العالمٌة وتؤثٌرها 

 على إٌرادات لناة السوٌس
 د. مرٌم رإوف

 االلتصادٌة العاللات
 الدولٌة

3 
االلتصاد الرلمً وفرص العمل الالئك: 

 سٌاسات وآلٌات التطبٌك فً مصر
 د. فاطمة خمٌس

 االلتصادٌة العاللات
 الدولٌة

4 
 فًمتطلبات التحول نحو الزراعة الذكٌة 

 مصر
 أ.د. حنان رجائً

التخطٌط والتنمٌة 
 الزراعٌة

5 
المطاع الزراعً والمدرة على تحمل 

 الصدمات
 أ.د. حنان رجائً

6 
تداعٌات فٌروس كورونا على المٌزان 

 المصري الزراعً التجاري
 البهائً سحر. د.أ

التخطٌط والتنمٌة 
 الزراعٌة
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 السخكد الباحث أوراق عسل الدياسات م
7 

سد النهضة على المطاع الزراعً  تداعٌات
 لمصر

 البهائً سحر. د.أ

8 
سالسل المٌمة الذكٌة فً تكنولوجٌا التصنٌع 

 للتكٌف مع التغٌرات المناخٌة
 د. منً سامً

9 

تنظٌم االلتصاد التشاركً فً مصر: الوضع 
فرص وسٌاسات  –التحدٌات  –الراهن 

 التطوٌر وآلٌاتها
 أ.د. محرم الحداد

 التخطٌطٌةاألسالٌب 

10 
تحرٌر تجارة الخدمات )التطورات 

 والتؤثٌرات وكٌفٌة المواجهة(
 أ.د. محرم الحداد

 الثمافة والموة الناعمة 11
أ.د. لطف هللا 

 إمام

التخطٌط االجتماعً 
 والثمافً

 أ.د. إٌمان منجً السٌاحة الصحٌة: التحدٌات والفرص 12

13 
تطور السٌاسات السكانٌة فً المجتمع 

 2022المصري فٌما بعد جائحة كورونا 
 أ.د. عزت زٌان
 أ.د. مجدة إمام

14 
سٌاسات إعادة توزٌع السكان فً مصر 

2030 
 أ.د. عزت زٌان
 أ.د. مجدة إمام

15 
تعظٌم المٌمة المضافة للغاز الطبٌعً فً 

 مصر
 التنمٌة اإلللٌمٌة د. عزة ٌحٌى

 تطوٌر نظام المحاسبة المومٌة فً مصر 16
سهٌر أبو أ.د. 

 العٌنٌن
االلتصادٌة  السٌاسات

 الكلٌة
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ىاألوراقىالبحثوةىللمرحلةىالثانوةىلمذروعىتعموقىالتصنوعىالمحلي .5
أوراق بحثٌة للمرحلة الثانٌة ( 10إصدار عدد ) 2021/2022تتضمن خطة المعهد لعام 

 (.5كما هو مبٌن بجدول رلم)لمشروع تعمٌك التصنٌع المحلً 

(: األوراق البحثٌة للمرحلة الثانٌة لمشروع تعمٌك التصنٌع المحلً 5رلم )جدول 
(2021/2022) 

 األوراق البحثية لمسخحمة الثانية لسذخوع تعسيق الترشيع السحمي م

1 

، مع التركٌز على منهج االعتماد على الذات لطرًٌا والدور التنموي للدولة فلسفة التنمٌة
وبٌن المطاع الخاص المحلً  الحكومة عاللة تعاضد وتكامل بٌن إنشاءا، وعلى وإللٌمًٌ 

 واألجنبً

2 
الصناعً التعمٌك  لغرضتحلٌل التجارة الخارجٌة الستكشاف الصناعات الجدٌرة باإلنشاء 

 منهجٌات متعددةوذلن باستخدام والتصدٌر، 

3 

الهٌئة العربٌة كل من لخبراء  من خالل ورش عملخبرات مصر فً تعمٌك التصنٌع توثٌك 
خاص ، وشركات المطاع الالعام شركات لطاع األعمالو ،للتصنٌع ووزارة اإلنتاج الحربً

الكبرى، الستخالص دروس من هذه الخبرات تفٌد فً تحسٌن وتسرٌع مسٌرة تعمٌك 
 التصنٌع المحلً

4 

 ،اختٌار التكنولوجٌا الموائمة للظروف المصرٌة لمصر، ومعاٌٌرالسٌاسة التكنولوجٌة تمٌٌم 
فً تطوٌر  صندوق العلوم والتنمٌة التكنولوجٌة ودور ،التكنولوجٌا الوافدةوسبل مرالبة 

 السٌاسة التكنولوجٌة المناسبة

5 

أولوٌات تطبٌك بعض تمنٌات الثورة الصناعٌة الرابعة فً تعمٌك بعض الصناعات، مع 
لمٌاس والمسح ثالثً األبعاد ورلمنة المواصفات فً عملٌات التركٌز على دور تمنٌة ا

 الهندسة العكسٌة

6 
تفكٌن هذه العملٌة ل سبلالالبدائل الممكنة لنظام تسلٌم المفتاح والحزم التكنولوجٌة المغلمة، و

 الحزم

7 

مع  بعض المكونات الصناعٌة،للتغلب على مشكلة ضٌك السوق المحلً ل السبل الممكنة
االندماج فً سالسل المٌمة العالمٌة، وتكوٌن سالسل لٌمة إللٌمٌة على  التركٌز على إمكانات

 النطالٌن العربً واألفرٌمً
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 األوراق البحثية لمسخحمة الثانية لسذخوع تعسيق الترشيع السحمي م

8 

برامج فً تصمٌم خبرات مصر فً التعلٌم الصناعً، ومن  ٌمكن استخالصها الدروس التً
فً صٌاغة سٌاسة ونظم ومإسسات فعالة  واإلفادة منها العمالة،تدرٌب وإعادة تؤهٌل 

 الصناعٌة لتؤهٌل وتدرٌب وإعادة تؤهٌل لوة العمل

9 
مفهوم  كمدخل لتفعٌل تعمٌك التصنٌع من منظور إللٌمً فً مختلف مناطك الجمهورٌةآفاق 

 النمو عمومً النفع/االحتوائً ومطلب العدالة االجتماعٌة

 الصناعات الثمٌلة فً مجال الصناعات المرشحة للتعمٌك دراسات حالة لعدد من 10
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ىالدراداتىذاتىالطبوعةىالخاصة .6
 

 (2021/2022(: الدراسات ذات الطبٌعة الخاصة لعام )6جدول رلم )

 الباحث الخئيدي أوراق عسل الدياسات م

1 
لتمٌٌم السٌاسات والتنبإ نحو بناء نموذج لٌاسً كلً 

 )وحدة النمذجة الكمٌة( لاللتصاد المصري
 أ.د. عبد الحمٌد المصاص

 أ.د. دمحم ماجد خشبة إعداد الخطة االستراتٌجٌة للهٌئة العربٌة للتصنٌع 2
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الفعالٌات العلمٌةسادساً:   
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 الفعاليات العلمية

للعام 

يألاكاديم

2022/2021 

حصاد ألاوشطة 

العلمية للمعهد 

 للعام ألاكاديمي

2020/2021   

 سيمىار الثالثاء

 لقاء الخبراء

املتابعات 

 العلمية

سيمىار شباب 

 الباحثين

ورش عمل 

الشركاء 

 ألاساسيين

املؤثمر الدولي 

 للمعهد

 الفعالٌات العلمٌةسادساً:  
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ىى2222/2221األنذطةىالعلموةىللمعكدىللعامىاألكادوميىحصادى .1
ٌتضمن برنامج عمل المعهد فعالٌة حصاد األنشطة العلمٌة للمعهد للعام األكادٌمً 

منتجات األنشطة العلمٌة للمعهد من بحوث جماعٌة ، حٌث ٌتم عرض أهم 2020/2021

 27-26وفردٌة وكراسات السٌاسات ومإتمرات وفعالٌات علمٌة وذلن ٌومً األحد واالثنٌن 

  .2021سبتمبر

 
 

 ى2222للمعكدىىالدوليىالدنويىالمؤتمر .2

 
 السرخي تحت رعاية دولة رئيذ مجمذ الؽزراء 

 

 2022مارس  27-26 :االنعقادتاريخ 
 

 

 

 
 
 
 

 :السؤتسخ فاىجأ
          

 
  

" " التغيرات املىاخية والتىمية املستدامة  

 ممرر المإتمر

 رئٌس المإتمر

 أ.د. عالء زىخان
سعيجالرئـيذ    

سحخ البيائي. أ.د  
 مجيخ مخكد التخطيط والتشسية البيئية

 

 وقطاعات مشاقذة قزايا وأبعاد التغيخات الُسشاخية، وتقييػ تأثيخاتيا الستفاوتة عمى أىجاف
 التشسية السدتجامة.

