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  "التنمية المستدامة فى أفريقيا"

  ٢٠١٨ مايو ٨-٧
  

 والغاز الطبيعى والمعادن  البترولالكثير من الموارد الطبيعية، مثلعلى  تحتوى القارة األفريقية
 العذبة من أمطار وأنهار وبحيرات واألخشاب واألراضي الصالحة للزراعة، والثروة الحيوانية، والمياه

ومياه جوفية، وطاقة شمسية، وطاقة رياح، عالوة على الموقع االستراتيجى الجغرافى، والتى ال تزال 
فى معظمها غير مستغلة بسبب ضعف البنية التحتية، وعدم االستقرار السياسى واألمنى، وانتشار 

ومما يزيد من أهمية أفريقيا كمصدر للموارد أنها  .الجهل والمرض والفقر والفساد، ونقص االستثمارات
نتيجة اهتمام الدول األفريقية بمجاالت  ًا لتصريف المنتجات خاصة الصناعية واعداً سوقأصبحت 

 من بعض دول الغربية واألسيوية كبيرة الستثمارات وتدفقاً  واسعاً  اقتصادياً  نمواً  أفريقياتشهد .التنمية
  .أفريقيافى زيادة االستثمارات األجنبية فى وتوقعات كبيرة  منها بعض دول الخليج العرب،

  :أهداف المؤتمر
 فى أفريقيا التنمية تحدياتاالستثمار والتغلب على  تشجيع  -١
 فرص التعاون والتكامل بين الدول األفريقية دعم   -٢
 )طرق، مواصالت، اتصاالت(فى أفريقيا البنية التحتية تحسين   -٣
  أفريقياي تنمية الموارد الطبيعية ف  -٤
  والصناعات الغذائية فى أفريقيا  والرىتطوير الزراعة  -٥
  واالجتماعية بين الشعوب األفريقية دعم العالقات الثقافية -٦
 فى أفريقيا ةحيالخدمات الص تحسين  -٧
  دعم دور الشباب والمرأة األفريقية فى التنمية -٨
 ٢٠٦٣االتحاد األفريقى  العمل على تحقيق أجندة  -٩
 الت االقتصادية فى مجاالت التنمية األفريقيةتعظيم دور التكت - ١٠
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 :محاور المؤتمر

  التكامل االقتصادى فى أفريقيا: أوال
 )التعليم الطبى وانتاج الدواء ( التكامل فى المجاالت الصيدلية والطبية - ١
 ) انتاج حيوانى– رى –زراعة  ( التكامل فى المجاالت الزراعية - ٢
  التكامل فى المجاالت الصناعية - ٣
 كامل فى المجاالت العلمية والثقافية الت - ٤
 التكامل فى أفريقيااالستثمار و  تحديات التنمية و  - ٥
   فى مجاالت التنميةالتعاون العربى األفريقى: ثانيا

 مواجهة االرهاب فى أفريقيا - ١
 االستثمار العربى فى أفريقيا - ٢
 دور جامعة الدول العربية واالتحاد األفريقى فى التنمية - ٣
 ة التحتية فى أفريقياتطوير البني: ثالثا

  الطرق والمواصاالت واالتصاالت فى أفريقيا - ١
 . مصادر الطاقة األفريقية المتجددة والغير متجددة - ٢
  المشروعات المائية فى أفريقيا - ٣
  العالقات السياسية والتاريخية بين الدول األفريقية: رابعا

   القضايا السياسية فى أفريقيا  - ١
 ى أفريقيا األبعاد السياسية والتاريخية ف - ٢
  تمكين المرأة والشباب فى أفريقيا - ٣
  التكالب الدولى على الثروات األفريقية - ٤
  اللغات واآلداب األفريقية ودورها التنموى فى أفريقيا: خامسا
   اللغة والتعليم فى أفريقيا  - ١
  التعدد اللغوى فى أفريقيا - ٢
  السياسات اللغوية فى أفريقيا - ٣
  األدب األفريقى وقضايا المجتمع - ٤



   
  القاھرةجامعة 

  معھد البحوث والدراسات األفريقية
  "التنمية المستدامة فى أفريقيا"

