ورشة عمل "رفع وعى وبناء قدرات منظمات اجملتمع املدين وأصحاب املصلحة "
حول  :التعليم والصحة ىف أهداف التنمية املستدامة
جامعة بنها – حمافظة القليوبية
اخلميس املوافق 6102 / 5/62

01:31- 01:11
00:11 - 01:31

إستقبال وتسجيل
الكلمة اإلفتتاحية
 الدكتورة  /سناء السيد مصطفى -الدكتور  /عماد الدين عديل

مجعية ال ث ناء لتنمية اجملتمع بالبحرية
رئيس املنتدى املصري للتنمية املستدامة

 ممثل وزارة الرتبية والتعليم ممثل وزارة الصحةنائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا

 األستاذ الدكتور /هشام أبو العنني -األستاذ الدكتور /على مشس الدين

رئيس جامعة بنها

 -السيد الدكتور اللواء  /رضا فرحات

حمافظ القليوبية

 06:11 - 00:11اجللسة األوىل "التطور املفاهيمي للتنمية املستدامة "
-

رئيس اجللسة  :األستاذ الدكتور  /احملمدي عيد
 مفهوم التنمية املستدامة

 أ.د .احملمدي عيد – رئيس جهاز شئون البيئة األسبق

(  05دقيقة)

 أ.د .حممد عبد الرمحن فوزي  -الرئيس السابق لقطاع إدارة الكوارث واألزمات واحلد من خماطرها
(  05دقيقة )

 عرض أهداف التنمية املستدامة SDGs
 مالمح إسرتاتيجية مصر للتنمية املستدامة  6131ودور احملليات

د .عماد الدين عديل – اخلبري البيئي الدويل – ESDF
 دور طلبة جامعة بنها يف النشر والرتويج ألهداف ومفاهيم التنمية املستدامة (  05دقيقة)
ممثل من القيادات الطالبية – جامعة بنها
 مناقشة مفتوحة

06:0 5- 06:11

(  05دقيقة)

إسرتاحة شاى

اجللسة الثانية " التعليم  ..و رؤية مصر " 6131

 رئيس اجللسة :

األستاذ الدكتور  /عماد الدين عديل

 التعليم وقضايا التنمية املستدامة

03:05- 06:05

(  05دقيقة)

 أ.د .هشام أبو العنني – نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا
(  05دقيقة)

 التعليم من أجل اإلستدامة

( 05دقيقة)

 فرص وحتديات التعليم

د.أكرم حسن – مدير عام إدارة الرتبية البيئية والسكانية – وزارة الرتبية والتعليم
 دور الشباب اجلامعي يف حتسني حمور التعليم يف ضوء رؤية مصر  05 ( 6131دقيقة)
ممثل من القيادات الطالبية – جامعة بنها

اجللسة الثالثة " الصحة  ..و رؤية مصر " 6131

 رئيس اجللسة :

األستاذ الدكتور  /جمدي عالم
(  05دقيقة)

 فرص وحتديات الصحة يف مصر
 أ.د .جمدي عالم – اخلبري البيئي الدويل – ESDF

04:05 - 03:05

 مستقبل الصحة يف مصر يف ضوء أهداف التنمية املستدامة  05( SDGsدقيقة)



األستاذ  /حممود شبل – املؤسسة احلديثة للمعرفة واخلدمات الصحية
( 05دقيقة)

 دور جامعة بنها يف حتقيق التنمية املستدامة

أ.د .مجال سوسة – عميد كلية الطب البيطري السابق
 دور الشباب اجلامعي يف حتسني حمور الصحة يف ضوء رؤية مصر  05 ( 6131دقيقة)
ممثل من القيادات الطالبية – جامعة بنها

04:31- 04:05
04:31

نتائج وتوصيات
غداء