 ،)تحميل الخبخات السدتفادة مؼ التجارب العالسية واإلقميسية )خاصة العخبية واألفخيقية
 وخبخات التجخبة السرخية وتؽظيفيا لجرء مخاطخ تغيخ السشاخ والحج مؼ تجاعياتيا الدمبية.

السعشية في مرخ  طخح سياسات وآليات بجيمة وعسمية لجعػ السخطط ومتخح القخار واألجيدة
 لمتكيف اإليجابي والتعامل الفعال مع التغيخات الُسشاخية في مرخ لجعػ التشسية السدتجامة.

 



   

   

 2022-2021  لمعام األكاديسي بخنامج عسل السعيج

20 

 المضاٌا محل اهتمام المإتمر
 

 المضاٌا من أكثر أو واحدة النماشٌة وحلماته للمإتمر ستمدم التً البحثٌة األوراق تتناول

 والدولٌة اإلللٌمٌة الخبرات عرض خالل من أم المصري، الوالع على بالتطبٌك سواء التالٌة،

 :المضاٌا هذه فً

 العالقة بيؼ تغيخ السشاخ والتشسية السدتجامة في ضؽء الخبخات العالسية واإلقميسية. 
  والتكيف الفعال مع قزايا تغيخ الُسشاخ لجعػ التشسية السدتجامة تعديد التعاملمتطمبات وتحجيات. 
 تغيخ الُسشاخ في مرخ: الؽاقع الخاىؼ والسدتقبل السأمؽل: القزايا الخئيدة والسدارات البجيمة.   

 

 السؤتسخ محاور
وحلماته النماشٌة المضاٌا التالٌة، سواء بالتطبٌك على  تتناول األوراق البحثٌة التً ستمدم للمإتمر

الوالع المصري، أو من خالل عرض الخبرات اإلللٌمٌة والدولٌة ذات الصلة على المستوٌٌن الكلى 

 والمطاعً.  

 

 

 

 

، وعالقة هدف تغير الُسشاخ SDGs: تطهرات تغير الُسشاخ في أجشدة األهداف األمسية لمتشسية السدتدامة•
 . التذابكية التفاعمية مع أهداف التشسية السدتدامة األخرى 

تحهالت االقترادات الخزراء، : خبرات وتجارب دولية في التكيف والتعامل الفعال مع قزايا تغير الُسشاخ•
 والُبشى التحتية األقل كربهنًا، والطاقة الشعيفة الستجددة 

، الرشدوق IPCC-الهيئة الحكهمية الدولية السعشية بتغير السشاخ: أدوار السؤسدات والسبادرات الدولية•
  CCRI :، وتحالف االستثسارات الجيدة لمسشاخGCF :األخزر لمسشاخ

 خبرات وتجارب عربية وأفريقية في التكيف والتعامل الفعال مع قزايا تغير الُسشاخ •
 العالقة بين تغير الُسشاخ وإدارة األزمات والكهارث الطبيعية•

 العالقة بيؼ تغيخ السشاخ والتشسية السدتجامة في ضؽء الخبخات العالسية واإلقميسية : السحؽر األول
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متطمبات وتحديات التخطيط ورسم الدياسات الكمية والقطاعية لتغير الُسشاخ في إطار استراتيجيات وخطط •
 التشسية السدتدامة، والدياسات البيئية والحزرية 

األطر التذريعية، )متطمبات وتحديات الحهكسة وإدارة ممف تغير الُسشاخ عمى السدتهى الكمي والقطاعي •
 (األطر السؤسدية، تشديق األدوار، الستابعة والتقييم

متطمبات وتحديات التحهل إلى االقترادات الخزراء، التكشهلهجيا الخزراء، السدن الخزراء والسدتدامة، •
 الطاقة الشعيفة الستجددة، والشقل األقل كربهنًا 

 (أولهيات التسهيل –مرادر التسهيل )متطمبات وتحديات برامج التسهيل األخزر •
القدرات السؤسدية، القدرات البذرية، القدرات التكشهلهجية )متطمبات وتحديات بشاء القدرات ذات الرمة •

 (والفشية والبحثية، التفاوض، وإدارة األزمات والكهارث
 .متطمبات وتحديات غرس الهعي وثقافة التعامل مع مخاطر تغير الُسشاخ في السجتسعات•

متطمبات وتحجيات تعديد التعامل والتكيف الفعال مع قزايا تغيخ الُسشاخ لجعػ التشسية : السحؽر الثاني
 السدتجامة   

حدود وآفاق تأثيرات تغير الُسشاخ في قطاعات التشسية السختمفة في اتجاه بشاء اقتراد وطشي أخزر أقل •
 (السياه، الطاقة، األمن الغذائي، الرشاعة، الشقل، التحزر، وغيرها)كربهنًا 

 األبعاد التخطيطية ورسم الدياسات الفعالة الستباق والتعامل مع قزايا تغير الُسشاخ •
األدوار الحكهمية السعشية، وأدوار القطاع الخاص وريادة األعسال، وأدوار السشعسات غير الحكهمية •

 األهمية ذات الرمة 
أولهيات ومحفزات التسهيل األخزر، وبشاء القدرات، وتدخير التكشهلهجيات البازغة والشعيفة والخزراء •

 صديقة البيئة في قطاعات التشسية السختمفة
التهعية السجتسعية، وتعزيز الذراكات السجتسعية مع أصحاب السرمحة لمتعامل مع تغير الُسشاخ وآثاره، •

 (  السحافعات السررية)خاصة عمى السدتهى السحمى 
 العالقة بين سياسات تغير الُسشاخ وسياسات وآليات إدارة األزمات والكهارث •
 تقييم الدياسات وتهيئة نعم السعمهمات وقهاعد البيانات التفريمية الداعسة الالزمة•
استذراف وتقييم السهددات والسخاطر، تهظيف التشبؤات )األبعاد البحثية ذات الرمة بتغير السشاخ •

 (  والشساذج الرياضية الفعالة، طرح الحمهل والسبادرات البديمة
االتفاقيات الدولية ذات الرمة، والذراكات اإلقميسية خاصة )التعاون والذراكات الدولية واإلقميسية الفعالة •

 (.العربية واألفريقية

 القزايا الخئيدة والسدارات البجيمة   : الؽاقع الخاىؼ والسدتقبل السأمؽل: تغيخ الُسشاخ في مرخ: السحؽر الثالث
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 السؤتسخ في السذاركؽن  
  الُسشاخ والتشسية السدتجامة باحثؽن وأكاديسيؽن وخبخاء ومخاكد فكخ ومعاىج بحثية ميتسؽن بقزايا تغيخ

 والقزايا البيئية محميًا وإقميسيًا ودولياً 
  ،مسثمؽ الييئات والسشعسات الجولية واإلقميسية ذات الرمة بقزايا التشسية السدتجامة بؽجو عام

