التكافؤ اإلجتماعي بين المرأة والرجل :قضية اإلنسانية جمعاء

اإلحتفال بالمساواة
احتفالية تدشين استراتيجية التكافؤ اإلجتماعي
المكان“ :القاعة الرئيسية” بجامعة هيلوبوليس للتنمية المستدامة
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عرض موسيقي
اإلفتتاحية وكلمة الترحيب بالضيوف
أ.د .إبراهيم أبو العيش
رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس
مقدمة إلى استراتيجية التكافؤ اإلجتماعي بسيكم وجامعة هليوبوليس
أ .حلمي أبو العيش
رئيس مجلس إدارة مجموعة سيكم القابضة
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كلمة د .غادة والي

سيكم:

وزير الدولة للتضمان اإلجتماعي

تعتبــر مبــادرة ســيكم هــى نمــوذج
للتنميــه المســتدامه فــى مصــر .بــدأ
د .ابراهيــم أبــو العيــش فــى اســتصالح
األرض الصحراويــه وتحويلهــا الــى تربــه
حيويــه عــن طريــق اســتخدام أســاليب
الزراعــه العضويــه وبنــاء ســيكم كمبــادره
شــامله تهــدف الــى العمــل علــى أربعــة
أبعــاد :الحيــاه االقتصاديــه ،البيئيــه،
الثقافيــه واإلجتماعيــه .تقــوم مجموعــة
شــركات ســيكم بجانــب التزامهــا
بالزراعــه الحيويــه بانتــاج و تصنيــع المــواد
الغذائيــه والمنســوجات و منتجــات
العنايــه الصحيــه .عــاوة علــى ذلــك فــإن
مبــادرة ســيكم تديــر عــدة مؤسســات
تعليميــه تصــب جميعهــا فــى نهــج
شــامل و مســتدام وأخيــرًا تقــوم ســيكم
بدعــم زمــاء العمــل و األفــراد مــن
القــرى المحيطــه عــن طريــق الخدمــات
المقدمــه مــن مركــز ســيكم الطبــى
وأيضــً مــن خــال مجموعــه كبيــره مــن
األنشــطه الثقافيــه.

كلمة د .ميرفت التالوي
رئيس المجلس القومي لحقوق المرأة
أ .سيباستيان ليش
ممثل السفارة االلمانية
عرض موسيقي وحركي
فنانو جامعة هليوبوليس
عرض لنشاطات نادي “باالنس” بجامعة هليوبوليس
أ .أفضال فريد

جامعة هليوبوليس:

12:25 - 12:15
12:35 - 12:25

كلمة د .قدرية عبد متعال
رئيس وحدة البحث واإلبداع بجامعة هليوبوليس
كلمة د .اندرياس كوك
المدير اإلقليمي لل ()GIZ

12:40 - 12:35

عرض موسيقي

12:50 - 12:40

كلمة د .سميرة المالح

13:00 - 12:50
14:00 - 13:00

العميد السابق لكلية الصيدلة بجامعة األزهر
كلمة د .جمال السيد
ممثل مؤسسة سيكم للتنمية

عرض موسيقي وحفل استقبال

تعتبــر جامعــة هليوبوليــس هــى صــرح
علمــى رائــد يســعى الــى تحقيــق و تعزيــز
التنميــه المســتدامه عــن طريــق الوعــى
الفــردى و التضامــن االجتماعــى و العدالــه
االجتماعيــه و أيضــً التــوازن البيئــى
فــى مصــر و العالــم .تعمــل جامعــة
هليوبوليــس علــى تمكيــن الطلبــه
ليصبحــوا أبطــال التنميــه المســتدامه
فــى مختلــف مجــاالت الحيــاه .نحــن
نقــدم مــكان يعتبــر بمثابــة أرض خصبــه
تلتقــى فيهــه األفــكار الجديــده مــن
خــال عمليــة البحــث و التدريــس .يجمــع
نهجنــا التعليمــى بيــن البحــث والدراســه
و الممارســه مــع وجــود برنامــج اساســى
و انســانى فريــد مــن نوعــه مــع عمليــة
تطويــر للعقــول المبدعــه و المبتكــره.
تشــمل جامعــة هليوبوليــس ثالثــة
كليــا ت :
الصيدله
االقتصاد وادارة األعمال
الهندسه

