
 

  مركز االسكوا للتكنولوجيا مجموعة طالل أبو غزالة            والعلومالمنظمة العربية للتربية والثقافة     المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين 
 

 

 

 

 امللتقى العريب لتطبيقات علوم وتقنيات النانو
 اململكة االردنية اهلامشية –عمان 

 2017تشرين اول/اكتوبر  3-4
 2017 اكتوبر/  تشرين االول 3الثالاثءاليوم األول : ➢

 املوضــــــوع الـــــوقت

 ــلالتسجيـــــــــ 9:00  - 8:30
 يةــاحاالفتتـــــاجللسة  9:30 – 9:00

 األردن - رئيس جمموعة طالل ابوغزالة -السيد  طالل ابو غزالة  عطوفة كلمة 
  املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم  ممثل -سعادة السيدة سايل حسن كلمة 
 العربية للتنمية الصناعية والتعدين  للمنظمة العامدير امل  -عادل الصقر  سعادة املهندسة كلم 
  التنفيذي لالسكوا األمني –كلمة معايل السيد حممد علي احلكيم 
  األردن –وزير الدولة لشؤون االستثمار  –كلمة معايل السيد مهند شحادة 
 

  املتالقيةوالتقنيات املبادرة العربية لتطويع علوم وتقنيات النانو : األوىلاجللسة  • 11:00 – 9:30

 غزالة  أبورئيس اجللسة: السيد طالل  
 –عضو اللجنة العلمية الفنية للمبادرة / املدير التنفيذي للمنطقة االستثمارية  –أ.د. عبد اهلادي قشيوط  :وناملتحدث

 والعلومتطبيقات التكنولوجية ابإلسكندرية، خبري املنظمة العربية للرتبية والثقافة مدينة األحباث العلمية وال
 املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين –مقرر املبادرة / مدير إدارة البحوث والتطوير  -م.صاحل اجلغداف -

 املعهداملنسق الرئيس لشبكة )اراننو(/ /انئب رئيس اللجنة العلمية الفنية للمبادرة  –أ.د.مأمون أمحد حممد  -تعقيب :
 امللكي / جامعة ستوكهومل ابلسويد.

 نقاش •

 اسرتاحة  11:30 – 11:00



11:30 – 13:00 
 
 

 

 يف الدول العربية والتكنولوجيات املالئمة اولوايت امن املياه والطاقةاجللسة الثانية:  •

 االردن -لى للعلوم والتكنولوجيا اجمللس االعامني عام  –معايل د. خالد الشريدة رئيس اجللسة: 
  الدول العربيةالتنمية املستدامة يف يف ترابط املياه والطاقة 

 االسكوا –إدارة سياسات التنمية املستدامة  مستشار إقليمي للطاقة، –م. زايد جابر السيد
 التكنولوجيات املالئمة يف مواجهة حتدايت املوارد الطبيعية 

 مركز االسكوا للتكنولوجيامستشار  –عاشور ابو  د. مجال
 نقاش •

 13:00 – 14:30 
 
 

 التكنولوجيا الناشئة يف التنمية املستدامة للدول العربية وامكاانت الثالثة: فرص اجللسة •

املركز الوطين لبجوث التقنيات املتناهية الصغر )النانو( مدينة امللك  –عبدهللا اخلضريي  د.أ. :رئيس اجللسة
 اململكة العربية السعودية –عبدالعزيز للعلوم والتقنية 

  ودورها يف حتقيق اهداف التنمية املستدامةالتكنولوجيا الناشئة 
  السويد -، املعهد امللكي بستوكهومل  )اراننو( املنسق الرئيسي لشبكة –مأمون أمحد حممد  أ.د.

  ةالعربي الدولالتطبيقات الصناعية لتقنيات النانو يف 
 قطر -أستاذ الفيزايء جبامعة فرجينيا كومنولث  –خالد سعود أ.د.

  العربية الدولالدراسة التشخيصية ملسح اإلمكاانت يف جمال علوم وتقنيات النانو يف 
 والعلوم للرتبية والثقافة املنظمة العربية خبري  –عبد اهلادي قشيوط  أ.د.     

 نقاش •

 اسرتاحة غذاء   15:30 – 14:30

  املتالقية والتقنياتاجتماع اللجنة العلمية للمبادرة العربية لتطويع علوم وتقنيات النانو  •   18:00 – 15:30

 العربية للتنمية الصناعية والتعدين  املنظمة 

 
 2017 اكتوبر/  تشرين االول 4 االربعاء: الثايناليوم  ➢

 املوضــــــوع الـــــوقت

9:00 – 10:30 
 

 يف الدول العربية املستدامةحمفزات التنمية : حواريةجلسة  -
 العربية للتنمية الصناعية والتعدين املنظمة - م. صاحل  اجلغداف / مدير إدارة البحوث والتطوير  :رئيس اجللسة



-3- 
 

 للدول العربية دور العلوم والتكنولوجيا يف التنمية املستدامة - 
 مستشار مركز االسكوا للتكنولوجيا – جورج نصرد. 

 يف الدول العربيةفرص االقتصاد الرقمي  -
  االسكوا -مدير ادارة التكنولوجيا من اجل التنمية – د. حيدر فرحيات

 التنمية املستدامة يف الدول العربية دور التمويل يف -
 االسكوا – أدارة التكامل والتنمية االقتصادية  -د. سليم عراجي 

 التحول حنو اقتصاد اهليدروجني كبديل واعد للتنمية املستدامة . -
 املغرب /MAScIR –مدير مركز املواد النانومرتية  –أ.د. عبد اإلله بن يوسف  -

  :احملاورون
 اجلامعة االملانية ابلقاهرة  –وكيل كلية اهلندسة وعلوم املواد  –د.أمحد عبد العزيز أ.  -
  مصر –مركز حبوث وتطوير الفلزات  -مدير علوم وتكنولوجيا النانو  – سعيد الشيخ أ.د. -

 اسرتاحة  11:00 – 10:30

11:00 – 13:00 
 
 
 
 
 
 
 

 
13:00 – 14:00 

 مشاريع استثمارية يف تطبيقات النانوتكنولوجي لتحلية املياه والطاقة الشمسية  •

 املدير التنفيذي ملركز اإلسكوا للتكنولوجيا -فؤاد مراد د. يدير النقاش: 
 فرص واعدة لتقنيات النانو يف حتلية املياه والطاقة الشمسية يف الدول العربية              

 االردن –جمموعة طالل ابو غزالة  –سامر ابو راشد أ.   املتحدثون: 
 مركز االسكوا للتكنولوجيا –ايوب غرير د.                

 :احملاورون
 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم خبري  -أ.د. عبد اهلادي قشيوط           

 خنبة من رجال االعمال واملستثمرون           
 نقاش •

 .والتوصيات اخلتام
 اسرتاحة غـــذاء  14:00

 

 بالتعاون مع المؤسسات التالية:

 
 

   
 

 

 
 الكويت –معهد الكويت لالبحاث العلمية 

 
 ناألرد –الجمعية العلمية الملكية 

 
 مصر –اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 

 

 
المجلس االعلى للعلوم 

 االردن –والتكنولوجيا 

 
 العراق -وزارة التخطيط 

 
 سلطنة ُعمان –مجلس البحث العلمي 
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