 والقزايا البيئية وتغيخ الُسشاخ عمى وجو الخرؽص
 السدتجامة والتشسية ات السشاخيةالتغيخ  بقزايا السعشية الؽطشية والييئات الؽزارات مسثمؽ. 
 االقترادية باألنذطة العاممؽن  والخاص العام القطاعيؼ مسثمؽ. 
 السدتجامة والتشسية التغيخات السشاخية بقزايا السيتسؽن  السجني السجتسع مشعسات مسثمؽ 
 

 :ةالسخخجات والشتائج الستؽقع
 

 القخارات في مرخ مؼ أجل:تقجيػ مقتخحات بدياسات وآليات لُرشاع الدياسات ومتخحي 
  .مقتخحات بأولؽيات وآليات بجيمة لجعػ متخح القخار واألطخاف السعشية بتغيخ السشاخ في مرخ 
  بجائل حؽل تحديؼ حؽكسة إدارة تغيخ الُسشاخ في مرخ 
  آليات بجيمة لتعديد بشاء القجرات ذات العالقة بتغيخ الُسشاخ، خاصة تفعيل التسؽيل األخزخ، الُبشى

تية الخزخاء، القجرات البذخية، القجرات السعمؽماتية، القجرات البحثية، والقجرات التفاوضية ذات التح
 الرمة  

 سبل ومجاخل لتفعيل السبادرات السجتسعية التؽعؽية وغيخىا لمتعامل مع تغيخ الُسشاخ  
   بجائل حؽل تعديد الذخاكات، وتفعيل االستفادة مؼ الخبخات الجولية واإلقميسية 
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 الثالثاءىدومنار .3
                   

مرطفى أحسج مرطفى. د.أ السشدق   
الجولية االقترادية األستاذ بسخكد العالقات  

 
ٌعمد سٌمنار الثالثاء فً الثالثاء الثالث من كل شهر وتشتمل خطة الفعالٌات العلمٌة 

الثالثاء هذا العام ٌنالش  ( حلمات بوالع حلمة واحدة كل شهر وسٌمنار8بالمعهد على عدد )

 رلم بالجدول المبٌنة الحلمات وسٌتم عمد تتعلك بتعمٌك التصنٌع المحلً فً مصرلضاٌا 

(7.) 

 
 2021/2022(: حلمات سٌمنار الثالثاء بالمعهد لعام 7جدول رلم )

 السؽعج السؽضؽع م
 2021أكتوبر 19 وإنتاج التكنولوجٌاآفاق توطٌن  1

 2021نوفمبر 16 صناعة اآلالت ومعدات اإلنتاج 2

3 
آفاق استخدام منجزات الثورة الصناعٌة الرابعة فً تعمٌك 

 التصنٌع
 2021دٌسمبر 21

"مصر... على  طريق التصييع والتىمية املستدامة"   
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 السؽعج السؽضؽع م
 2022ٌناٌر 18 الصناعات اإللكترونٌة 4

5 
خبرات مراكز البحوث التطبٌمٌة فً الربط بٌن البحث العلمً 

 والصناعة
 2022فبراٌر 15 

 2022مارس 15 صناعة األجهزة والمستلزمات الطبٌة 6

7 
إعادة هٌكلة التعلٌم الفنً والتدرٌب المهنً والتؤهٌل 

 التكنولوجً للنهوض بالصناعة وتعمٌمها
 2022أبرٌل 19

 2022ماٌو 24 الصناعات الكٌماوٌة 8

 
 

ى  
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 لقاءىالخبراء .4

ى
( لماءات للخبراء بوالع حلمة واحدة 8بالمعهد على عدد ) تتضمن خطة الفعالٌات العلمٌة

ٌتم عمدها فً الثالثاء الثانً من كل شهر، من خالل دائرة حوار )مجموعة تركٌز من خبراء 
من داخل وخارج المعهد( ٌنظمها المركز المختص حول أحد المضاٌا المتعلمة بالتخطٌط 

 (.8والتنمٌة، وذلن كما هو موضح بجدول رلم )

 2021/2022 (: حلمات لماء الخبراء بالمعهد لعام8جدول رلم )

 السؽعج السخكد  عشؽان المقاء  م
 2021أكتوبر 12 األسالٌب التخطٌطٌة االلتصاد الرلمً وتجارة وصناعة الخدمات 1

2 
متطلبات توطٌن صناعة الحاسبات اللوحٌة فً 

 مصر
 2021نوفمبر 9 العاللات االلتصادٌة الدولٌة

 2021دٌسمبر 14 التخطٌط والتنمٌة الصناعٌة تطبٌمات عملٌة للتكنولوجٌا الحٌوٌة فً مصر 3

 2022ٌناٌر 11 التخطٌط االجتماعً والثمافً آلٌات تفعٌل الدور التنموي للمورد البشري 4

5 
تؤثٌر الثورة الصناعٌة الرابعة على أداء 

 االلتصاد المصري
 2022فبراٌر 8 السٌاسات االلتصادٌة الكلٌة

6 
جهود الدولة فً إصالح الجهاز اإلداري 
بالمحافظات ورفع كفاءة الخدمات العامة 

 الممدمة للمواطن

 2022مارس 8 التنمٌة اإلللٌمٌة

7 
التهدٌدات والمخاطر -األمن المائً المصري 

 وآلٌات المواجهة
 2022أبرٌل 12 التخطٌط والتنمٌة البٌئٌة

 2022ماٌو 17 التخطٌط والتنمٌة الزراعٌة والتنمٌة المستدامةالبورصات الزراعٌة  8
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 المتابعاتىالعلموة .5

 
 

 أ.د. عديدة عبج الخزاق السشدق 
 األستاذ بسخكد الدياسات االقترادية الكمية

 

( حلمات بوالع حلمة واحدة ٌتم عمدها 8تشتمل خطة المعهد للمتابعات العلمٌة على عدد )

شهر. تتناول تلن الحلمات عدداً من التمارٌر الدولٌة وثٌمة الصلة  فً الثالثاء األول من كل

 (.9بمضاٌا التخطٌط والتنمٌة وذلن كما هو مبٌن بالجدول رلم )
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 2021/2022 (: حلمات المتابعات العلمٌة بالمعهد لعام9جدول رلم )

 م التقخيخ السخكد العمسي تاريخ العخض

 التخطٌطٌةاألسالٌب  2021أكتوبر 5
 تمرٌر األمن السٌبرانً

 Cybersecurity Report 
1 

 2021نوفمبر 2
التخطٌط االجتماعً 

 والثمافً
 تمرٌر الهجرة الدولٌة

World Migration Report 
2 

 2021دٌسمبر 7
التخطٌط والتنمٌة 

 البٌئٌة
 تمرٌر تنمٌة الموارد المائٌة 

World Water Development Report 
3 

 2022ٌناٌر 4
التخطٌط والتنمٌة 

 الزراعٌة

 حالة أسواق السلع الزراعٌة فً العالم 
State of World Agricultural 

Commodity Markets In General 
4 

 2022فبراٌر 1
التخطٌط والتنمٌة 

 الصناعٌة

 تمرٌر التكنولوجٌا واالبتكار 
Technology and Innovation Report 

2021 

5 

 اإلللٌمٌةالتنمٌة  2022مارس 1

 التمدم عن إحصائٌة لمحة: 2030و اآلن بٌن
 فً المستدامة التنمٌة أهداف نحو المحرز
 العربٌة المنطمة

Between Now and 2030: A statistical 

overview of progress towards the 

Sustainable Development Goals in 

the Arab region 

6 

 2022أبرٌل 5
السٌاسات االلتصادٌة 

 الكلٌة
 تمرٌر التنمٌة العالمً

 World Development Report 
7 

 2022ماٌو 10
العاللات االلتصادٌة 

 الدولٌة
  2021تمرٌر آفاق االلتصاد العالمً 

World Economic Outlook,2021 
8 
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 ذبابىالباحثونىدومنار .6

  

 السشدق 

 د. دمحم السغخبي
والثقافيالسجرس بسخكد التخطيط  االجتساعي   

دـعهللا أحسج د. هبة   
بالسعيجالسجرس   

 

شباب الباحثٌن فً الثالثاء الرابع من كل شهر ولد تم مراعاة تمثٌل كافة  ٌنعمد سٌمنار
ً من خالل الموضوعات  المراكز العلمٌة من خالل مشاركات الهٌئة العلمٌة المعاونة وأٌضا
المطروحة بحٌث تتحمك االستفادة وتبادل الخبرات بٌن رواد السٌمنار. ٌؤتً السٌمنار هذا 

 (.10ما هو مبٌن بجدول رلم )( حلمات ك8العام فً عدد )
 

 

 2021/2022 (: حلمات سٌمنار شباب الباحثٌن بالمعهد لعام10جدول رلم )

 السؽعج السخكد العمسي لحمقةمؽضؽع ا م
1 

استخدام البرمجة الرٌاضٌة لتصنٌف 

 األسر المصرٌة

 سماح عبد اللطٌفأ. 

