


الوقت الجلسة االفتتاحية

 المركز القومي للبحوث–رئيس الشعبة الهندسية 

 رئيس المركز القومي للبحوث

 العلميوالبحث وزير التعليم العالي /  معالي الدكتور خالد عاطف عبد الغفار

 للتكنولوجيا  االسكواالمدير التنفيذي لمركز 

 ممثل الوكالة السويدية الدولية للتعاون اإلنمائي

 ومدير المكتب اإلقليمي في مصر اليونيدو

 رئيس أكاديمية البحث العلمي  

 والتعدينالمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية 

2018المؤتمر الصناعي العربي الدولي 

THE ARAB INTERNATIONAL INDUSTRIAL CONFERENCE 2018

09:00 -10:00

10:00-11:00

11:00-11:30  

مرفق البرنامج الزمني للجلسات العلمية الموازية

12-01 البرنامج الزمني

الجلسة االفتتاحية
التسجيل

 من الذكر الحكيم بيناتآيات -

رئيس الشعبة الهندسية /  الدكتورة هالة القاضي كلمة -

رئيس المركز القومي للبحوث/  شعالنكلمة الدكتور أشرف  -

معالي الدكتور خالد عاطف عبد الغفاركلمة -

المدير التنفيذي لمركز /  النجداويريم  االستاذةكلمة - 

ممثل الوكالة السويدية الدولية للتعاون اإلنمائي/ Peter Cederbladكلمة السيد - 

اليونيدوممثل / سيجلي  جيوفاناكلمة السيدة -

رئيس أكاديمية البحث العلمي  / كلمة الدكتور محمود صقر -

المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية / كلمة المهندس عادل الصقر - 

المؤتمر الصناعي العربي الدولي 
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استراحة–افتتاح المعرض 

مرفق البرنامج الزمني للجلسات العلمية الموازية: مالحظة



الوقت االولىالجلسة 
رئيس المركز القومي للبحوث

 ممثل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

 .دور أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالمجتمع المصري
 .رئيس أكاديمية البحث العلمي

 واقع وآفاق صناعة االسمنت ومواد البناء  في الوطن العربي
 العام لالتحاد العربي لالسمنت ومواد البناء 

 واقع وآفاق صناعة الحديد والصلب في الوطن العربي
 المدير اإلقليمي لالتحاد العربي للحديد والصلب بالقاهرة

 واقع وآفاق صناعة األدوية والمستلزمات الطبية في الوطن العربي
 األمين العام لالتحاد العربي لمنتجي األدوية والمستلزمات الطبية

2018المؤتمر الصناعي العربي الدولي 
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11:30 -12:30 

مناقشة

 واقع وآفاق الصناعات الغذائية في الوطن العربي
 االتحاد العربي للصناعات الغذائية

 واقع وآفاق الصناعة العربية في ظل المتغيرات الدولية
 خبير بإدارة التنمية الصناعية بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين 

12-02 البرنامج الزمني
الجلسة المحور
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رئيس المركز القومي للبحوث/  شعالنأشرف : رئيس الجلسة  
ممثل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية/ الفقيالسيد  رفيق  :الجلسة مقرر 

االولىالورقة  

دور أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالمجتمع المصري
رئيس أكاديمية البحث العلمي/ األستاذ الدكتور محمود صقر

الورقة  الثانية

واقع وآفاق صناعة االسمنت ومواد البناء  في الوطن العربي
العام لالتحاد العربي لالسمنت ومواد البناء األمين /  المهندس احمد محمود الروسان 

الورقة  الرابعة

واقع وآفاق صناعة الحديد والصلب في الوطن العربي
المدير اإلقليمي لالتحاد العربي للحديد والصلب بالقاهرةنائب / األستاذ محمد طه 

الورقة  الخامسة

واقع وآفاق صناعة األدوية والمستلزمات الطبية في الوطن العربي
األمين العام لالتحاد العربي لمنتجي األدوية والمستلزمات الطبية/  الكيالنيالدكتور عدنان صالح 