  ٢٠١٨ مايو ٨-٧

 - ٤ -

 مؤتمرالمج برنا
  ""التنمية المستدامة فى أفريقياالتنمية المستدامة فى أفريقيا""

  

  ٨٢٠١ مايو ٧االثنين : اليوم األول 
  

    ص١٠-٩الساعة (التسجيل (  
  

  )ص٠٠١١: – ٠١( الجلسة االفتتاحية 
  

 مقرر المؤتمر          شراقي   محمدعباس/ كلمة السيد الدكتور 
 عن وفود المؤتمر       الفاتح الشيخ يوسف / األستاذ الدكتور 

 وكيل المعهد لشئون الدراسات والبحوث     سلطان فولي حسن/ تاذ الدكتوراألس 
 عميد معهد البحوث والدراسات اإلفريقية     حسن محمد صبحي/ األستاذ الدكتور 
 التنفيذى لھيئة وتنمية استخدام الطاقة الجديدة والمتجددةرئيس لا          محمد الخياط/ الدكتور 
 رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب      محمد العمارى / األستاذ الدكتور 
 رئيس شركة المقاولون العرب     محمد محسن صالح الدين/ المھندس 
  رئيس شركات السويدي إليكتريكنائب          وائل حمدى/ المھندس 
 رئيس مؤسسة محمد فريد خميس لتنمية المجتمع         محمد فريد خميس/ السيد 

  نورئيس اإلتحاد المصرى لجمعيات المستثمري              
 فريقيةللشئون األمستشار وزير التعليم العالى       ھانى الشيمى/ األستاذ الدكتور   
 األسبقالموارد المائية والرىوزير    محمد نصر الدين عالم/ السيد االستاذ الدكتور  
 ةرئيس جامعة القاھر     محمد عثمان الخشت/ السيد األستاذ الدكتور         
 وزير الموارد المائية والري  عبد العاطيمحمد / السيد الوزير األستاذ الدكتور 
  

  الرعاة والخبراء تكريم
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   م١٢:٠٠ – ٠٣:١١استراحة شاى 

  " آفاق  الطاقات  المتجددة"جلسة 
  قاعة كبار الزوار

  م٥-١٢

  "قصص نجاح الشركات المصرية"جلسة 
  محمد غالب/ د.قاعة أ

   م٥ –١٢
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  " التنمية المستدامة في افريقياتحقيق"
    سلطان فولى حسن/د.أ: رئيس الجلسة
   ماجدة عامر/د. أ:معقب الجلسة
  :المتحدثون

 امةالمؤشرات الدولية للتنمية المستد    مدحت أبو النصر/ د.أ -١
  الدور التمويلي لصندوق أبو ظبي في تحقيق أھداف التنمية المستدامة في أفريقيا    سالي محمد فريد/ د -٢
  دور التنمية المستدامة بحوض النيل الشرقي في تحقيق األمن المائي والغذائي    أحمد المنتصر حيدر/ د -٣
  ٢٠٢٠  رؤية  :رواندا في المستدامة التنمية    خالدة محمد سالم/ د -٤
 )EAC( افريقيا تحليل التجارة الخارجية ودورھا فى تحقيق التنمية المستدامة لتجمع دول شرق    سلوى على كامل/ د -٥
  رؤية مستقبلية لتحقيق األمن الغذائي األفريقي: االستثمار في الثروة السمكية في السودان نوال عوض هللا فضل / د -٦
   فى دعم التنمية المستدامة فى أفريقياIFRSاد التقارير المالية دور المعايير الدولية إلعد    رحاب عادل صالح / أ -٧
 ة  االقتصادية للدول االفريقية فى اطار الشراكة المستدامة تحقيق التنميةمدى امكاني    سحر محمد الھادي / أ -٨

  
  
  

  "فريقي والتنمية المستدامةاالتحاد األ"
    سلوى درويش/د.أ: رئيس الجلسة
  دھب حسن مھدى / د:معقب الجلسة
 :المتحدثون

 أيمن رشيد / أحمد ھشام، د/، مطارق النبراوي/ م -١
   دور نقابة المھندسين المصرية:دور النقابات المھنية فى تحقيق التنمية المستدامة فى افريقيا                                 

