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عشر نهجًعُت انعربُت  انسادشنًؤحًر انعهًٍ ا

 نهبحىد االقخصادَت

"حعسَس قذرة االقخصاداث انعربُت عهً انصًىد فٍ 

 يىاجهت األزياث"

 

 بالتعاون مع 

 األكادًَُت انعربُت نهعهىو وانخكنىنىجُا 

 واننقم انبحري 

 وانًعهذ انعربً نهخخطُط 

 

 تحت رعاية

 انىزراء انًصرٌدونت رئُص يجهص 

 انذكخىر / يصطفً يذبىنٍ

 

 2022 / حشرَن أول أكخىبر  1 – 2

 يذَنت انعهًُن انجذَذة  -بًقر األكادًَُت 

 جًهىرَت يصر انعربُت  
  
  انًؤحًربرنايج 

 

 29/9/2222حى انخحذَذ فً : 
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 2022أكخىبر / حشرَن أول  1انُىو األول: انسبج 

 الدظـجــيل 9:00 – 10:00

 الجلظت الافخخاحيت 10:00 – 11:00

 

  /زئيع ألاكادًميت العسبيت للعلىم والخكىىلىجيا والىلل البحسي  –طماعيل عبدالغفازإالدكخىز 

  زئيع الجمعيت العسبيت للبحىر الاكخطادًت –الدكخىز/ مىير الحمش 

  مدًس عام املعهد العسبي للخخطيط بالكىيذ –الدكخىز/ بدز عثمان مال هللا 

  زئيع معهد الخخطيط اللىمي  –الدكخىز/ أشسف العسبي 

  مجلع  وشيس الخخطيط والخىميت الاكخطادًت )هيابت عن دولت زئيع –معالي الدكخىزة/ هالت الظعيد

 الىشزاء املطسي(

 إطالق إلاضداز الظادض لخلسيس الخىميت العسبيت

 وما بعدها " 91 –جائحت كىفيد "" الىمى الاكخطادي فى ظل ألاشماث 

 اطتراحـت  11:00 – 11:30

1:00 – 11:30 
 يالعسب ي والىمىذج الخىمى  ي إلاطاز الىظس : الجلظت ألاولى

 جىدة عبد الخالم د.: زئيع الجلظت

 

 يلالكخطاد العسب ي للىمىذج الخىمى  ي إلاطاز الىظس 

 عاطف كبرص ي د. :املخحدر 

 الىمىذجفلظفت الخىميت العسبيت بين الخبعيت وملكيت 

 مىس ى يغادة عل د. : املخحدر

 نهال مجدي املغسبل  د.: املعلب

 الجلظت الثاهيت )جلظاث مىاشيت(   1:00 – 2:30

 

 الىحىل السكمى والركاء إلاضطىاعى ( أ)

 زئيع الجلظت
 دمحم عبد اللادز طالمد. 

 
 املخحدزىن 

 د.هبه ضالح

 د.أبى العال عطيفى حظىين

 

 

 ألاخضسالاكخطاد  ( ب)

الجلظت زئيع  
 هجالء أهىز ألاهىاوى . د

 

Green Financing as a Tool to Mitigate :  Climate 

Change for Sustainable Development 

 مسوة الشسيف  د.: املخحدر 

The Nexus of Finance, Investment, and Green 

Economic Growth: The Role of 

Green Finance in Egypt 

  يًت الظسس آأ.: املخحدر 

 يهالت أبىعل د. :املعلب

 اطتراحـت  3:00 –2:30

  



3 
 

 3:00 - 4:30 الجلظت الثالثت  )جلظاث مىاشيت(

 الدوليت الخطىزاث ضىء فى العسبيت الخىميت ( ب)