المؤتمر الصناعي العربي الدولي 

2018

مناقشة

الورقة  الثالثة

واقع وآفاق الصناعات الغذائية في الوطن العربي
االتحاد العربي للصناعات الغذائية–رئيس مجلس اإلدارة  / الجفانالدكتور هيثم 
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واقع وآفاق الصناعة العربية في ظل المتغيرات الدولية
خبير بإدارة التنمية الصناعية بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين / الدكتور أمير الرفاعي 

الورقة  السادسة



الوقت الجلسة الثانية
األمين العام لالتحاد العربي لالسمنت ومواد البناء 

 يةالمنظمة العالمية للملكية الفكر–مدير المكتب اإلقليمي للبلدان العربية   

 2030تعزيز دور القطاع الصناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 
 )مصر(رئيس الهيئة لالستراتيجيات والتعاون الدولي بالهيئة العامة لتنمية الصناعة 

 المستدامة
 األمين العام لإلتحاد العربي لألسمدة 

 الصناعة في لبنان وأهداف التنمية المستدامة
 )لبنان

 الصناعة في فلسطين وأهداف التنمية المستدامة
 )فلسطين(مستشار االتحاد العام للصناعات الفلسطينية 

2018المؤتمر الصناعي العربي الدولي 

THE ARAB INTERNATIONAL INDUSTRIAL CONFERENCE 2018

12:30-13:30

مناقشة

 تجربة المملكة المغربية لتحقيق التنمية المستدامة 
رئيس مصلحة التوقعات المستقبلية بكتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن 

 )المغرب

دعوة غذاء
14:00-16:00  

12-03

الجلسات العلمية
16:00  

البرنامج الزمني
الجلسة الثانيةالمحور
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األمين العام لالتحاد العربي لالسمنت ومواد البناء /   الروسانالمهندس احمد محمود : رئيس الجلسة 

مدير المكتب اإلقليمي للبلدان العربية   / الدكتور وليد عبد الناصر :: مقرر الجلسة

االولىالورقة  
تعزيز دور القطاع الصناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 

رئيس الهيئة لالستراتيجيات والتعاون الدولي بالهيئة العامة لتنمية الصناعة / أماني مؤمن مساعد  االستاذة

الورقة الثانية

المستدامة أثر صناعة األسمدة على التنمية الزراعية
األمين العام لإلتحاد العربي لألسمدة / زعينالمهندس محمد عبد الله 

الورقة  الرابعة

الصناعة في لبنان وأهداف التنمية المستدامة
لبنان( خبير معهد البحوث الصناعية / الدكتور  طالل سالم

الورقة  الخامسة
الصناعة في فلسطين وأهداف التنمية المستدامة

مستشار االتحاد العام للصناعات الفلسطينية / السيد  وضاح عبد السالم 

المؤتمر الصناعي العربي الدولي 

2018

مناقشة

الورقة  الثالثة

تجربة المملكة المغربية لتحقيق التنمية المستدامة 
رئيس مصلحة التوقعات المستقبلية بكتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن /  السيد موالي سليمان مليكي 

المغرب( والتنمية المستدامة، المكلفة بالتنمية المستدامة 

دعوة غذاء
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الجلسات العلمية



الوقت الثالثةالجلسة 
   والمستقبلية المدير التنفيذي لمركز تميز الدراسات المتقدمة

مصر/ والتطبيقات التكنولوجية 

 للتكنولوجيا  االسكوا

 سكوا للتكنولوجيا 

 .بالصناعة األكاديمياربط  -متطورة 
 والتعدينالمنظمة العربية للتنمية الصناعية –البحوث والتطوير 

 مبادرات مجلس البحث العلمي في سلطنة عمان مع القطاع الخاص
 )سلطنة عمان( البحث العلمي 

 التنمية التكنولوجية لقطاع الصناعات الهندسية بين مصر والدول العربية
 )مصر( التموين والتجارة الداخلية 

 التجربة التونسية في مجال دعم القطاع الصناعي من خالل ربط الصلة مع منظومة البحث العلمي
 )تونس( والتجديد النهوض بالصناعة 

 الخطوات التنفيذية المتبعة في موريتانيا حول كيفية ربط الجامعات بالصناعة
 )موريتانيا( وزارة التعليم العالي –التكنولوجي 