 مركز األسالٌب التخطٌطٌة

 2021أكتوبر 26

 

 العمران فً مصرتحدٌات إدارة  2
 عادل شحاتةم. 

 مركز التنمٌة اإلللٌمٌة
 2021نوفمبر 23

3 
المستجٌبة  وإعداد الموازنةالتخطٌط 

 للنوع

 هبه هللا هشام أنور حسٌنأ. 

مركز السٌاسات االلتصادٌة 
 2021دٌسمبر28
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 السؽعج السخكد العمسي لحمقةمؽضؽع ا م
 الكلٌة

4 
استخدام أسالٌب البرمجة الرٌاضٌة فً 

 لضاٌا اإلحصاء 

 هٌكل عبد العزٌز أ. إسراء

مركز العاللات االلتصادٌة 

 الدولٌة

 2022ٌناٌر 25

5 
إعادة تدوٌر المخلفات الصناعٌة كؤحد 

 ممارسات اإلنتاج األنظف

 إٌمان دمحم عصام أمٌنأ. 

مركز التخطٌط والتنمٌة 

 البٌئٌة

 2022فبراٌر22

 التسوٌك وتعمٌك التصنٌع المحلً 6

 أحمد صالح إبراهٌمأ. 

التخطٌط االجتماعً مركز 

 والثمافً

 2022مارس 22

 االلتصاد األزرق  7

 مروة سعوديأ. 

مركز التخطٌط والتنمٌة 

 الصناعٌة

 2022أبرٌل 26

 ة االلتصادٌةالرفاه 8
 نهلة سالمأ. 

 التخطٌط والتنمٌة الزراعٌة
 2022ماٌو 31

 
 العلموةىالمراكزىمدتوىىرلىىالعلموةىالندوات .7

 

 2021/2022 لعام العلمٌة المراكز مستوى على العلمٌة (: الندوات11جدول رلم )

 السخكد الباحث الشجوة م
 أ.د. عزة الفندري الحوكمة مدخل للتنمٌة الصحٌة 1

التخطٌط االجتماعً 

 والثمافً

2 
سالسل المٌمة الذكٌة للمناخ وأبعاد 

 التنمٌة المستدامة
 د. منى سامً

التخطٌط والتنمٌة 

 البٌئٌة

3 
الزراعة الحٌوٌة فرص وإمكانات 

 والعضوٌة فً مصر
 أ.د. حنان رجائً

التخطٌط والتنمٌة 

 الزراعٌة

 د. عصام الجوهري التنمٌة الرلمٌة 4
التخطٌط والتنمٌة 

 الصناعٌة

 السكان وتداعٌات األمن المومً 5
 أ.د. فرٌد عبد العال

 د. أمل زكرٌا
 التنمٌة اإلللٌمٌة
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 السخكد الباحث الشجوة م
6 

 إشكالٌة تسعٌر الطالة وتعمٌك التصنٌع

 المحلً

 أ.د. نٌفٌن كمال

 د. أسماء ملٌجً

السٌاسات االلتصادٌة 

 الكلٌة

7 
دور الجهاز المصرفً فً االلتصاد 

 المصري

أ.د. محمود عبد 

 الحً

العاللات االلتصادٌة 

 الدولٌة

8 
 ىفً ضوء رإمستمبل المنطمة العربٌة 

 العالمٌةمراكز الفكر 
 األسالٌب التخطٌطٌة د. هبه جمال الدٌن
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   32 

 2022-2021  األكاديسي لمعام بخنامج عسل السعيج

   اً: الدراسات العلٌاسابع 

 "والتنموةى التخطوط "األكادوميىىالدكتوراهىبرنامجى .1
 

 2021/2022 ملعا (: الجدول الزمنً لبرنامج الدكتوراه األكادٌمً 12جدول رلم )

 الدشة
الفرل 
 الجراسي

 التاريخ
 نياية االمتحانات بجء االمتحانات نياية الجراسة بجء الجراسة

 األولى

 األول
 أكتوبر 8

2021 

 ٌناٌر 8

2022 

 ٌناٌر 21

2022 

 ٌناٌر 29

2022 

 الثانً
 فبراٌر 18

2022 

 ٌونٌو 4

2022 
 2022خالل شهري ٌونٌه وٌولٌو 

 الثانٌة

 األول
 أكتوبر 8

2021 

 ٌناٌر 8

2022 

 ٌناٌر 21

2022 

 ٌناٌر 29

2022 

 الثانً
 فبراٌر 18

2022 

 ٌونٌو 4

2022 
 2022خالل شهري ٌونٌه وٌولٌو 

 
 األكادٌمً للدكتوراه الدراسٌة ( الممررات13جدول رلم )

 

 السقــــــخرات
 ساعات
 معتسجة

 عجد الداعات
 اإلجسالي تطبيقي نعخي 

 )ممررات السنة األولى(: أوالً: الفصل الدراسً األول

 45 15 30 3 إجباري -(  1تارٌخ الفكر االلتصادي) -1

 45 15 30 3 إجباري -(  1أدوات التحلٌل الكمً ) -2

 45 25 20 3 (1ممرر اختٌاري ) -3

 45 25 20 3 (2اختٌاري )ممرر  -4

 ثانٌاً: الفصل الدراسً الثانً

 45 25 20 3 إجباري -(2تارٌخ الفكر االلتصادي) -5

 45 25 20 3 إجباري -(  2أدوات التحلٌل الكمً ) -6

 45 25 20 3 (1ممرر اختٌاري ) -7
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 السقــــــخرات
 ساعات
 معتسجة

 عجد الداعات
 اإلجسالي تطبيقي نعخي 

 45 15 30 3 (2ممرر اختٌاري ) -8

 360 170 190 24 اإلجمــــــــالً

 الممررات االختٌارٌة:

 45 30 15 3 التصاد لٌاسً تطبٌمً -1

 45 30 15 3 العاللات االلتصادٌة الدولٌة والتنمٌة -2

 45 30 15 3 التصادٌات التنمٌة المستدامة -3

 45 30 15 3 السٌاسة االلتصادٌة -4

 45 30 15 3 أسالٌب التخطٌط االلتصادي -5

 45 30 15 3 التصادٌات الموارد البشرٌة -6

 45 30 15 3 التصادٌات التموٌل -7

 45 30 15 3 التصادٌات البٌئة -8

 45 30 15 3 التارٌخ االلتصادي -9

 45 30 15 3 التصادٌات الطالة -10

 45 30 15 3 التصاد المعرفة -11

 45 30 15 3 دراسات الجدوى وتمٌٌم المشروعات -12

 45 30 15 3 الخطة والموازنة العامة -13

 45 30 15 3 سٌاسات التنمٌة -14

التخطٌط االستراتٌجً  ودراسات  -15

 المستمبل
3 15 30 45 

 45 30 15 3 السٌاسات العامة -16

 45 30 15 3 التموٌل الدولً -17

 45 30 15 3 التخطٌط المكانً والتنمٌة المحلٌة -18

 45 30 15 3 التخطٌط والتنمٌة المطاعٌة -19

 45 30 15 3 التخطٌط والتنمٌة االجتماعٌة والثمافٌة -20

 45 30 15 3 التخطٌط والتنمٌة البٌئٌة -21

 45 30 15 3 والتنمٌة الحوكمة -22

 45 30 15 3 التخطٌط العمرانً والتنمٌة -23

 45 30 15 3 تمنٌة المعلومات والتنمٌة -24

 45 30 15 3 رٌادة األعمال -25
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 السقــــــخرات
 ساعات
 معتسجة