  ٢٠١٨ - ٢٠٠٠أحمد عبد الدايم    تنمية مدينة ستون تاون فى زنجبار تنزانيا من  / د.أ -٢
   ترابط مشروعات السياحة والطاقة لتفعيل مفھوم التعاون األفريقي    أيمن عبد هللا رشيد/ د -٣
  دور االتحاد األفريقى فى مكافحة اإلرھاب    مساعد  شتيوي/ د -٤
  ٢٠٣٠ المستدامة التنمية أھداف تحقيق نحو أفريقيا تقدم تقييم       سماح سيد أحمد/ د -٥
   المفھوم والسمات-نمية السياسية في أفريقيا الت      باسم رزق عدلي/ د -٦
   دور االتحاد االفريقي في التنمية المستدامة بالقارة االفريقية    عيسي الخضري / د -٧
 النقل المستدام في الدول األفريقية وتأثيره على النواحي التنموية    الشيماء الدميري /أ -٨
 
  

    
  
  
  

  ) م ٢ -  ١٢: (ألولىالجلسة ا
  القاعة الرئيسية

  ) م ٢ - ١٢: (الثانيةالجلسة 
  محمد عوض/ د.قاعة أ

  ) م ٣ - ٢: (استراحة غذاء
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  "فريقية الدوليةالعالقات األ"
    ابراھيم نصر الدين/د.أ: جلسةرئيس ال

  كرم الصاوى /د.أ :معقب الجلسة
 :المتحدثون

 رمضـان قرني محمد    دور الشراكات العربية في عملية التنمية األفريقية/ د -١
  : سمر حسن الباجورى   تقييم فعالية النمو االقتصادي في الحد من الفقر في دول حوض النيل/ د -٢
       دام تحليل مغلف البيانات     دراسة تطبيقية باستخ        
ً   عبد اللطيف محمد/ د -٣       التعاون العربي االفريقي عالقات السودان وجنوب افريقيا نموذجا
   االسيوىاألفريقي التعاون حالة :أفريقيا في المستدامة التنمية وفرص الطاقة مجال في التعاون               األمير نيللي/ د -٤
 ات التحول الديموقراطي في ليبياتحدي       محمد ادريس/ د -٥
 ٢٠٠٠     تحليل تدفق المساعدات األجنبية فى دول جماعة شرق إفريقيا منذ عام   وليد إسماعيل/ أ -٦
 أفريقيا لشرق االقتصادية الجماعة حالة دراسة تحليلية رؤية والتنمية والتكامل االستثمار فرص       إيمان محمد السيد/ أ -٧
ً : التنافس الدولي على النفط وأثره علي التنمية بأفريقيا     إيمان إبراھيم زغبير/ أ -٨   الصين نموذجا
 
  
  
  
  
  

  "فريقيالتكامل األ"
    عزيزة بدر/د.أ: رئيس الجلسة
   جمال ضلع/د. أ:معقب الجلسة
 :المتحدثون

  أثر الحروبات االھلية  فى عدم االستقرار السياسي في أفريقيا هللا عبد العزيز ابكر عبد/ د -١
  االطماع الدولية في البحر األحمر وآلية مواجھتھا      ة بشير آدم بھج/ د -٢
 دراسة حالة الجماعة االقتصادية لدول شرق أفريقيا: التكامل المالى فى أفريقيا       جيھان عبد السالم/ د -٣
 الدوافع واآلثار: الوجود الصينى فى القرن األفريقى       شيماء محى الدين/ د -٤
 الشراكة االفريقية الصينية في اطار نظام عالمي جديد                   غادة البياع/د -٥
 اإلتحاد المغاربي بين الواقِع والمأمُولُ :التكاُمُل االقتِصاِديُّ اإلفريقي      عطية المسعودي/ أ -٦
 )السودان نموذجا(فريقية مريكي على موارد القارة األالتنافس الصيني األ        عديلة احمد محمد/ أ -٧
  التنافس األوروبي الصيني على القارة اإلفريقية    ة موسى أحمد يسري/ د -٨
 
  
  
  
  
  

  ) م ٥ - ٣: (الثالثةالجلسة 
 القاعة الرئيسية

  ) م ٥ - ٣: (الرابعةالجلسة 
  محمد عوض/ د.قاعة أ
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  "السياحة واالبعاد االنسانية للتنمية المستدامة"
  