 .نشر الهندسة الميكانيكية في عملية التنمية الصناعية

 واقع وتحديات البحث والتطوير بالشركة الليبية للحديد والصلب
الشركة الليبية –الصناعية   رئيس قسم الهندسة /  بلتومحمد عبد الله 

2018المؤتمر الصناعي العربي الدولي 
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 09:00 -10:30

مناقشة

12-04 البرنامج الزمني
الجلسة المحور
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المدير التنفيذي لمركز تميز الدراسات المتقدمة/ قشيوطعبد الهادي . د.أ: رئيس الجلسة
والتطبيقات التكنولوجية  مدينة األبحاث العلمية

االسكوامستشار مركز / أيوب غرير . د : مقرر الجلسة

 .الصناعة وتحديات التكنولوجيا 
سكوا للتكنولوجيا  اإلمركز –المدير التنفيذي / النجداويريم . أ

متطورة عربية والتطوير التكنولوجي نحو صناعة البحث 
البحوث والتطوير المشرف على القطاع الخاص بإدارة / جلول عياد.د

 

مبادرات مجلس البحث العلمي في سلطنة عمان مع القطاع الخاص
البحث العلمي مجلس –مدير البرامج /  عبيد السعيدي. د

 

التنمية التكنولوجية لقطاع الصناعات الهندسية بين مصر والدول العربية
التموين والتجارة الداخلية وزارة  –باحثة اقتصادية /  نبيل سويلم مروة . د 

 

التجربة التونسية في مجال دعم القطاع الصناعي من خالل ربط الصلة مع منظومة البحث العلمي 
النهوض بالصناعة وكالة  -بإدارة التعاون الدولي مديرة / الزيديهاجر .أ
 

الخطوات التنفيذية المتبعة في موريتانيا حول كيفية ربط الجامعات بالصناعة 
التكنولوجي المدير العام للمعهد العالي للتعليم / احمد الحاج. د

 

نشر الهندسة الميكانيكية في عملية التنمية الصناعية–الهندسة الميكانيكية التكنولوجيات في نقل 
 )تونس( TECKSIMشركة  مدير عام /  الوسالتيجمال . د

 

واقع وتحديات البحث والتطوير بالشركة الليبية للحديد والصلب
عبد الله . م -أخصائي بحث وتطوير  /  الكيالنيسالم مصباح . م

 )ليبيا(للحديد والصلب 

المؤتمر الصناعي العربي الدولي 
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الوقت ورشة عمل
الترويج لمخرجات الدراسات والبحوث الفنية في مجاالت مختارة

 للتكنولوجيا  االسكوامركز / المدير التنفيذي 

 والتعدين الصناعيةالمنظمة العربية للتنمية –على القطاع الخاص 

2018المؤتمر الصناعي العربي الدولي 
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10:30-11:30

11:00 -11:30 

 قصص من الواقع: تعزيز الجوانب التنظيمية لنقل التكنولوجيا في مجاالت الطاقة المتجددة
مدينة األبحاث العلمية –المدير التنفيذي لمركز تميز الدراسات المتقدمة والمستقبلية 

 .مضادة للنمو الجرثومي لحفظ المواد الغذائية النانويالزنك 
 ).العراق( الصناعي هيئة البحث والتطوير –والشؤون العلمية

 .المياه والطاقة الشمسية في الدول العربية تحليةفي 
 ).األردن( مستشار الجمعية العلمية الملكية 

أمثلة عن قصص نجاح في تفعيل الدراسات والبحوث العلمية إلى مشاريع صناعية وشركات ناشئة منتجة 

 )تونس(   السدريةمدير مركز البيوتكنولوجيا ببرج 

 مخرجات فنية لدراستين في مجالي الصناعات الغذائية والطاقة المتجددة كفرص استثمارية
 ).وجدة ، المغرب( كلية العلوم، جامعة محمد األول 

/ مخرجات دراسة تخزين المياه الالزمـة لنمـو األشـجار بالمنـاطق القاحلـة لتفـادي التصـحر ومقاومـة االنجـراف
 )توصيات تنفيذية(مخرجات دراسة حول تفادي األمراض المنقولة باليد 

