
 

 

 اختتام أعمال المؤتمر

 
 )المؤقت(جدول أعمال المؤتمر

 البشرية: نحو مجتمع سياحى مستدام القدرات وبناء السياحي الوعي
 9299مارس  92القاهرة 

9:30-10:00 
 

 )الزمالك( على الباخرة نايل ماكسيمحفل استقبال 
 

 المتحدثون مدير الجلسة المحور التوقيت

02:22-02:02  
 الجلسة األولي

رفع الوعي السياحي لدى  -0
 االطفال

 

 أ.د./ نورا علي
 رئيس لجنة السياحة
,  والطيران المدنى
بمجلس النواب 

 )مصر(

 السيدة/ لوسى جارنر .0
 اببتنمية المواهب والش –خبير أول 

 منظمة السياحة العالمية
 االستاذة/ نوال شلبي .9
تطوير المناهج بوزارة التربية مدير مركز 

 والتعليم )مصر(
 الدكتورة / غادة مكادي .0

 مدير برنامج الشراكات ومبادرة شباب البلد
مصر -اليونيسيف   

00:02- 00:11  
 (coffee breakاستراحة ) 



 

 

00:11-00:01  
 الجلسة الثانية

ربط مخرجات التعليم السياحي  -9
 باحتياجات سوق العمل

  التعليم سوق العمل ومنظومة
 الفني والتدريب المهني.

  بناء دور القطاع الخاص في
 .القدرات البشرية

  دور التعليم العالي السياحي في
االعداد لوظائف المستقبل في 

 القطاع.
 .منظومة التدريب التمويلي 

االستاذ/ أحمد 
 الوصيف

رئيس اتحاد غرف 
 السياحة )مصر(

 السيدة/ ناتاليا بايونا .0
 والتعليم واالستثماررئيس وحدة االبداع 

 منظمة السياحة العالمية
 د. سها عبد الوهاب .9

 عميد كلية سياحة وفنادق
 الدكتور نادر الببالوي  -3

 رئيس غرفة الشركات السياحية 

00:01-01:01  الغــــذاء 

01:01-01:11  
 الجلسة الثالثة

رفع الوعى لدى المجتمعات  -0
 المحيطة بالمناطق السياحية

 الدكتور أحمد غنيم 
رئيس المتحف  

القومي للحضارة 
 المصرية

 السيدة/ ساندرا كارفاو .0
 رئيس قسم األسواق والقدرة التنافسية

 منظمة السياحة العالمية
 دكتور/ مصطفى وزيري .9

 رئيس المجلس األعلى لآلثار )مصر(
 اكاتسوكي تاكاهاشيد.  .0

أخصائي برنامج الثقافة في مكتب 
لوم في عاإلقليمي لل اليونسكو

 الدول العربية 
01:11-00:22  (coffee breakاستراحة ) 



 

 

00:22-01:01  
 الجلسة الرابعة

تنمية مهارات وسلوك  -1
 في قطاع السياحةالعاملين 

 والمتعاملين معه
  دور المجتمع المدني في

 منظومة التدريب المستمر.
  تحسين الصورة الذهنية للمقصد

 السياحي المصري.
  الوزارة لرفع كفاءة خطة

 .ينالمتعاملين مع السائح
 الرقمي في منظومة  دور التحول

 التدريب المستمر

الدكتور/ هشام 
 زعزوع

وزير السياحة 
 األسبق
 )مصر(

 السيدة/ ناتاليا بايونا .0
 رئيس وحدة االبداع والتعليم واالستثمار

 منظمة السياحة العالمية
مستشار وزير  –د سها بهجت  .9

 واالثار للتدريبالسياحة 
 األستاذ عالء عقل  .0

 غرفة المنشآت الفندقيةرئيس 

01:01-00:22  
 الجلسة الختامية

مالحظات ختامية حول مخرجات 
 المؤتمر

 د. خالد العناني
وزير السياحة واآلثار 

 )مصر(

السيد/ زوراب بولوليكاشفيلي أمين عام 
 منظمة السياحة العالمية

UNWTO)) 


