
---جـــرنامــب---
داف اإلنمائیةـث العلمى فى خدمة األھــلبحمؤتمر ا

حلول تطبیقیة لبعض القضایا االجتماعیة والبیئیة
2012نوفمبر 27–26يــة صباح یومـالتاسع

المدينة الجامعية للطالب–مركز المؤتمرات 
انـــالمكالبیـــانالوقـــت

9.30-
10.00

- --)) 26/11/2012ن  ـاالثنی:أوال ((- --
البھواستقبال وتسجیل

الرئیسى

10.00-
11.00

–الجلسة االفتتاحیة -
نائب رئيس الجامعة ار   ـــة نصــھبــ. د.أ-

المجتمع والبيئةخدمةلشئون
لبرنامج المدير القطرىتـمنیــــر تابد.أ-
نمائى بالقاهرةالمتحدة اإلاألمم
جامعةرئيس ـــلحسـام كـامــ. د.أ-

القاهرة
ظ ـمحافعلى عبد الرحمن.د.أ-
زةـــالجي
ظ ـمحافـالأسامـة كمـــــ.د.أ- 
رةـــالقاه
وزير ـــقارق وفیـــــط. د.أ-

اإلسكان والتعمير
ر ـوزيعبدالقوى خلیفة.د.أ-

ق ـــمرافال
وزير الدولة لشئون ـنـمصطفى حسی.د.أ-
البيئة
التعليمر ـوزيـدمصطفـى مسع. د.أ-

العالي

ة ـــــالقاع
الرئیسیة

11.00-
11.30

لرئیسىاالبھوافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر مع استراحة شــاى

11.30-
حلول تطبیقیة لقضایا األمن (:  الجلسة األولى1.00

)الغذائى
عميد د نجیبـــــأحم. د.أ-: الجلسةرئیس

ةـكلية الزراع
دـــزة محمــــع. د.أ-:  المشرف العام 

أستاذ بكلية الزراعة
وزير صالح عبدالمؤمند .أ-:متحدث رئیسى 

)لم یتم التأكید بعد( ةـــالزراع

ىـــعلاء ــــأسم.أ-:ةــــــــــالباحث
بكلية الزراعةمعيدة

لیًا ـإنتاج تقاوي البطاطس مح" 

أ ( ة ــاعــق
(

مكتب نائب رئیس 
الجامعة

لشئون خدمة المجتمع
وتنمیة البیئة

باألھداف والبحثلتوعیةامبادرة
اإلنمائیة لأللفیة

برنامج األمم المتحدة 
االنمائى



"ةــمن خالل استخدام تقنیة زراعة األنسج
أستاذ ارـــــسعد نص. د.أ-:بـــــــــالمعق

بكلية الزراعــة
أستاذ بكلية امــجمال صی. د.أ-

الزراعــة
حلول تطبیقیة لقضایا :   (الجلسة الثانیة1.00-3.00

)العشوائیـــات 
ةـــــر عطیـــــسح. د.أ-:رئیس الجلسة

بكلية الهندسةأستاذ
قرنىالمحمدعبیر.د.أ-:ةــــــــــثــالباح

أستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات
استخدام إدارة المعرفة فى تقدیم " 

"لمناطق العشوائیةلخدمات 

مدرس محمد أنور زاید. د-:ثــــــــــالباح
الهندسةليةكب)معماريةهندسة(

تطویرفىواالتصاالت المعلوماتتكنولوجیا دور " 
"المناطق العشوائیةبخدمات ال

أستاذنـــغادة حس. د.أ-:تــــان الباحث
بكلية التخطيط العمرانى

أستاذابتھال أحمد. د.أ-
بكلية التخطيط العمرانى

مدخل متكامل للتعامل مع االسواق غیر " 
"الرسمیة في المناطق الحضریة

:ویدرھا المشرفان:ة نقاشیة ــــحلق
)أكرم صالح.د.أ–أحمد رشدي رضوان .د.أ(
المدير التنفيذى لمؤسسة ساويرس للتنمية جنات السمالوطى. د.أ-

االجتماعية
المدير التنفيذى لصندوق تطوير ى الفرمــاوىــعلد .أ-

العشوائيات
المجتمعيةالموبايل والشبكاتمدير مركزىعلاروق ـفھشام .   د-
وزارة االتصاالتب