 عجد الداعات
 اإلجسالي تطبيقي نعخي 

 45 30 15 3 لضاٌا فً التخطٌط والتنمٌة الدولٌة -26

 45 30 15 3 دٌنامٌات التخطٌط الحضري -27

 45 30 15 3 منظومة المٌاه والغذاء والطالة -28

 45 30 15 3 المإسسًااللتصاد  -29

 

 .ًٌختار الطالب ممررٌن بكل فصل دراس 

  ممررات سبك له دراستها بمرحلة الماجستٌر. اختٌارال ٌجوز للطالب 

 

 "التخطوطىوالتنموة "األكادوميىماجدتورىالبرنامجى .2
 

 
 

 
 
 
 
 

يشفح بخنامج ماجدتيخ التخطيط والتشسية عمى مجار عاميؼ أكاديسييؼ. يقجم 
( بيانًا تؽضيحيًا لخطة بخنامج الساجدتيخ 15( & )14الججوالن رقسي )

 2021\2022والسقخرات الجراسية بالعام األكاديسي 
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 2021/2022 م(: الجدول الزمنً لبرنامج الماجستٌر األكادٌمً لعا14جدول رلم )

العام 
 األكاديسي

الفرل 
 الجراسي

 التاريخ

نياية  بجء الجراسة
 الجراسة

بجء 
 االمتحانات

نياية 
 االمتحانات

 المرحلة التكمٌلٌة
 فبراٌر 18

2022 
 ٌونٌو 4

2022 
 2022خالل شهري ٌونٌه وٌولٌو 

 العام األول
 األول

 أكتوبر 8
2021 

 ٌناٌر 8
2022 

 ٌناٌر 21
2022 

 ٌناٌر29 
2022 

 الثانً
 فبراٌر 18

2022 
 ٌونٌو 4

2022 
 2022خالل شهري ٌونٌه وٌولٌو 

 العام الثانً
 األول

 أكتوبر 8
2021 

 ٌناٌر 8
2022 

 ٌناٌر  21
2022 

 ٌناٌر29
2022 

 الثانً
 فبراٌر 18

2022 
 ٌونٌو 4

2022 
 2022خالل شهري ٌونٌه وٌولٌو 

 
 

 2022/ 2021الماجستٌر للعام األكادٌمً (: الممررات الدراسٌة لبرنامج 15جدول رلم )

العام 
 األكاديسي

الفرل 
 الجراسي

عجد 
السقخرات 
 الجراسية

 عجد الداعات السقخر الجراسة

 األول

المرحلة 
 التكمٌلٌة

5 

 45 مبادئ علم االلتصاد

 45 ممدمة فً الحاسبات

 45 إحصاء تطبٌمً

 45 الرٌاضٌات وتطبٌماتها

 45 البحث العلمًطرق ومناهج 

الفصل 
الدراسً 

 األول
4 

 45 التخطٌط للتنمٌة

 45 العاللات االلتصادٌة الدولٌة

 45 استراتٌجٌات وسٌاسات التنمٌة

 45 حسابات لومٌة

الفصل 
الدراسً 

4 
 45 التنمٌة المحلٌة والتخطٌط اإلللٌمً

 45 إدارة البٌئة والموارد الطبٌعٌة
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العام 
 األكاديسي

الفرل 
 الجراسي

عجد 
السقخرات 
 الجراسية

 عجد الداعات السقخر الجراسة

التخطٌط االجتماعً وتنمٌة الموارد  الثانً
 البشرٌة

45 

 45 األسالٌب الكمٌة فً اتخاذ المرارات

 الثانً
الفصل 

الدراسً 
 األول

4 

اإلدارة االستراتٌجٌة ودراسات 
 المستمبل

45 

 45 األسالٌب التحلٌلٌة للتخطٌط اإلللٌمً

 45 دراسات جدوى المشروعات

 45 إدارة البرامج والمشروعات

 الثانً
الفصل 

الدراسً 
 الثانً

4 

 والتخطٌط والكوارث األزمات إدارة
 للطوارئ

45 

الشاملة الجودة إدارة  45 

الحدٌثة العلمٌة األسالٌب  45 

 45 التفاوض
  

 "للتنموةىالمدتدامةى التخطوطبرنامجىالماجدتورىالمكنيى" .3

 
 

 عمى حاصل بخنامج ىؽ السدتجامة لمتشسية التخطيط في السيشي الساجدتيخ بخنامج     
 إعجاد في احتخافية ميارات الجارسيؼ ُيكدب السرخية، لمجامعات األعمى السجمذ مؽافقة

 البخنامج ويخكد. السدتجامة التشسية أىجاف االعتبار في آخحيؼ الخطط وتقييػ ومتابعة
  .والتشسية التخطيط مجاالت بسختمف السختبطة التطبيقية الشؽاحي عمى أساسية برفة
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  :التالٌة والعملٌة العلمٌة المهارات الدارسٌن إكساب فً للبرنامج التعلم نواتج أهم وتتمثل

 التنمٌة أهداف تحمٌك بهدف الجهات لكافة التنفٌذٌة العمل وبرامج االستراتٌجٌة الخطط إعداد 
 المستدامة

 الخطط بتنفٌذ الخاصة الموازنات إعداد 

 المشروعات وتمٌٌم الجدوى دراسات إعداد 

 التنفٌذٌة الخطط متابعة مإشرات إعداد 

 الخطط تمٌٌم وأسالٌب مداخل 

 الخطط وتمٌٌم بمتابعة الخاصة التمارٌر كتابة 

 إعداد بحث تطبٌمً فً أحد أبعاد التنمٌة المستدامة 

 :نعام الجراسة بالساجدتيخ السيشي
 

 

 أن عمى أسبؽعيًا، يؽميؼ بؽاقع دراسييؼ، لفرميؼ عام كل يقدػ ، عامان الجراسة مجة
 الستخرريؼ مع ونقاش حؽار ولقاءات كشجوات السقخرات غالبية في جدء يخرص

 .التشفيحييؼ والخبخاء
 

 للمرحلة الثانٌة والسنة العامة للمرحلة األولى السنة: سنتٌن على المهنً الماجستٌر برنامج ٌنفذ
ً  التخصصٌة  :ٌلً كما المستدامة، التنمٌة لمجاالت تبعا

 

ٌختار الدارس فً الفصل الدراسً األول ثالثة ممررات من بٌن الممررات التسعة كما هو موضح 
 ( فً ضوء الطالة االستٌعابٌة.16بالجدول رلم )

  السنة األولى

 .، مجة الجراسة ثسانية شيؽر(إجسالي ثسان مقخرات دراسية)السخحمة العامة •

  السنة الثانٌة

 فرميؼ عمى مقدسة شيؽر ثسانية الجراسة مجة ،(دراسية مقخرات ستة إجسالي) :التخررية السخحمة•
 في األولؽية ذات والتشسية التخطيط قزايا أحج في بحث إلعجاد "تطبيقي بحث" مقخر متزسشة دراسييؼ