 )تونس( دار البالستيك مؤسسة / اتحاد الصناعات التونسي

مناقشة

استراحة

12-05
البرنامج الزمني

ورشة عملالمحور
الترويج لمخرجات الدراسات والبحوث الفنية في مجاالت مختارة
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المدير التنفيذي –النجداويريم .أ: رئيس الجلسة

على القطاع الخاص  المشرف–عياد جلول . د: مقرر الجلسة

الورقة  األولى

المؤتمر الصناعي العربي الدولي 
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تعزيز الجوانب التنظيمية لنقل التكنولوجيا في مجاالت الطاقة المتجددة
المدير التنفيذي لمركز تميز الدراسات المتقدمة والمستقبلية /  قشيوطالهادي . د.أ

 )مصر( والتطبيقات التكنولوجية 
 
 

الزنك  وأوكسيد البوليستايريندراسة أغلفة مركبات 
والشؤون العلميةمدير التخطيط / رشيدحميد بهاء الدين . د

 
في  النانوفرص واعدة لتقنيات : مخرجات دراسة فنية

مستشار الجمعية العلمية الملكية –للتكنولوجيا  االسكوامستشار بمركز / غريرأيوب . د

 
أمثلة عن قصص نجاح في تفعيل الدراسات والبحوث العلمية إلى مشاريع صناعية وشركات ناشئة منتجة 

 في مجال التكنولوجيا الحيوية
مدير مركز البيوتكنولوجيا ببرج / حيونيبن األزهر األكرم . د

 
مخرجات فنية لدراستين في مجالي الصناعات الغذائية والطاقة المتجددة كفرص استثمارية

كلية العلوم، جامعة محمد األول –أستاذ التعليم العالي  / افيالل محمد األمين.د
 

مخرجات دراسة تخزين المياه الالزمـة لنمـو األشـجار بالمنـاطق القاحلـة لتفـادي التصـحر ومقاومـة االنجـراف
مخرجات دراسة حول تفادي األمراض المنقولة باليد 

اتحاد الصناعات التونسي–اقتصادي وصناعي باحث / مراد الغطاس.د

مناقشة

استراحة

الورقة  الثانية

الورقة  الرابعة

الورقة  الخامسة

الورقة  الثالثة 

الورقة  السادسة



الوقت الرابعةالجلسة 
المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين / مركز المواصفات والمقاييس

 والجودةخبير بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس / 

2018المؤتمر الصناعي العربي الدولي 
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11:30-12:30

مناقشة

 األوابكتطور المواصفات القياسية للمنتجات البترولية في الدول األعضاء في منظمة 
 ) الكويت" ( أوابك"منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول 

 دور االعتماد في تعزيز البنية التحتية للجودة ودعم االقتصاد الوطني
 )السعودية( مدير عام مركز االعتماد الخليجي 

 2017لعام  17025دراسة تفصيلية لمبادئ وتوجهات اإلصدار الحديث لمواصفة االعتماد 
 )مصر(والمعايرة  المعهد القومي للقياس –الكهرباء  ميترولوجياالقائم بأعمال رئيس شعبة 

 البنية التحتية للجودة ودورها في خلق التنافسية وتعزيز التجارة في األسواق اإلقليمية والدولية
 والتعدينالمنظمة العربية للتنمية الصناعية  –المواصفات والمقاييس

12-06 البرنامج الزمني
الجلسة المحور
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مركز المواصفات والمقاييس. م/ عماد الحلي.د: رئيس الجلسة

/  الشباناتالمهندس سعود بن محمد : مقرر الجلسة
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تطور المواصفات القياسية للمنتجات البترولية في الدول األعضاء في منظمة 
منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول  –تكريرأول خبير / مكي  ناصيفالمهندس عماد 

 
 

دور االعتماد في تعزيز البنية التحتية للجودة ودعم االقتصاد الوطني
مدير عام مركز االعتماد الخليجي / المطيريأحمد بن معطي السيد  

 

 
دراسة تفصيلية لمبادئ وتوجهات اإلصدار الحديث لمواصفة االعتماد 

القائم بأعمال رئيس شعبة / حالوةممدوح مصطفى الدكتور 

 
 

