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 ندوة عن تقرير

" "
 

 سئٛس َبئت ثعًم انمبئى شعجبٌ حًذ٘ /د.ٔأ انجبيعخ سئٛس صكٗ يحًٕد /د.أ سعبٚخ رحذ  

 نشئٌٕ انكهٛخ ٔكٛم ًَٛش يحًذ أكشو /د.ٔا انكهٛخ عًٛذٔ انجٛئخ ٔرًُٛخ انًجزًع خذيخ نشئٌٕ انجبيعخ

 يُٓب سًٛش /األسزبر فٙ يزًثهّ نالسزعاليبد انعبيخ انٓٛئخ يع ثبنزعبٌٔ انجٛئخ، ٔرًُٛخ انًجزًع خذيخ

 .ثطُطب ضاحي هجرس مدير المجمع اإلعالمي /ٔأ انذنزب ٔسظ إعالو عبو يذٚش

 َذٔح 1212/ 8/21 انًٕافك األسثعبء ٕٚو ألًٛذ طُطب جبيعّ انُٕعٛخ انزشثٛخ كهّٛ سحبة ٔفٙ

 :عُٕاٌ رحذ نهطالة إعاليّٛ

 "مصر فً التنمٍخ لبطرح المومٍخ المشروعبد"

 (.األسجك الجحٍرح محبفظ)  هدهود مصطفى /د.م اللواء السٍد انُذٔح ْزِ فٙ حبضش

 :إنٗ انُذٔح ْزِ ْذفذ 

 .المومٍخ ثبلمشروعبد الشجبة تعرٌف .2

 .المومٍخ المشروعبد أهمٍخ .0

 ْٙٔ"  المومٍخ ثبلمشروعبد" ثبنزعشٚف حذٚثّ هدهود مصطفى/ د.و انهٕاء انسٛذ اسزٓم

 عٍ رنك ثعذ سٛبدرّ رحذس ثى ،ٔاجزًبعٙ كجٛش إلزصبدٖ رًُٕ٘ رأثٛش راد انحجى كجٛشح يششٔعبد

  -: انًثبل سجٛم عهٗ رُفٛزْب رى انزٙ انًششٔعبد

 .ٔانكجبس٘ انطشق يششٔع .2

 ". الجدٌدح الدلتب"  صساعٛخ لٕيٛخ يششٔعبد .1

 .انصُبعٛخ انًششٔعبد .3

 . انًبئٛخ انًٕاسد لطبع فٙ يششٔعبد .4
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 .والكجبري الطرق مشروع: أولا 

 انشبيهخ انزًُٛخ يخططبد يع انشثظ ثٓذف لٕٚخ طشق شجكخ إلَشبء كجٛشا   اْزًبيب انذٔنخ رٕنٗ

 كى، 235 ثطٕل انعهًٍٛ طشٚك –انُطشٌٔ ٔاد٘ طشٚك انًثبل سجٛم عهٗ يُٓب انذٔنخ، لطبعبد ثكبفخ

 أكثش إَشبء رى كًب كى، 14 ثطٕل 221 انكٛهٕ إنٗ حًذ٘ أحًذ انشٓٛذ َفك يٍ انطشٚك رطٕٚش رى كًب

 ٔانعهًٍٛ اإلداسٚخ انعبصًخ ثٍٛ نهشثظ انحذٚذ انسكخ يششٔع إَشبء رى كًب سُٛبء، نزًُٛخ َفك يٍ

 .انجذٚذح

 ". الجدٌدح الدلتب"  زراعٍخ لومٍخ مشروعبد: ثبنٍبا 

 إنٗ ثبإلضبفخ انضساعٛخ، انشلعخ ارسبع ثٓذف انصحشأٚخ األساضٙ اسزصالح انذٔنخ رسزٓذف

 رى رنك سجٛم ٔفٗ انضساعٛخ، انصبدساد صٚبدحٔ انجذٚذح، انذنزب إنٗ انمذًٚخ انذنزب يٍ انًٕاطٍُٛ َمم

 إنٗ ثبإلضبفخ انضساعٛخ، األساضٙ نش٘ صبنحخ ٚجعهٓب ثًب انصشف يٛبِ نزحهٛخ يحطخ يٍ أكثش إَشبء

 .  اٜثبس يٛبِ عٍ فضال انجذٚذح، ادفٕ ثًُطمخ انصشف شجكبد رجذٚذ

 .الصنبعٍخ المشروعبد: ثبلثبا 

 انًسزثًشٍٚ أيبو انعمجبد كبفخ ٔرزنٛم انصُبعٛخ انًُبطك إلَشبء كجٛشا   اْزًبيب انذٔنخ رٕنٗ

 .انعبيهخ انمٕٖ صٚبدح ثٓذف ٔرنك ٔانًحهٍٛٛ، األجبَت

   الندوح توصٍبد

 يٍ أثُبئٓب ثسٕاعذ إال رزحمك نٍ انزًُٛخ ثأٌ كهًزّ  هدهود مصطفى/ د.و انهٕاء انسٛذ اخززى

 عٍ فضال انزًُٛخ، أْذاف رحمٛك َحٕ انجٕٓد ثزضبفش إال رنك ٚكٌٕ ٔال االَزًبء، أصحبة انشجبة

 .انٕطٍ نٓزا ٔانٕالء انحت يجبدئ رشسٛخ
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