 الجارسيؼ لتؽجيو األساتحة أحج السقخر ليحا ويخرص .الجراسييؼ الفرميؼ مجار عمى الجارس اىتسامات
 .التطبيقي البحث لسؽضؽع تبعاً  بالسعيج الستخررة الثسانية العمسية السخاكد نحؽ
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 الممررات مجموعة فً المتاحة الممررات الدارس فً الفصل الدراسً الثانً ممررٌن من ٌختار كما
 :ٌلً ما االختٌارٌة الممررات وتشمل الطالة االستٌعابٌة،االختٌارٌة فً ضوء 

 الدراعية السذخوعات تقييػ - الرشاعية السذخوعات تقييػ – والطاقة الشقل اقتراديات
 والعجالة التشسية - السعخفة اقتراد - الخجمية السذخوعات تقييػ - الدراعية التشسية -

 - االستخاتيجية اإلدارة - الجولية االقترادية التكتالت – الجولي التفاوض  االجتساعية
 البيئي التقييػ - التشسؽي  ودورىا السجني السجتسع مشعسات - القخار دعػ ونعػ اإلدارة

 - اإلقميسية لمتشسية التخطيط - الطبيعية السؽارد إدارة - التشسية وخطط لسذخوعات
 .والحكية السدتجامة السجن

  بخنامج الجراسة:
 "التخطٌط للتنمٌة المستدامة" المهنً للماجستٌر الدراسٌة ( الممررات16)جدول رلم 

 السقــــــخرات
 ساعات
 معتسجة

 عجد الداعات
 اإلجسالي تطبيقي نعخي 

 )ممررات السنة األولى(: أوالً: الفصل الدراسً األول

 45 15 30 3 أساسٌات االلتصاد  -1

 45 15 30 3 أساسٌات التنمٌة   -2

 45 25 20 3 أساسٌات التحلٌل اإلحصائً  -3

 45 25 20 3 إعداد الخطط للتنمٌة المستدامة  -4

 ثانٌاً: الفصل الدراسً الثانً

 45 25 20 3 دراسات الجدوى وتمٌٌم المشروعات  -5

 45 25 20 3 الخطة والموازنة العامة  -6

 45 25 20 3 أساسٌات البحث العلمً  -7

 45 15 30 3 الدراسات المستمبلٌة  -8

 360 170 190 24 اإلجمــــــــالً

 )ممررات السنة الثانٌة(: أوالً: الفصل الدراسً األول

 مجموعة التخطٌط للتنمٌة االلتصادٌة

 45 30 15 3 السٌاسات المالٌة والنمدٌة .1

 45 30 15 3 تخطٌط التجارة الخارجٌة .2

 45 30 15 3 تخطٌط الموى العاملة والسكان .3

 للتنمٌة االجتماعٌةمجموعة التخطٌط 
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 السقــــــخرات
 ساعات
 معتسجة

 عجد الداعات
 اإلجسالي تطبيقي نعخي 

 45 30 15 3 التخطٌط للصحة .1

 45 30 15 3 التخطٌط للتعلٌم .2

 45 30 15 3 التخطٌط الثمافً .3

 مجموعة التخطٌط البٌئً

 45 30 15 3 التخطٌط البٌئً  .1

 45 30 15 3 التصادٌات البٌئة .2

 45 30 15 3 المحاسبة عن الموارد الطبٌعٌة والبٌئٌة .3

 45 30 15 3 بحث تطبٌمً  )إجباري( 

 ثانٌاً: الفصل الدراسً الثانً

 45 30 15 3 (1ممرر اختٌاري )  -1

 45 30 15 3 (  2ممرر اختٌاري )  -2

 45 45 - 3 بحث تطبٌمً )إجباري( 

 315 225 90 21 اإلجمـــــــالً

 675 395 280 45 إجمالً الساعات
 

 "التخطٌط للتنمٌة المستدامة" الجدول الزمنً لبرنامج الماجستٌر المهنً( 17ٌوضح الجدول رلم )

 .2021/2022 األكادٌمً عاملل

 2021/2022 م(: الجدول الزمنً لبرنامج الماجستٌر المهنً لعا17الجدول رلم )

 الدشة
الفرل 
 الجراسي

 التاريخ
 نياية االمتحانات بجء االمتحانات نياية الجراسة بجء الجراسة

 األولى
 األول

 أكتوبر 8
2021 

 ٌناٌر 8
2022 

 ٌناٌر 21
2022 

 ٌناٌر 29
2022 

 الثانً
 فبراٌر 18

2022 
 ٌونٌو 4

2022 
 2022خالل شهري ٌونٌه وٌولٌو 

 الثانٌة
 األول

 أكتوبر 8
2021 

 ٌناٌر 8
2022 

 ٌناٌر 21
2022 

 ٌناٌر 29
2022 

 الثانً
 فبراٌر 18

2022 
 ٌونٌو 4

2022 
 2022خالل شهري ٌونٌه وٌولٌو 

 



   

   

 2022-2021  لمعام األكاديسي بخنامج عسل السعيج

 

 ً : التدرٌبثامنا  
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  ً  : التدرٌبثامنا
 2221/2222ىالتدروبوةىللعامىىبرامجىال

عمي رفع كفاءة الجياز اإلداري  2022/ 2021األكاديسي تخكد خطة السعيج لمعام 
بالجولة مؼ خالل مجسؽعة مؼ البخامج التجريبية، وكحا ما ُيطمب مؼ السعيج مؼ بخامج 
تجريبية مؼ بقية قطاعات الجولة السختمفة بسا فييا القطاع الخاص والسجتسع السجني، 

 (.18وذلغ كسا ىؽ مؽضح بججول رقػ )
 

 2021/2022 لعام الممترحة التدرٌبٌة البرامج(: 18جدول )

 البخنامج م
السجة 
 باليؽم

 البخنامج م 
السجة 
 باليؽم

1 
دراسات جدوى تمٌٌم المشروعات 

 الزراعٌة
5  2 

المٌاس واإلفصاح عن التكالٌف 
والمنافع البٌئٌة لمنظمات 

 األعمال
5 

3 
دراسة جدوى مشروعات اإلنتاج 

 الحٌوانً والداجنً
 5 تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة 4  5

 5 فً لطاع التعلٌم مإشرات األداء 6  5 تمٌٌم المشروعات الخدمٌة 5

 5 بناء وإدارة فرق العمل الجماعً 8  5 مهارات اعداد الخطط الزراعٌة 7

 5 التنمٌة بالمشاركة 10  5 مهارات االتصال الفعال 9

11 
مإشرات التنمٌة المستدامة فً 

 الزراعًالمطاع 
5  12 

برنامج تخطٌط وتنفٌذ وتمٌٌم 
 المشروعات الزراعٌة الصغٌرة  

 
5 

 
 

13 
ادارة المشروعات الزراعٌة 

 الصغٌرة والمتوسطة
5  14 

اإلعالم واالتصال والتنمٌة 
 البشرٌة

5 

 5 إدارة وتنمٌة الموارد البشرٌة 16  5 تحلٌل السٌاسات الزراعٌة 15

17 
التنمٌة  إدماج البعد البٌئً وخطط

 المستدامة
 5 إدارة وتنمٌة الموارد البشرٌة 18  5

19 
إعداد الخطط الوطنٌة للعمل البٌئً 

 فً مصر
10  20 

تخطٌط االحتٌاجات التدرٌبٌة 
 وتحدٌد المسار الوظٌفً

5 

21 
تمٌٌم األثار البٌئٌة للمشروعات 

 والخطط التنموٌة
 5 تطبٌمات االلتصاد المٌاسً 22  5

 5 تسوٌة المدفوعات الدولٌة 24  5منهجٌات إعداد االستراتٌجٌات  23
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 البخنامج م
السجة 
 البخنامج م  باليؽم