    سعد بركة/د.أ: رئيس الجلسة
      ريم محمد موسى /د :معقب الجلسة
 :المتحدثون

 دراسة في األنثروبولوجيا االقتصادية: يقياالتنمية البشرية المستدامة في شمال أفر      عبدالعزيز شاھين/ د.أ -١
 تقييم األبعاد الثقافية واالجتماعية ألوضاع الرعاية الصحية في إفريقيا:   محمد جالل/  د،إيمان البسطويسي/ د -٢
 دراسة تطبيقية لمنطقة األھرامات:آليات تنمية اإلستثمار السياحى بالمواقع التراثية      محمد عطية أحمد / د -٣
 ليبيا الجغبوب بواحة المستدامة التنمية فى السياحية المقومات    دور:محمد مسعد/ أ، دالراضى محمدعب/ د -٤
 القطاع السياحي المصري: سارة فكري   أثر اإلرھاب على النشاط السياحي دراسة حالة/  أ،أسماء فكري/ أ -٥
  ھا على التنمية السياحية المستدامة السياسية والحروب فى أفريقيا وتأثيرريھام حواش  الصراعات/  أ،سارة فكري/ أ -٦
 دور التليفزيون فى تحقيق أبعاد المواطنة  عزت كمال مغازى / أ -٧
 اإلفريقي السينمائي التكامل  خالد مكاوى/ أ -٨
  
 
  
 
  

  "فريقياأنماذج التنمية في "
      السعيد البدوى/د. أ:رئيس الجلسة
   عبدالعزيز شاھين/د. أ:معقب الجلسة
  :المتحدثون

انعكاس القطاع غير الرسمى على اقتصادات دول افريقيا جنوب الصحراء وسبل دمجه    و العزنھلة أب/ د -١
 فى االقتصاد الرسمى

إختبار منحنى كوزنتس البيئى خالل : الصناعة والتنمية المستدامة فى جنوب إفريقيا  مروة عادل الحسنين / د -٢
 )٢٠١٦ - ١٩٩٠(الفترة  

االستثمار في االقتصاد األخضر وانعكاساته على النمو االقتصادي في جمھورية جنوب    أشرف جابر/ د -٣
 أفريقيا

  الصناعة الخضراء ودورھا فى الوصول إلى التنمية المستدامة بالتطبيق على مصر  نورھان عبد الرحمن/ أ -٤
 السودان جنوب مع الدولية عالقاتھا توظيف خالل من مصر في السيارات صناعة تنمية  ھاني محمد حسن/ أ -٥
ً نموذج أكتوبر من السادس مدينة :أفريقيا في الصناعية التنمية             زمزم سيد منتصر/ أ -٦  ا
 أسماء فتحى بكير              تحليل وضع شفافية الموازنة العامه والكفاءة المالية فى جنوب افريقيا /أ -٧
 يا جنوب الصحراء المنتمية لمنظمة التعاون اإلسالميالتجارة البينية لدول أفريق              أمل خيري أمين/ أ -٨

 
  
  

  ) م ٧ - ٥: (الخامسةالجلسة 
  القاعة الرئيسية

  ) م ٧ - ٥: (لسادسةاالجلسة 
  محمد عوض/ د.قاعة أ



   
  القاھرةجامعة 

  معھد البحوث والدراسات األفريقية
  "التنمية المستدامة فى أفريقيا"

  ٢٠١٨ مايو ٨-٧

 - ٨ -

  

  ٨٢٠١ مايو ٨ الثالثاء : الثانىاليوم 
 
 
 
 
  

  
  

  "ة في تحقيق التنمية المستدامةأدور المر"
   فاتن البنا/د.أ:  رئيس الجلسة
  ھويدا عبد العظيم /د.أ :معقب الجلسة
 :المتحدثون

