
  ندوة تقرير عن 

  "دور اجلامعات املصرية يف مشروع تنمية حمور قناة السويس "

  

  وع  ر ة ا .ات ا  دور: الندوةوان ـــعن

 ر م ا  د /رذ اا اح اا  ء وةا أ
 ا  ن ا.ا أ.د ر او ا و  

  ا.دارة اة  اات    الندوة:ان ــــمك

  ا اد  . ١٥/٩/٢٠١٤ا اا     النــدوة:تاريخ 

   .ت ث   النـــدوة:مدة 



  

 اوة  اطر ادرة ا اط ا ر ار     أهمية الندوة:
  لا   ا  ن وا ام ة اا و ة ا

 ة وا  وع  ردات ا اءو   م رهام  
       ا ا  ا اي وا ط ال 

  ن  أ و  هو  رةا    وةا  ا
وعا  ىا  أ  دة از ا و    س  و 

د  ءما طا وا ر   ا و .  

 ادة  ات ا  ارة   الندوة: ههذ يفدور جامعة املنصورة 
 وا ا ا و ث ا ةوع واا ا  ات 



  

 تا  ا ،ا ،ا.  

  :واحلضورالسادة الضيوف 

  ورةــــــامعة المنصـــــــــــــــــرئيس جقائم بعمل ر                    ـــــــــــــــــــاجدة نصـــــــــــــم/د.أ

                                                              المجتمع والبيئة الجامعة لخـــــــدمةنائب رئيس      المـــــــــليجي ودـــــــــــــــمحم/د.أ

  ـــــــــــــــــــــــــــــهليةافظ الدقـــــــــــــــــــــــــمح                          يوادفــــر الشـعم/اللواء المهندس

  الدوليومستشار صندوق النقد االقتصادي الخبير ى                          ـــــــــــــــــــرى الفقــــــــــفخ/ د.أ

  بقــــــــــامعة االســـــــــــــــــــــــــــــــــرئيس الجان                                             ــــــــــدى أبو ريــــــــــــــمج/د.أ

  الجـــــــــــــــــــــــــــــــــامعة الســــــــــابقرئيس ن عتما ن                                                   ـــــــــــــــــــــــــــد حس.أ

  لفيف من السادة عمداء ووكالء الكليات

  لخارجيةلفيف من السادة العاملين بالجامعة والجهات التابعة لها وبعض الجهات ا

  .عدد من طلبة الكليات المختلفة بجامعة المنصورة

وة آت ة  ا   اطف ا   ار ف اء  راسم الندوة:م

   ا  د /رذ اا ان  ا ا ر م 
 و ا،ا  /ساء اا ا ادا   ،ة  اا

 اديا ا  ياذة/ ة م ر ا   ا اذ ار/ 



  

    ذ ات  ادة ار.

   ةنائب رئيس اجلامع املليجيكلمة السيد االستاذ الدكتور/ حممود حممد 

 دة  ررور اا  ن هر وم د ب  ةا  دةا 
 ات اى ا  عا ا وا.

   م د دل ات ادور ا  نوع.  ارة از  داو
ن ا دا و  ركث ا اع  اا    ءاتمل اا

ا و  ووع  ات اا  دا ر اا  

 ا رك  اوا  و  ا  د ١٠٠,٠٠٠ .ط



  

وط د  ا  اءا ا  اعرض  اا ا   )٥٠ (
  انا   وا   با    قا 

ت اوةوا.

 د و ث أ.دا   ذاا ا ل ا يا  ث ص رظ
اطق.   يأن ا    اة اء  ١٢ او ٩  ااه 

هار  وما   ادام ت ااا  د  ح أ لن ا ءةا
  ل ر ا ا اع .ا  دون ا  

 أم د و ةا دا   ريا      ا 
 رج واا  تااد اا ما   ن ذيي اا أذ  ا 

ااب  زات اه اا  ط  اا ر  ازا و ١٩٧٣ب
.و 

 ر ا   د وارق  اطوعا ا.

  :ةاجلامعرئيس قائم بعمل امحد نصر ةاالستاذ الدكتور / ماجدةالسيدكلمة

د ر ةرا ا و م  ن ا د واو   
 د وات وورش اا ر  ةات واا   ر ا  

ا اوع.

 عا رت اوارا ر ا  تء ارؤ ا  ود  
 ا  ةب واا  ء  وا  ء.

  ان د رةا   و  دور   نا ا ا  وا
 ن دورل  ا ا ا  ا  اب وارة اوز ا 

 ا اوع   ا  اوت  او ا ا  ام
 اما دا وا وا ممت  واا  ب و

 اام  رات اب.  اعوت ه 



  

ا د ام  دةا را ر ر واا ا   
 اد اا  و ةه ا ة.

  حمافظ الدقهلية الشواديفكلمة السيد اللواء املهندس/ عمر 

   ن د دت اوا     ن   وان أيا 
  وا أز و ع  اوات وان  اان ان و  ٢٣٨دل 

 ورة ا ٢٥ و ر  رة ةر أ  ايامن 
٣٠  وحدة ا  ام د ود ميا  ر   نان م  و
.وا

و ضو ء ا ن ود ا   وع ا د ضةو 
ما دةء  اراوا ا را  اراان ا واو ة ا  

ا  ٢٦٥٥١,١   اورا راع  اح  ٨١٢٥٩,٦وا  
 ر را٢٩٧١٨٠ 

 د حا ة وا    آن  ا وام ا   



  

 وان م وان ان ما .رة او ما ا  قو

   الدويلومستشار صندوق النقد  االقتصاديالفقى اخلبري  فخري/ ملخص حماضرة أ.د 

  دات  هه و وو د رةرا اء  اا وا وا
 ادي اا ا  ا ا ا ا  تا ة.