السجة 
 باليؽم

 السكانٌة على مستوى المحافظات

 5 االمركزٌة واإلحتواء االجتماعً 26  5 التفاوض الدولً 25

27 
لٌاس مإشرات الفساد على 

 مستوى المحافظات
 5 تمٌٌم المشروعات الخدمٌة 28  5

 30  5 مكافحة اإلغراق 29
االجتماعٌة للشركات المسئولٌة 

 والتنمٌة المحلٌة
5 

 32  5 التجارة اإللكترونٌة 31
إعداد خطط العمل البٌئٌة فً 

 مصر
5 

 5 الحسابات المومٌة 34  5 موازنات البرامج واألداء 33
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 تاسعاً: االستشارات
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 تاسعاً: االستشارات 
 

السعيج مؼ خالل مخاكده العمسية السختمفة  أىػ مجاالت االستذارات التي يسكؼ أن يقجميا
السدتؽيات الجولية واإلقميسية والسحمية وذلغ عمى الشحؽ  لمجيات واألطخاف السختمفة عمي كافة

 التالي:
 

 

 .تمٌٌم هٌكل ومكونات االستثمار األجنبً•

 .التكلفة والحجم االمثل له:تمٌٌم هٌكل االحتٌاطٌات الدولٌة لدى البنن المركزي •

 .  تحلٌل كٌفٌة االستفادة من مزاٌا اتفالٌات مناطك التجارة الحرة مع العالم•

 .صٌاغة استراتٌجٌة لتنمٌة الصادرات المصرٌة•

 .تطوٌر مإشرات لتحلٌل استدامة ادارة الدٌن الخارجً•

 .الفرص والتحدٌات أمام التجارة العالمٌة فً السنوات المادمة•

 مركز العاللات االلتصادٌة الدولٌة

 .صٌاغة استراتٌجٌات التنمٌة وبناء الرإى التنموٌة•

 .تمٌٌم الخطط التنموٌة للبلدان العربٌة•

 .تحلٌل وتمٌٌم أداء سوق العمل•

 .تحلٌل وتمٌٌم كفاءة لطاع المصارف وأسواق رأس المال•

 .تحلٌل وتمٌٌم الكفاءة االلتصادٌة لنظم التعلٌم•

 .تطوٌر أدوات ونماذج التمٌٌم التنموي وبناء مصفوفة الحسابات االجتماعٌة•

 .تمٌٌم آثار السٌاسات االلتصادٌة واالجتماعٌة•

 مركز السٌاسات االلتصادٌة الكلٌة

 .صٌاغة االستراتٌجٌات وبناء الرإى التنموٌة على المستوى اإلللٌمً•

 .تمٌٌم سٌاسات واستراتٌجٌات وخطط التنمٌة اإلللٌمٌة والمطاعٌة•

 .بناء مإشرات لٌاس األداء التنموي على مستوى األلالٌم•

 .بناء المدرات البشرٌة على الصعٌد المكانً لؤللالٌم والمحافظات•

 .توظٌف نظم المعلومات الجغرافٌة فً بناء الخطط اإلللٌمٌة وتطوٌر أجهزة اإلدارة المحلٌة•

 مركز التنمٌة اإلللٌمٌة

 .استشارات لكل األجهزة فً مجال دراسات جدوي المشروعات الصناعٌة•

 . استشارات لكل األجهزة والجهات العاملة فً مجال الصناعة•

استشارات تمدم لوزارة التخطٌط والمتابعة واالصالح االداري فً المجاالت الخاصة بمتابعة •
 .انجازات المشروعات الصناعٌة بالخطة

 مركز التخطٌط والتنمٌة الصناعٌة
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 .استشارات لكل األجهزة والجهات المتصلة بشؤن السٌاسات الزراعٌة•

 .استشارات لكل األجهزة فً مجال دراسات جدوي المشروعات الزراعٌة•

استشارات تمدم لوزارة التخطٌط والمتابعة واالصالح االداري فً المجاالت الخاصة بمتابعة •
 .انجازات المشروعات الزراعٌة بالخطة

 مركز التخطٌط والتنمٌة الزراعٌة

 .حساب ومراجعة مإشرات كفاءة العملٌة التعلٌمٌة•

 .حساب مإشرات التنمٌة البشرٌة ضمن تمارٌر التنمٌة البشرٌة المختلفة•

 (.الخ...سٌاحة  –صحة  –تعلٌم )لضاٌا التنمٌة االجتماعٌة •

 .لضاٌا التنمٌة الثمافٌة•

 مركز التخطٌط االجتماعً والثمافً

 .إعداد وتمٌٌم الخطط البٌئٌة ومتابعة تنفٌذها: التخطٌط البٌئً•

 .دراسات تمٌٌم اآلثار البٌئٌة للمشروعات: التمٌٌم البٌئً•

 .اإلدارة البٌئٌة المتكاملة•

 مركز التخطٌط والتنمٌة البٌئٌة

 .  أسالٌب المٌاس و النمذجة•

 .  جمع البٌانات وبناء لواعد المعلومات•

 .التحلٌل االحصائً•

 .  النظم الخبٌرة•

 .بناء مإسسات المعرفة على مستوى الوحدة•

 .تمٌٌم المشروعات•

 .تطبٌمات بحوث العملٌات•

 .  مناهج وأسالٌب التنبإ•

 .اإلدارة االستراتٌجٌة والتخطٌط االستراتٌجً•

 .مواجهة األزمات المتولعة•

 مركز األسالٌب التخطٌطٌة
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خدمة المجتمع: عاشراً   
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 خدمة المجتمع: عاشراً  
 

تقجم السخاكد العمسية بالسعيج ورش عسل تثقيفية وبخامج تجريبية تطؽعية في مجاالت 
 - )أعزاء مجمذ الشؽابتخرراتيا واىتساماتيا لمفئات السختمفة بالسجتسع مثل 

السجني....(. ويؽضح ، الشقابات ومشعسات السجتسع الجامعات طالب –اإلعالمييؼ 
( أىػ مجاالت خجمة السجتسع السجرجة بخطة السعيج لمعام األكاديسي 19ججول رقػ )

2021/2022. 
 

 

 2021/2022(: برامج خدمة المجتمع بخطة المعهد لعام 19جدول )

 العمسي السخكد البخنامج م
 األسالٌب التخطٌطٌة تطبٌمات الرٌاضٌات واإلحصاء 1

2 
: رإٌة االجتماعً فً استراتٌجٌة التنمٌة المستدامةالمكون 

 2030مصر 
 التخطٌط االجتماعً والثمافً

 ثمافة المواطنة وثمافة التنمٌة 3

 التنوع البٌولوجً والتغٌرات المناخٌة 4

 التخطٌط والتنمٌة البٌئٌة

5 
المحاسبة وعاللتها بالبٌئة والتنمٌة المستدامة، دور 

 اإلدارة المستدامة لندرة المٌاهالمحاسبة المائٌة فً 

 التخطٌط والتنمٌة الزراعٌة 19-سالمة الغذاء والتوعٌة فً ظل كوفٌد 6

 التخطٌط والتنمٌة الصناعٌة المشروعات الصغٌرة عبر اإلنترنت 7

8 
 مصر فً المؤهول والحٌز التحضر على الجدٌد العمران اثر

 
 التنمٌة اإلللٌمٌة

 السٌاسات االلتصادٌة الكلٌة والموازنة والتنمٌة المستدامةلضاٌا التخطٌط  9

 العاللات االلتصادٌة الدولٌة مفاهٌم فً االلتصاد الدولً 10
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للفعالٌات العلمٌة الجدول الزمنً  حادي عشر:

 لخطة المعهد

2121/2122للعام األكادٌمً    
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الجدول الزمنً للفعالٌات العلمٌة  حادي عشر: 
 2121/2122لخطة المعهد للعام األكادٌمً 

 

 
  

   
 لعرض حصاد جانب من األنشطة العلمية للمعهد  ةندوة عام

 0202/0202للعام األكاديمي  
 المكان بٌان التارٌخ الٌوم

19/9/2021 األحد  

 تمارٌر علمٌة

ن
حم

لر
 ا
بد

ع
 ً

لم
ح
م 

هٌ
را

إب
 .