  ية والتنمية المستدامة رؤية في التمكين اإلجتماعي للمرأة اإلفريقيةالحرف التقليدية النسائ  إيمان مھران/ د. أ-١
   نموذج السودان والتحديات الضروريات بين أفريقيا في للمرأة السياسي التمكين      ريم محمد موسى/  د-٢
  المرأة في أفريقيا والتنمية المستدامة بين تطور المفھوم وتحديات البيئة  نادية عبد الفتاح/  د-٣
  المعيلة للمرأة االقتصادية الحماية لتحقيق المقرضة االجتماعية المؤسسات فاعلية  نجـوان حسن/  د -٤
  افريقيا قارة في والشباب المراة تمكين في االعالم دور    سعيد حامد/  د-٥
  تاريخية دراسة :الديمقراطي المسار في الجزائرية المرأة دور  سراب جبار خورشيد/  د-٦
  حالة عدم المساواة بين الجنسين فى دول حوض نھر النيل الواقع والمأمول  د ابراھيم أحمد فؤا/  د-٧
  المرأة وإشكالية التمكين السياسي في دول شمال أفريقيا  خديجة بوعامر/ أ -٨
  
  
  

  

  "اللغات االفريقية والتنمية المستدامة"
   محمد نوفل/د.أ:  رئيس الجلسة
   سمير عزت/د.أ: معقب الجلسة

  :نالمتحدثو
 "الواقع والتحديات والفرص" سيد رشاد   التعدد اللغوي في شرق إفريقيا وغربھا / د، محمد نوفل/د.أ -١
  سيد رشاد/ د،عصام أبو زالل /د. أ،محمد نوفل /د.أ -٢
 العرب من والسواحيلى الھوسا لغتى متعلمى لدى اللغوى النمو مستوى تحسين فى التقابلى المنھج دور      
 اللغة المنوبية واألمازيغية أنموذجا"اللغات المھددة باالنقراض في منطقة الساحل والصحراء    يمسمير عزت إبراھ/ د.أ -٣
 االقتراض اللغوي من العربية وصوره في الشعر السواحيلي اإلسالمي  علي اللبودي/د -٤
 اللغة السواحيلية والتنمية المستدامة في إفريقيا    سيد رشاد/ د -٥
 :عات األفريقية في نشر تعليم اللغة العربية في بنغالديش محمد شھيد اإلسالم دور الجام/د -٦

 ً   الجامعات المصرية نموذجا
دور القراء البنغالديشي الخريجين من الجامعات المصرية لنشر فن تالوة القرآن الكريم في     محمد عبد المنان مياجي /د -٧

  دراسة تحليلية: بنغالديش
 راء المصريين في ممارسة األدب العربي في بنغالديشمساھمة األدباء والشع  محمد رفيق االسالم /د -٨
 بالخصوص عالء الدين األزھري :مساھمات  خريجي  جامعة األزھر في انتشار اللغة العربية في بنغالديش  محمد روح األمين. د -٩

  
 

  

  ) ص ١٢ - ١٠: (السابعةالجلسة 
  القاعة الرئيسية

  ) م ١٢ - ١٠: (الثامنةالجلسة 
  محمد عوض/د.قاعة أ

   م١٥١٢: - ٢١استراحة شاى 

  "  فى أفريقياالتطبيقات الحديثة فى المجاالت الصيدلية والطبية"جلسة 
  ) م٥ -١٠ (قاعة كبار الزوار



   
  القاھرةجامعة 

  معھد البحوث والدراسات األفريقية
  "التنمية المستدامة فى أفريقيا"

  ٢٠١٨ مايو ٨-٧

 - ٩ -

  
  
  
  

  

  سد النھضة اإلثيوبى 
   عادل سعد الحسنين/د.أ:  رئيس الجلسة
   فوزية مرسى/د.أ: معقب الجلسة

  :لمتحدثونا
     المخاطر المنتظرة من بناء سد النھضة  زكى البحيرى/ د. أ-١
 مخاطر سد النھضة على مواقع التراث الثقافي والطبيعي بمصر ودول حوض النيل وأثرھا في   عبد العزيز صالح/ د. أ-٢

  التنمية المستدامة بإفريقيا
  دراسة تحليلية: دامةالفاتح الشيخ يوسف  سد النھضة وآفاق التنمية المست/ د. أ-٣
  المائية الثروة على بالتركيز أفريقيا فى التنمية ومستقبل الطبيعية الثرواتإقبال محمد أحمد وراق  / د -٤
  عزيزة بدر/ د. أ،محمود عاشور/ د. أ،مصطفى رجب/ أ -٥

