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 تقرير 

  " المشروعات القومية قاطرة التنمية في مصر"ندوه  

 
 جبر ا.د شريف عبد الونيسفي رحاب كليه الزراعه جامعه طنطا بقياده 

شئون خدمه وكيل الكليه ل ا.د محمد السيد احمدكال من : وتحت رعايه 

وكيل الكليه لشئون  محمود ا.د عيسوى قاسموالمجتمع و تنميه البيئه 

و بالتعاون مع الهيئة العامة لالستعالمات متمثله بالتعاون  الطالبالتعليم و 

 التابع العالم وسط الدلتا لالعالم مدير مركز النيلفي أ. فكري الفقي 

 مدير عام اعالم وسط الدلتا . وأ. سمير مهنا بطنطا

 

 اعالميه للطالبندوة  ٤١٠٢اكتوبر  ٤٢في يوم االربعاء  مركزالنظم 

 :تحت عنوان)ا( بالدور االرضي  بمقر الكليه مدرج

  " . المشروعات القومية قاطرة التنمية في مصر"                             

  

  ). محافظ البحيرة األسبق(  اللواء د.م/ مصطفي هدهودالندوه سياده  هذهوحاضر ولقد شرفنا 
 

 

 
 

ق إلثارة االهتمام بأهمية المشروعات القومية لتحقيالندوه تهدف 

أهداف التنمية المستدامة والتأكيد علي جدوي المشروعات 

  .القومية وخلق فرص عمل للشباب

 

 حديثه محافظ البحيرة األسبق -اللواء د.م/ مصطفي هدهود بدأ 

بالتعريف بمفهوم المشروع القومي و هو المشروع القادر علي 

جمع أبناء الشعب بغض النظر عن أوضاعهم الدينية أو 

 .دف تنمية الوطن السياسية به

 

ما تقدمه الدولة من تنمية ومشروعات وخلق  عرض سيادته

فرص عمل للشباب من خالل هذه المشروعات الجديدة ومن 

أهمها مشروعات الكهرباء وانه تم اصالح محطات توليد 

 .الكهرباء الغير صالحة 

 

عن مشروع الضبعة وما توفره من كهرباء وعن تحدث سيادته 

وتحدث ايضا  .ميجا وات  ٠٤2١محطات الزعفرانة التي توفر 

عن تسهيل عرض سيادته صوره مبسطه   .عن الطاقة الشمسية

االستثمارات في مصر وجذب المستثمرين وتقديم التسهيالت 

 .القامة المشروعات 
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لطرق مشروع تطوير االحديث عن  خاللتعرض سيادته 

 و الذي افتتحه الرئيس السيسي مؤخرا.والكباري 

 

أهم المشاكل التي تواجه الدولة في الفترة سيادته ايضا  أوضح 

الحالية ومنها المشكلة السكانية التي تبتلع أي محاولة من 

 ٢2محاوالت تقدم الدولة ومشكلة المياه التي تصل الي استهالك 

مكعب فقط وسيصل مليار متر 36مليار متر مكعب والمتاح 

مليار  ٠2مليار متر مكعب للري و  0١الي  ٤١6١احتياجنا في 

 .مليار متر مكعب للصناعة  ٠٤متر مكعب للشرب و 

 

علي مجهودات الدولة الغير اللواء د.م/ مصطفي هدهود وأكد 

 . البالد في كافة المجاالت معلنة الصالح وتطوير

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 ندوهال نسقم

 

 د.هناء عاطف نسيم

 وتنمية البيئة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع       

 

 ا.د/ محمد السيد أحمد   

 عميد الكلية   

 
 ا.د/ شريف عبد الونيس جبر


