
 وزارة البحث العلمي –أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 

 مجلس الدراسات المستقبلية وإدارة المخاطر
 

  2016شراكة المستقبليات األهلية والحكومية في مصر  ملتقى

(Futures Partnership in Egypt Civil and Governmental 2016) 
 

 مصرفي مستقبل الدور الدراسات المستقبلية فى صناعة 

(Role of the Future Studies in Shaping the Future in Egypt) 

 (Scientific Program)  2016أبريل  17األحد   -العلمي البرنامج الوقت

9:00 –10:00  
 

)Registration –التسجيل )  
 

:0010- 10:15  

 (Opening Address)  فتتاحاال خطاب
والتكنولوجيا كلمة السيد رئيس أكاديمية البحث العلمي  

 كلمة مقرر مجلس الدراسات المستقبلية وإدارة المخاطر : أ.د. كمال ذكي محمود شعير
أ.د. تيسير أبو النصر :كلمة رئيس اللجنة المنظمة  

 

15:10 – 15:11  

 

 )Session I( وليالجلسة العلمية األ
 "التنموية والتحدياتالدراسات المستقبلية " الموضوع

(Foresight and developmental challenges)  
 )المقرر: أ.د. تيسير أبو النصر(

 

15:10 – 35:01  

 

 المتحدثون:
 

"الدولة التنمويةو مستقبل"دراسات ال  
(Futures studies and the developmental state)  

 االستاذ / السيد يس : مدير مركز البحوث والدراسات العربية
 

10:35 –  10:55  

"0203مصر رؤية "  

(Egypt vision 2030) 

 التخطيطوزارة  –نائب وزير التخطيط / نهال المغربل :  ةالدكتور

10:55 – 511:1  

 "الحديثة التنميةمناهج المستقبليات وفكر التكاملي في  يالمعرفالذكاء الجمعي و"نحو نظم 

(Towards collective intelligence and integrated synergistic information 

systems in modern foresight thinking and developmental disciplines) 

 أ.د. كمال شعير : مقرر مجلس الدراسات المستقبلية وإدارة المخاطر 

511:1– 11:25  (Panel Discussion) ةمناقشة عام 

11:25 – 12:25  
 

 )Session II(   الجلسة العلمية الثانية
 الموضوع "كيف صنعت الدراسات المستقبلية فارقا عالميا"



(How did future studies make the difference globally) 
هدي رجاء /ةالدكتور –المقرر : أ.د. عبد الحميد القصاص   

 

12:25 – 12:55  

 المتحدث: أ.د. بافل كابات

 (IIASA) تحليل النظملتطبيقات المعهد الدولي  - المدير العام والرئيس التنفيذي

النمسا -لوكسمبرج  
Professor Dr. Pavel Kabat 

Director General and Chief Executive Officer 
International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) Luxenberg, Austria 

12:55 – 1:25    (Tea Break)      الشاي ستراحها 

1:25 – 2:55  

 

 ) IIISession(     الثالثةالجلسة العلمية 
 "الشراكة والتعاون فرص -الدراسات المستقبلية في مصر " الموضوع

(Future studies in Egypt and partnership opportunities) 
 

 المقرر : أ.د. كمال شعير، مقرر مجلس الدراسات المستقبلية وادارة المخاطر
 

 

1:25 – 1:35  

 :المتحدثون

 أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا : د.محمد رمضان –المرصد القومي 

1:35 – 1:45  : أ.د. أحمد شوقي حسن جمعية بحوث المستقبليات المصرية العربية 

1:45 – 1:55 : دكتور ماجد الصادق وبنك المعلومات الشبكة القومية المصرية   

1:55 – 2:05  نهلة السباعيالدكتورة / : مجلس الوزراء–مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار  

2:05 – 2:15  نسرين لحامة/ دكتور: منتدى الدراسات المستقبلية ألفريقيا والشرق األوسط 

2:15 – 2:25 جامعة أسيوط : أ.د. سحر عبد الجيد -مركز دراسات المستقبل    

مؤسسة جريدة األهرام  –مركز الدراسات االستراتيجية والسياسية  2:35 – 2:25  

مكتبة األسكندرية –وحدة الدراسات المستقبلية  2:50 – 2:35  

 (Panel Discussed)مناقشة عامه  3:00 – 2:50

3:00 –10:3  
 التوصيات الختامية

مقرر مجلس الدراسات المستقبلية و تنظيم المخاطر -ا.د كمال شعير  
رئيس اللجنة المنظمة –ا.د تيسير ابو النصر   

 

 

  (IIASA) والهيئة العلمية النمساوية (ASRT) األكاديمية المصريةالخطة المستقبلية للشراكة 

(غداء عملجلسة )  

(Planning the Future in ASRT - IIASA Partnership) 

(Working Lunch Session)  
 

 (IIASA) المدير التنفيذي مؤسسةالمخاطر و وإدارةمجلس الدراسات المستقبلية و عضاء أبين 
Prof. Dr Pavel Kabat 

 د. حسن عادل  –د. جاسر الحسين  – د. هدى رجاء –دارة الجلسة / أ.د. سميحة عودة إ
 

3:00 – 4:30 

 