  البيئة الطبيعية وآفاق التنمية المستدامة فى حوض نھر العطبرة  
  اثيوبيا فى المستدامة التنمية على واثرھا المتجددة طاقةال  محمود احمد فراج/  أ -٦
  ياسمين عبد الفتاح وآخرون /  د-٧

Spatiotemporal Precipitation Variability Modeling in the Blue Nile Basin: 1998-2016 
  عباس محمد شراقى/  د-٨

Geological and Environmental hazards of the Ethiopian Renaissance Dam 
  
  
  
  

  الروابط التاريخية والثقافية في افريقيا     
   حسين مراد/د. أ:رئيس الجلسة
     ماھر شعبان/د.أ: معقب الجلسة
  :المتحدثون

  )١٩٧١ -١٩٤٥(وسام أحمد طه       مصر في مشروعات بريطانيا المائية في أوغندا / د -١
 مھدي دھب حسن دھب/  د-مصطفي عثمان اسماعيل  /د -٢

  دراسة حالة مفوضية تنمية واعادة اعمار شرق السودان :ر المفوضيات الحكومية في التنمية المستدامة في افريقيادو  
   نموذجا الفالشا يھود تھجير )١٩٩١-١٩٧٤( اإلسرائيلية اإلثيوبية للعالقات السياسي التطور  ھويدا احمد علي/ د -٣
  وره في ترقية الصادرات خارج المحروقاتعقد تأمين القرض عند التصدير ود    عليان عدة/ د -٤
 أفريقيا شمال في األمازيغية الحضارة تاريخ   فيروز بن رمضان/ أ -٥
ً ) ١٩٦٨ - ١٩٦٢(التعاون االقتصادى اللبناني األفريقي               نھلة يس/ أ -٦   السنغال ونيجيريا نموذجا
   مكافحة االرھاب في منطقة الساحل االفريقي الجھود االفريقية في:  أمين سلطان/ سيد ربيع و أ/  أ-٧
  )١٩٥٦-١٩٥١(الرابط التاريخي والثقافي بين مصر والجزائر خالل الفترة االستعمارية   بوسعيدسومية /  د-آمال علوان / د -٨
  

  
  

  ) م ٢:١٥ - ١٢:١٥: (العاشرةالجلسة 
  محمد عوض/ د.قاعة أ

  )م ٢:١٥ - ١٢:١٥: (التاسعةالجلسة 
  القاعة الرئيسية

 ) م ٣:١٥ -  ٢:١٥: (استراحة غذاء



   
  القاھرةجامعة 

  معھد البحوث والدراسات األفريقية
  "التنمية المستدامة فى أفريقيا"

  ٢٠١٨ مايو ٨-٧

 - ١٠ -

  

  
  
  

  "بيعية الموارد الطتنمية "     
   حسن صبحى/د.أ: رئيس الجلسة
    مجدى سمك /د.أ: معقب الجلسة

 :دثونالمتح
1. Abbas Mahmoud Youssef 
 Studies of iron ore deposits of EL-Bahariya Depression, geochemical specification and 

genesis, Western Desert, Egypt    
2. Bakatuamba K, Kabeya N., Fimbu M., kilimali N. ,Kunyima B., Kabeya 
  Gas-liquid interface in three - natural gas liquefaction process  
3. Islam Abou El-Magd 
  African Space Policy to Achieve Africa’s Agenda 2063 for Societal Benefits 
4. Abbas Sharaky, Naglaa Mohamed, Osama Farouk and El Sayed R. El Sayed 
  Groundwater Assessment of Moghra Aquifer, Western Desert, Egypt 
5. Abbas Sharaky, El Sayed El Abd and Emad Shanab 
  Groundwater potential and quality in Kiteto, Manyara, Tanzania 
6. Mohamed  Babekir Elgali 
 Solar Technology for Rural Development in Sudan: A Case Study of Lotah Project in 

Gezira State, Sudan 
  األفريقيةقة الشمسية على العالقات المصريةأثر استخدام الطا   ااّلء محمد أنور / أ-٧

       

 
  