.د
 أ
عة

لا
 

 المإتمر الدولً للمعهد
 "الطالة والتنمٌة المستدامة" -1
 "االلتصاد الرلمً" -2

 كتب مرجعٌة

 بحوث جماعٌة

 بحوث فردٌة

سٌاسات أوراق  

 
  

2021 سبتمبر  

م 2:30 -ص  10:00الوقت:   
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 المكان الفعالٌة التارٌخ الٌوم

5/10/2021 الثالثاء  

 المتابعات العلمٌة

 تمرٌر األمن السٌبرانً

 Cybersecurity Report 

د. 
 أ.

عة
قا

سؼ
لخح

ج ا
 عب

سي
 حم

هيػ
إبخا

 

12/10/2021 الثالثاء  
 لماء الخبراء

 االلتصاد الرلمً وتجارة وصناعة الخدمات

19/10/2021 الثالثاء  
 سٌمنار الثالثاء

 آفاق توطٌن وإنتاج التكنولوجٌا

26/10/2021 الثالثاء  

 سٌمنار شباب الباحثٌن

استخدام البرمجة الرٌاضٌة لتصنٌف األسر 

 المصرٌة 

 

  

2021أكتوبر   

م 12:30-ص  10:00الوقت:   
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 المكان الفعالٌة التارٌخ الٌوم

2/11/2021 الثالثاء  

 المتابعات العلمٌة

 تمرٌر الهجرة الدولٌة

World Migration Report 

ن
حم

لر
 ا
بد

ع
 ً

لم
ح
م 

هٌ
را

إب
 .

.د
 أ
عة

لا
 

9/11/2021 الثالثاء  

 لماء الخبراء

الحاسبات اللوحٌة متطلبات توطٌن صناعة 

 فً مصر

16/11/2021 الثالثاء  
 سٌمنار الثالثاء

 صناعة اآلالت ومعدات اإلنتاج

23/11/2021 الثالثاء  
 سٌمنار شباب الباحثٌن

 تحدٌات إدارة العمران فً مصر 

 

 
  

2021هوفمبر   

م 12:30-ص  10:00الوقت:   
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 المكان الفعالٌة التارٌخ الٌوم

7/12/2021 الثالثاء  

 المتابعات العلمٌة

 تمرٌر تنمٌة الموارد المائٌة 

World Water Development 

Report 

ن
حم

لر
 ا
بد

ع
 ً

لم
ح
م 

هٌ
را

إب
 .

.د
 أ
عة

لا
 

14/12/2021 الثالثاء  
 لماء الخبراء

 تطبٌمات عملٌة للتكنولوجٌا الحٌوٌة فً مصر 

21/12/2021 الثالثاء  

 سٌمنار الثالثاء

الثورة الصناعٌة آفاق استخدام منجزات 

 الرابعة فً تعمٌك التصنٌع

28/12/2021 الثالثاء  
 سٌمنار شباب الباحثٌن

 التخطٌط وإعداد الموازنة المستجٌبة للنوع

 

 

  

2021ديسمبر   

م 12:30-ص  10:00الوقت:   
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 المكان الفعالٌة التارٌخ الٌوم

4/1/2022  الثالثاء  

 المتابعات العلمٌة

 حالة أسواق السلع الزراعٌة فً العالم 

State of World Agricultural 

Commodity Markets In 

General 

ن
حم

لر
 ا
بد

ع
 ً

لم
ح
م 

هٌ
را

إب
 .

.د
 أ
عة

لا
 

11/1/2022 الثالثاء  
 لماء الخبراء

 آلٌات تفعٌل الدور التنموي للمورد البشري

18/1/2022 الثالثاء  
 سٌمنار الثالثاء

اإللكترونٌةالصناعات   

25/1/2022 الثالثاء  

 سٌمنار شباب الباحثٌن

استخدام أسالٌب البرمجة الرٌاضٌة فً 

 لضاٌا اإلحصاء

 

  

2022يىاير   

م 12:30-ص  10:00الوقت:   
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 المكان الفعالٌة التارٌخ الٌوم

1/2/2022  الثالثاء  

 المتابعات العلمٌة

 تمرٌر التكنولوجٌا واالبتكار

Technology and Innovation 

Report 2021 

ن
حم

لر
 ا
بد

ع
 ً

لم
ح
م 

هٌ
را

إب
 .

.د
 أ
عة

لا
 

  الثالثاء

8/2/2022  

 لماء الخبراء

تؤثٌر الثورة الصناعٌة الرابعة على أداء 

  االلتصاد المصري

15/2/2020 الثالثاء  

 سٌمنار الثالثاء

خبرات مراكز البحوث التطبٌمٌة فً الربط 

 والصناعةبٌن البحث العلمً 

22/2/2022 الثالثاء  

 سٌمنار شباب الباحثٌن

إعادة تدوٌر المخلفات الصناعٌة كؤحد 

 ممارسات اإلنتاج األنظف

  

  

2022فبراير   

م 12:30-ص  10:00الوقت:   
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 المكان الفعالٌة التارٌخ الٌوم

1/3/2022 الثالثاء  

 المتابعات العلمٌة

التمدم : لمحة إحصائٌة عن 2030بٌن اآلن و

المحرز نحو أهداف التنمٌة المستدامة فً 

 المنطمة العربٌة

ن
حم

لر
 ا
بد

ع
 ً

لم
ح
م 

هٌ
را

إب
 .

.د
 أ
عة

لا
 

8/3/2022 الثالثاء  

 لماء الخبراء

جهود الدولة فً إصالح الجهاز اإلداري 

 بالمحافظات ورفع كفاءة الخدمات العامة الممدمة

15/3/2022 الثالثاء  
 سٌمنار الثالثاء

األجهزة والمستلزمات الطبٌةصناعة   

22/3/2022 الثالثاء  
 سٌمنار شباب الباحثٌن

 التسوٌك وتعمٌك التصنٌع المحلً 

 

  

2022 مارس  

م 12:30-ص  10:00الوقت:   
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 المكان الفعالٌة التارٌخ الٌوم

5/4/2022 الثالثاء  

 المتابعات العلمٌة

 تمرٌر التنمٌة العالمً

 World Development Report   

ن
حم

لر
 ا
بد

ع
 ً

لم
ح
م 

هٌ
را

إب
 .

.د
 أ
عة

لا
 

12/4/2022 الثالثاء  

 لماء الخبراء

التهدٌدات والمخاطر -األمن المائً المصري 

 وآلٌات المواجهة

19/4/2022 الثالثاء  

 سٌمنار الثالثاء

إعادة هٌكلة التعلٌم الفنً والتدرٌب المهنً 

بالصناعة  والتؤهٌل التكنولوجً للنهوض

 وتعمٌمها

26/4/2022 الثالثاء  
 سٌمنار شباب الباحثٌن

 االلتصاد األزرق

 

 

2022أبريل   

م 12:30-ص  10:00الوقت:   
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 المكان الفعالٌة التارٌخ الٌوم

10/5/2022 األربعاء  

 المتابعات العلمٌة

  2021تمرٌر آفاق االلتصاد العالمً 

World Economic 

Outlook,2021 

ن
حم

لر
 ا
بد

ع
 ً

لم
ح
م 

هٌ
را

إب
 .

.د
 أ
عة

لا
 

17/5/2022 الثالثاء  
 لماء الخبراء

 البورصات الزراعٌة والتنمٌة المستدامة

24/5/2022 الثالثاء  
 سٌمنار الثالثاء

 الصناعات الكٌماوٌة

31/5/2022 الثالثاء  
 سٌمنار شباب الباحثٌن

 الرفاهة االلتصادٌة

 

 

 

 

  

2022 مايو   

م 12:30-ص  10:00الوقت:   

 



   

   

 2022-2021  لمعام األكاديسي بخنامج عسل السعيج

58 

 
 
 



   

 
 