مدير وحدة القدرات والدعم الفنى لصندوقرىــھوشریف الج. د.أ-
تطوير العشوائيات

اتخاذمركز المعلومات ودعمرئيس ىــم القاضــــحات. د.أ-
القرار

تطوير العشوائيات بمحافظه وحده ثــــــل شعـخلی. د.أ-
ةالقاهر

أ ( ة ــاعــق
(

البھو الرئیسىـداءـــغــ4.00- 3.00
4.00-

5.00
لألھداف "لطالب حول الحلول المقترحة لورشة عمل " 

" اإلنمائیة لأللفیة

10.00-
- - - )) 27/11/2012الثالثاء  :ثانیا ((- - - 

أ ( ة ــاعــقتطبیقیة لقضایا حلول (:  الجلسة الثالثة
(



)المخلفــات12.00
رئيس جهاز ة أبو شـوكــفاطم. د.أ- : رئیس الجلسة 

شئون البيئة
و   را محمود عمالید. د-:ة ــــــــــــالباحث

بمركز السموماألمراض الصدرية أخصائي
تقییم التأثیرات " 

العضویة طویلة المدىلوثات یة للمـالبیئة والصح
ة على ــر بصفة خاصــمصفي

"ة ووفیات األطفالــصح
ود عمرودینـا محم. م-: ةــــــــــــالباحث

بكلية الهندسة)الهندسة الحيوية الطبية(
إدارة النفایات الطبیة الخطرة مع "

ىعلالتركیز
ھمیة السالمة و إعادة التدویر أ"

"مقارناتھا بالمعایر الدولیةو
يــــمھنىـــنھ. د.أ-:  ةـــــــــــالباحث

بكلية العلومأستاذ
"إعادة تدویر المخلفات الورقیة"

الشلتاوىطھ شكیناز . د.أ:اویدیرھ:حلقة النقاشیة
الدراسات البيئيةومركز البحوثاستشاري 

تدویر المخلفات الصلبة بجامعة :   بعنوانهابحثو
:كل من القاھرة ودراسة حالة 

كلیة (
)الحرم الجامعى–الزراعة كلیة–الھندسة 

رئیس لیلى اسكنــدر. د.أ-:العام  االشراف
جمعیة روح الشباب

أستاذ بكلية رــاألمیزة ــــع. د.أ-
ومـالعل

. د.أ-
الھندسةبكلیة أستاذانـایھاب طلخ

البھو استراحـة شاي12.30:12.00
الرئیسى



12.30-2.30
حلول تطبیقیة لقضایا :  (ةالجلسة الرابع

)الفقـر والمـــرأة
ھبة حندوسة .د.أ-: ة ــرئیس الجلس

المدير التنفيذى لمشروع نداء
ــمى ج. د.أ-: ة ـــــــــــــالباحث

العلوم السياسيةأستاذ بكلية االقتصاد و
دیات المساواة حسب ـتح" 

"النوع االجتماعي 
رىـــــــطارق یس. د-:ـــــــــانثـالباح

العمرانيبكلية التخطيط االقليمى ومدرس
مدرس بكلية التخطيط االقليمى مصطفى منیـــر. د- 

العمرانيو
"

للمجتمعات الریفیةالتنمیة المستدامة سیاسات 
"الفقیرة

أستاذ بكلية الطب مى شریف. د.أ-:المشرف العام 
دوةــف:ةـالباحثعن

مدى انتشار التھاب الكبد " 
"بین العائالت التي یوجد بھا مصابcالوبائي 
:ة نقاشیة ـــحلق

لم یتم (محافظ أسيوطالسید یحیى كشك. د.أ-
)التأكید بعد

أستاذ ة اللیثي        ـــــــھب. د.أ-
اإلحصاء بكلية االقتصاد والعلوم السياسية

التنفيذي لمركز العقد المديرةـر الطویلــسح. د.أ-
االجتماعي

أستاذ  بكلية اآلداب مـى إبراھیــــمن. د.أ-
الدراسات البينيةمديرمركز

رئيس هيئه التخطيط العمرانىىـمصطفى مدبول. د.أ-
"سابقا"رئيس بنك الدم احــــمفتفاتـــــن . د.أ-
)التأكید بعدلم یتم (

أ ( ة ــاعــق
(

الرئیسيالبھو ومناقشتها-ورشة عمل للطالب2.30-3.30
القاعة وختــــام.. التوصیات العامة 4.30–3.30

الرئیسیة