 الحدًثت

 الجلظت زئيع
 خشبه هجىي .د

 
 الخىميت على وجأزيرها ألاخيرة الدوليت الخطىزاث

 العسبيت

 الحمش مىير. د:  املخحدر

 الخطىزاث ظل في العسبيت الاكخطاداث كدزة حعصيص

 املعاضسة الدوليت الاكخطادًت

 العاوي محمىد زامس.د:  املخحدر

 زجب عبدالظالم عادلت. د: ملعلبا

 

 

 ألامن الغرائى ( أ)

 زئيع الجلظت

 د.منى البرادعى 

اطخلساء حالت ألامن الغرائي في املىطلت العسبيت في 

 91-بالتركيز على جائحت كىفيدظل ألاشماث 

 لصعسأمين دمحم  د. املخحدر : 

على  أزس ازجفاع ألاطعاز العامليت للغراء وجللباتها

امليزان الخجازي في كل من مطس وألازدن خالل 

 .دزاطت جحليليت كياطيت : (0109-9111الفترة )

 املخحدزىن 

 طمس طمير أحمد  أ. –على عبد الىهاب هجا  د. 

فخح السحمن ضالحد.: املعلب  
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 2022أكخىبر / حشرَن أول  2 األحذ: انثانٍانُىو 

11:30 -10:00 
 طالطل الليمت وكطاع الطىاعت في الدول العسبيت: سابعت الجلظت ال

 د.طميحت فىشيزئيع الجلظت 

 

 جطىيس طالطل الليمت العسبيت: الفسص والخحدًاث

 دًىا طمير الىكاد  د. –طازة الجصاز  د.: املخحدزىن 

املظخفادة  دماث الخازجيت في ضىء أهم الدزوضطياطاث حماًت اللطاع الطىاعي في الدول العسبيت من ألاشماث والط

 من الخجازب الدوليت

  يعل يشلب يمغاوز  املخحدر : 

 يخالد حىف د.: املعلب

 اطــــتراحــــــت 11:30- 12:00

1:30 – 12:00 
 هل من طسح عسبي بدًل؟: خامظت الجلظت ال

 ليلى أحمد الخىاجت د.: زئيع الجلظت

 

 الخكامل الاكخطادي العسبي من ضسوزاث املظخلبل 

  الحميد الصكلعيعبد د. املخحدر : 

 (دزاطت في املىهجيت) في مىاجهت ألاشماث: الاكخطاد املطسي بين الهشاشت والطالبت

 دمحم زمضان الصيني د. –جىدة عبد الخالم  د. املخحدزىن : 

   د.هبه هّطاز: املعلب

 كلمت زئيظيت من الدكخىز / محمىد محيى الدًن حىل: جمىيل الخىميت العسبيت فى ظل ألاشماث 1:30 – 2:30

 اطــــتراحــــــت 2:30 -  3:00

5:00 – 3:00 
 الخىميت العسبيت الظادض  س جلسي ملىاكشتجلظت خاضت 
  "وما بعدها 91-حت كىفيدئظل ألاشماث: جا ي فيبعىىان "الىمى الاكخطاد

 عثمان دمحم عثمان د.: زئيع الجلظت

 

 املميزاث والخطائظ 91-كبل جائحت كىفيد  يمظاز الىمى الاكخطاد : 

 للخخطيط  ياملعهد العسب –لصعس أمين دمحم  د.املخحدر: 

  يهمىها الاكخطادجداعياث الجائحت على الدول العسبيت وعلى  

 معهد الخخطيط اللىمي  –هفين كمال  د. : راملخحد

 ظل جصاًد عدم اليلين ي ف يمىاجهت الجائحت وإدازة الخعافي طياطاث الدول العسبيت ف 

  يمعهد الخخطيط اللىم – سحس عبىد د. املخحدر :

 إشالت املعىكاث وجصحيح املظاز  –ما بعد الجائحت  يحعصيص فسص الىمى الاكخطادي العسب 

 للخخطيط  ياملعهد العسب –هىاف أبى شمالت  د.املخحدر: 

 مىاكــــشــــاث

ــــاميت  5:00- 5:30  الجــــلظـــت الخخــ

 


