
''اإلستدامة في التعليم - التفكير بطريقة 
خضراء داخل الحرم الجامعي في مصر'' 

دعوة حضراتكم لحضور فعاليات الحلقة النقاشية الثانية والثالثين لمنتدى القاهرة للتغير المناخي تحت عنوان:

يسر 

وتعقد هذه الحلقة النقاشية في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم األربعاء الموافق ١6 سبتمبر ٢٠١٥، 
بمقر المركز العلمي األلماني وعنوانه ١١ ش الصالح أيوب بالزمالك القاهرة.

للبيئة.  وصديق  الطاقة  فعالية  على  يحرص  جامعي  حرم  إلى  الوصول  كيفية 
وكذا  لإلستدامة  العلمية  البرامج  مراعاة  مدى  ما  إلى  أيضًا  النقاش  يتطرق  كما 
ستطرح  كما  الوعي.  تنمية  إلى  تهدف  بيئية  مبادرات  في  الطالب  مشاركة 
المعاد  للمواد  الطالب  استخدام  من  انطالقا   : مثل  هامة  أسئلة  المناقشة 
تدويرها ومرورا بتنظيم المعسكرات الصيفية للطاقة الجديدة والمتجددة؛ فما 
هي التغيرات، سواءًا الصغيرة أو الكبيرة منها، التي يمكن أن تؤثر باإليجاب على 
 « أجيال جديدة ممن يطلق عليهم  الجامعات ويمكن نشرها عن طريق تعليم 

الخضر«؟  المفكرين 

للفكر  األساسية  الحاضنة  هي  األحيان  أغلب  في  واألكاديمية  التعليمية  المؤسسات  تعد 
واالبتكار. وكما تتغير البيئة المادية واحتياجاتنا من الطاقة والموارد المختلفة، فلدى تلك 

المؤسسات الفرصة لإلنطالق نحو التكييف مع تلك  التغييرات. 
ويلقي منتدى القاهرة للتغير المناخي في حلقته الثانية والثالثين الضوء على 
كيفية وضع الجامعات المصرية العامة منها والخاصة لمناهجها الدراسية وبناها 
من  إليها  المشار  التغيرات  ضوء  في  البيئي  الوعي  نشر  كيفية  وكذا  التحتية، 
الخاص  التعليم  خبراء  أيضًا  النقاشية  الحلقة  خالل  من  األفكار  ويتبادل  قبل. 
بينها  من  الموضوعات  من  جملة  حول  والطالب،  األساتذة  في  ممثلين  والعام، 

ويعقب الفعالية بوفيه عشاء مفتوح 

السادة المتحدثون في الحلقة النقاشية هم:

السيد / عبد الرحمن الجّمال

يدير الحلقة النقاشية: مريم عالم، ناشطة في مجال التغير المناخي والبيئة بمبادرة حركة الشباب العربي للمناخ 

د. محمد صالحينالسيد / يوهانس جايبل

د. رشا الخولي
مدير مشروع »أنت تفكر بطريقة خضراء - مصر«

عضو مجلس إدارة شبكة » إن« ألمانيا ومؤسس مبادرة »حرم جامعي 
أخضر« في جامعات ألمانيا

استاذ جامعة عين شمس وخبير برنامج المساعدات 
األمريكية

عميد كلية الهندسة جامعة هليوبوليس

ويتفضل بإفتتاح الحلقة النقاشية كل من:

السيد الوزير د./ خالد فهمي 
وزير البيئة المصري )لم يتأكد بعد(

السيد الوزير د./ سيد عبد الخالق 
وزير التعليم العالي المصري )لم يتأكد بعد(

 السيد/ يوليوس جيورج لوي
سفير جمهورية ألمانيا اإلتحادية بالقاهرة

وزارة البيئة المصرية سفارة جمهورية ألمانيا 
االتحادية بالقاهرة