  "الموارد المائيةتنمية "         
   وفائى عازر/د.أ: رئيس الجلسة
  أحمد شحاته /د : معقب الجلسة
 :المتحدثون

1. Yacoub M.A.,  ElKashef A.T 
 Studying the Feasibility of Reclaiming the Land of Tina Plain area in Sinai 
2. Fazilet ALACHAHER 
 The Ashanti and Zulu’s Political, Economic and Military Institutions - Comparative Study- 

(1824-1920) 
 السويس قناة شرق شمال منطقة لتنمية الجيومورفولوجية األبعاد    محمد أحمد بدوي/ أ -٣
  "االقتصادية الجغرافيا في دراسة" السودان في الكھربائية الطاقة كفاءة     ماھر حامد سعداوي/ د-٤
   رضا القط/مزمل عثمان، د/ محمد فتح هللا، د/د -٥

  روابة أم بمنطقة التقليدي الرعوي القطاع تنمية وآفاق المائية الموارد        
  انية التعاون المائي السوداني المصري االثيوبيامك    محمد الحسن الفاضل/ د ، موسي طه تاي هللا/ د -٦
  

  

  )م ٥:١٥ -  ٣:١٥: (الحادية عشرالجلسة 
  القاعة الرئيسية

  )م ٥:١٥ -  ٣:١٥: (الثانية عشرالجلسة 
  محمد عوض/د.قاعة أ

   م٥:٣٠ -  ٥:١٥استراحة شاى 



   
  القاھرةجامعة 

  معھد البحوث والدراسات األفريقية
  "التنمية المستدامة فى أفريقيا"

  ٢٠١٨ مايو ٨-٧

 - ١١ -

  
  
  
  

  "مكافحة االرھاب فى أفريقيا"
   محمود ابوالعنين/د. أ:رئيس الجلسة
    صبحى قنصوة/د :معقب الجلسة
 :المتحدثون

  اإلرھاب فى إفريقيا وتحدي المواجھة     نجم الدين محمد/  د-١
  ودفعه لعجلة التنميةمحاربة اإلسالم لإلرھاب     أسامة دفع هللا/ د -٢
  التنمية غير المستدامة واإلرھاب في حوض بحيرة تشاد      أحمد أمل/  د-٣
  دراسة لبعض الحاالت التطبيقية: مكافحة اإلرھاب في أفريقيا    محمود زكريا/  د-٤
  التصدي لإلرھاب فى أفريقيا  رضوان الحسن ابراھيم /د -٥
  يقيامواجھة اإلرھاب فى أفر    خالد فھمى محمد / أ-٦
  
  
  
  
  

  تحديات التنمية في افريقيا
  الفاتح الشيخ يوسف /د. أ:رئيس الجلسة
   سالى فريد/د  :معقب الجلسة
 :المتحدثون

    تحديات االستثمار والتنمية فى أفريقيا    اعتدال محمد احمد / د -١
  كافحتھالم اإلقليمية والجھود آثارھا بالسودان الشرعية غير الھجرة    أحمد عبد هللا محمد / د -٢
  أفريقيا في الصغري القوميات ومشكالت الديمقراطية     إبراھيم محمد آدم/د -٣
  للسادك التنموى األداء تعوق التى المشكالت     ياسمين أسامة/ أ -٤
  نيجيريا حالة دراسة( أفريقيا في المستدامة التنمية على الفساد ظاھرة انعكاسات    جالل حسن حسن / د -٥
  تقييم تجربة جنوب السودان: النزعات االنفصالية وتأثيرھا على التنمية في إفريقيا    ميرفت عبدهللا/ د -٦
  الرابع الصناعية الثورة واقتصاديات أفريقيا    رشا حجازى/ أ -٧
  موازية تحركات :أفريقيا في الصين الجنوب الجنوب تعاون إشكاليات    جھاد عمر الخطيب/ أ -٨
  
  

  
  
  

  )م ٧:٣٠ -  ٥:٣٠: (الثالثة عشرالجلسة 
  القاعة الرئيسية

  )م ٧:٣٠ -  ٥:٣٠: (الرابعة عشرالجلسة 
  محمد عوض/د.قاعة أ

   ) م٠٣,٨ - ٠٣,٧ (الختامية والتوصياتالجلسة 