 م دا   ذ  ث وام ا    ا   
 ان    ا و ارات   ارات  ا  اي

ع ال اص وا  ا  ا و ا  ا ادة 
ى  و و  ر  ا وات  اد ه اارد  اي

 ا  دي٩٠(ا  ن  ديا٩٠/ا(اط ن

 ا   ثديوا  (رفا)ا  ا  ان    وان روح ا
 دياا  ) اوا  وات  )اواا    نما 
ما ا   نما ا أ  ره  وأوح. وب ا

  تا  ا  ل٤٠و   تا   جو و
 و  ج    ١١٤  ا اةواه  ات  وك 



  

 دور ات  اديا   اوح  ،ا اوح   ل ات 
ب  اى ا    دور  ته ا  وا و .وحا 

   ا  ان  ام د ت اوا اد وا ا 
 ووان  ا ا   ا ةا ا      

ت  اا  ر دةا ت. وااوا

    تو   أم
 ا،و وع ( ر ة 

 ا ا ا ا  
ا   ة ا  ا

(وا و.

 ج  ان د ل  ات ا
دات  ا ث  ات ثو

 .ا 

 ة ادا  ا  تا ة ا  هب١٢ ن او %طا 
 واول  اا اا يا  ا  يان  ا   دات

ا اا، و   ر ٧  دل يأ ) أ (   )٧ر٤٩(و  اةار 
 وزدة د ة  ٧٢ ا٣٤ ن  ه ه   ده

.ا

  ا  م ت  ) ا  را  وا،  ا    
 ا ا يظا  ان ٩١% ا ز    اول واا  ٩ ا  %

 ار  ،اخ ا    ءا او ا او ر اجن وامذ اام
 ا    )دو ١٨٩ إ   ١٢٨ق د ط وا ا  ا ر    اي

 ا اردةاب ا ا و ا  رشا.



  

  - النقاش: باب  املليجي/ حممود حممد أ.دالسيد وبعد ذلك افتتح 

احا  ر/اذ اي ا ا ا ن رر ء  أم ا  
ه ار ا  ذا ا اوع وأن ل ا   ا ل اث 

.ان  ا  ار  ا اث ا  وادة

 ا اذا   /ران ر   ا ل  اوع  و إن    ة ا
  نوع ا ر:  

   ا و  و و ر ة ا .وع-اول: ار 

ت   ٣ و  ر ة ا وأو أم    وع ط ا -:ام ار 
ا     ا وادى ا ل ب    ر ا)ق ء 

(ا وا   امء   ا بق و)ء ر 



  

  (ء اود،ا،ا
  تو ا  و
      ه ت
    ت و ا

 اوات 
و ارات  ومت

ااد  وه ات  
        ادر

ا دور او تا  
  ا  طا    

  ت ووا  
 و ةادة اوع. واا ا دارة تا    

  ا ا  /رذ ااد   ا  
  ذ ااي اا  او

  انن  ا  
ا و   ا  درا 

   ج ا و ه ا 
.دوى ا درا



  

 د اسان /ا   ا  ة ا  ان      ا ات و دو
ن   ا  ر  ةار  ةاذ  ةه و ا   ا  ار 

    وعةاا  و  وع و   اا.

را/  اذ اا   دا  رة ار      اا رو  ي رؤ 
  ان ار   ا  ا     ا      وا 

دور  ا دور  إ    ا  و اا        ه دا
ا ور  ر      ب ا  مه و  م       اار 

د   دة      وأم  اا   اا ور ءة  اءة 
 .ات 

 حا  ذار/ ايا   ا  ي وا     و ا 
ا   ات  ان م ك٥     ها ا ا . ل 

دتة  اأ / أ.دا د ار  ذ اا    ا       م
   ار او اب  ق  . ءا  اوات وورش ا اء 

حذ/ اا  ل    با         ا رام  ةا   



  

 طا  ن ار ال  اا دا.

   التقرير:ملخص 

    هدات ا  رفل اان ا    اا    اطا وا
 ااد    ار ه ر     اادارة ه   اوءة وة از 

 او          وا او ا و ء وادة اا ا  دا 
ا ال  اء ادات و ال      ا   ا ان م اة 

 ا ا  لا ا ا  م  ةل وان      اا   و

 ا د ن  ان ا    و رووط وا.

                ت وااتإدارة ا    : يمــــــــــــــالتنظ

  ا وت ا  ادارة  املشاركة يف التنظيم: 

ا و ا  ا ر م .  



  

  



  

  مل:ــــــريق العـــــف

أ. إب را    وا  ت ا  
 .د أ   إدارة ا ت اات  

  اتت واإدارة ا  ج ا  أ. 
 .أ  ف   ا  ا ر م   

 .أا  أ دي   ا  ا ر م   
أ. أ اا    ا  ا ر م   
 .أ ا     دارة اا ت او  

 ا  اأ. إ    ا  ا ر م   
 .ألر ا  دة   ا  ا ر م   

أ. أ ا د  إدارة ات واات  
ا أ. آا    دارة اا ت او  

رأ. م ن   دارة اا ت او  
 .أر  ن  إدارة ات واات  

 ا

أ أ 

  نرم 

 ت اوا  

 ا ب رإ


