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 وعي لرفع عمل ورشةةةةةةةةة تنظم بنها جامعة
 دىالمنت مع بالتعاون  المجتمع قدرات وبناء

 المستدامة للتنمية المصرى 

 وبحضتتتتتتتتتتتتتتتور رعتتتة تتت  تحتتت  بنهتتتة جتتتةم تتت  نظمتتت 
 لتنم  ل المصتتتتر   المنتدى مع وبةلت ةون  الجةم   رئ   - الدين شتتتتم  علي /الدكتور

 وأصحةب المدني المجتمع منظمة  قدرا  وبنةء وعي رفع عن عمل ورش  المستدام 
 .المستدام  التنم   أهداف في والصح  الت ل م محور   ومنةقش  المصلح 

 ،ستتدام الم للتنم   المصتر   المنتدى رئ   - عدلي عمةد /الدكتور الندوة في وشتةر 
 بنةئ - إستتتتتمةعيل جمةل /والدكتور ،البيئ  وزير مستتتتتتشتتتتتةر - عالم مجد  /والدكتور
 لىع ال ةم المشتترف - ستتوستت  جمةل/ والدكتور ،المجتمع خدم  لشتتئون  الجةم   رئ  
 ممثالو  التدري  هيئ  أعضتتةء نةدى رئ   - الخ ةط عز  /والدكتور، الجةم    المدن

 ط طالتخ وزارة عن ممثال - حلمى جميتتل /والتتدكتور ،البيئتت  لحمتتة تت  القوم تت  للجم  تت 
 وأعضةء رةبةلبحي المجتمع لتنم   الثنةء جم    - مصطفى سنةء /والدكتورة ،والمتةب  
 ال ةمل  القوى و  والصتتتح  والت ل م الترب   وزارة ووكالء وومثلي بةلقليوب   الشتتت ب مجل 
 .الطالب   االتحةدا  وأعضةء

 والمنستتتتتتتتتتتت  البحث   والخدمة  الم لومة  مركز مدير - الستتتتتتتتتتتتيد محمد /الدكتور وقةل
 رئ   - الدين شتتم  علي /الدكتور توجيهة  على بنةء تم المنتدى إن للورشتت ، ال ةم

 أهداف منةقشتتتت  في المدني المجتمع منظمة  مع إيجةبي دور للجةم   ل كون  الجةم  
 ةتحق ق والصتتح   الت ل م همة منهة اثنين منةقشتت  تم حيث ،17التتتتتتتتتتتتتتتتتت المستتتدام  التنم  
 فيهة متت والتي الحديث ، المصتتتتتتري  بةلدول  والنهضتتتتتت  المجتمع خدم  في الجةم   لدور

 .لألمم التقدم قةطرة إنهمة حيث والت ل م، بةلصح  الموجودة السلب ة  م ةلج 
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 ينب تفةهم مذكرة توق ع تم الورشتتتتتتتتت  هةمش على إنه الستتتتتتتتتيد محمد /الدكتور وأضتتتتتتتتتةف
 يخشتتت الطيب أحمد الدكتور يترأستتته والذ  المصتتتر ، والصتتتدقة  الزكةة وبي  الجةم  
 يجالترو  لمنةقش  الجةم   طالب من مجموع  فيهة شةر   ورش أن إلى مشيرا األزهر،
 لت ل ما محور   تحستين في الجةم ي الشتبةب ودور المستتدام  التنم   ومفةه م ألهداف
 .2030مصر رؤ   حضور في والصح 

 سة جل عقد أ ضة تضمن  الورش  ان البحث   والخدمة  الم لومة  مركز مدير واكد
 م  للتن مصتتتتتتتتتتتر إستتتتتتتتتتتتراتيج   ومالمح وأهدافهة المستتتتتتتتتتتتدام  التنم   مفهوم حول علم  

 دافأه ضتتتتتتوء فى مصتتتتتتر فى الصتتتتتتح  ومستتتتتتتقبل الت ل م وتحد ة  وفرص المستتتتتتتدام 
 .المستدام  التنم   تحقي  فى بنهة جةم   دور وكذل  المستدام  التنم  

 مت قد بةنه الجةم    المدن على ال ةم المشتتتتتتتترف - ستتتتتتتتوستتتتتتتت  جمةل /الدكتور اكد ف مة
 هيئتت  أعضتتتتتتتتتتتتتتتتةء من متتدرب 20 خالل من األعمتتةل ريتتةدة على طتتةلتتب 135 تتتدريتتب
 من تمويلهة يتم مشتتتتتتتتتروعة  5 اخت ةر وتم تطب قى مشتتتتتتتتترو  21 ومخرجةتهم التدري 
 ئق ال وظةئف وتوفير األعمةل ريةدة لبرنةمج طبقة الدول   ال مل ومنظم  بنهة جةم  
 .للشبةب