البنية التحتية للجودة ودورها في خلق التنافسية وتعزيز التجارة في األسواق اإلقليمية والدولية
المواصفات والمقاييسخبير بمركز / الدويصراحمد  االستاذ

االولىالورقة  

الورقة  الثانية

الورقة  الرابعة

الورقة  الثالثة



الوقت ورشة العمل
)9000 ايزومجموعة (إدارة الجودة الشاملة 

 مدير عام مركز االعتماد الخليجي/ المطيري
منظمة األقطار العربية المصدرة / خبير تكرير /مكي
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12:30 -14:00

وأثرها في رفع القدرة التنافسية لدى الشركات  

 )مصر( خبير دولي في نظم اإلدارة وممثل مصر في المنظمة الدولية  للمواصفات 

9001 
 )السعودية( بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 

ISOالتفكير المبني على المخاطر 
 )اليونيدو( خبيرة لدى المنظمة منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

عرض : للمؤسسات ذات الهياكل اإلدارية المتشعبة والمعقدة 

 ) مصر(والجودة مكتب ضمان االعتماد ومدير رئيس قسم تلوث المياه 

مناقشة

16:00دعوة غذاء

12-07

الجلسات العلمية  14:00-16:00

البرنامج الزمني

ورشة العملالمحور
إدارة الجودة الشاملة 
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المطيريأحمد بن معطي  االستاذ: رئيس الجلسة
مكي ناصيفالمهندس عماد : مقرر الجلسة

 )أوابك(للبترول 
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9001:2015 ايزوتطبيق المواصفة القياسية العالمية 

 .والمؤسسات في األسواق الداخلية والخارجية
خبير دولي في نظم اإلدارة وممثل مصر في المنظمة الدولية  للمواصفات / الحمزاويعز الدين . م. دلواء 

 
9001 األيزوإدارة الجودة الشاملة ومجموعة مواصفات 

بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة خبير /  الشباناتسعود بن محمد المهندس 

  
-ISO9001:2015متطلبات االنتقال إلى اإلصدار الجديد 

خبيرة لدى المنظمة منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية / مرقطنشروق احمد المهندسة 

 
للمؤسسات ذات الهياكل اإلدارية المتشعبة والمعقدة  ISO 9001تطبيق إدارة الجودة، والتأهل لـ 

 وتقييم للتجربة
رئيس قسم تلوث المياه / الجوادفجر خميس على حسن عبد  الدكتورة 

 
 

مناقشة

دعوة غذاء

االولىالورقة  

الورقة  الثانية

الورقة  الرابعة

الورقة  الثالثة

الجلسات العلمية



الوقت الخامسةالجلسة 
االتحاد العربي للصناعات الغذائية ادارةرئيس مجلس 

مدير الدائرة الهندسية بشركة المدن الصناعية / 

2018المؤتمر الصناعي العربي الدولي 

THE ARAB INTERNATIONAL INDUSTRIAL CONFERENCE 2018

09:00 -10:00

مناقشة

 التنموي للصناعات الخضراء وأهميتها في االنتقال نحو االقتصاد األخضر
المنظمة العربية للتنمية الصناعية  – الصناعيةبإدارة التنمية 

 الصناعات الخضراء وأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة واالنتقال نحو االقتصاد األخضر
 )اليمن( العامة لحماية البيئة البيئية بالهيئة عام التخطيط والمعلومات 

 دراسة حالة الجزائر: الصناعة الخضراء كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة
 )الجزائر (  –ببومرداس بوقرةعميد كلية العلوم االقتصادية بجامعة محمد 

 التحليل الحراري في صناعة إعادة التدوير
 )األردن(األنظمة الذكية للتشغيل وصيانة المصانع  بشركة

12-08 البرنامج الزمني
الجلسة المحور
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رئيس مجلس /  الجفانهيثم / الدكتور: رئيس الجلسة

/ السعايدةالمهندس  طالب : مقرر الجلسة

 )األردن( األردنية 

الورقة  األولى 

المؤتمر الصناعي العربي الدولي 

2018

مناقشة

التنموي للصناعات الخضراء وأهميتها في االنتقال نحو االقتصاد األخضرالدور 
بإدارة التنمية خبير / اللذيذالقوي الدين عبد المهندس عالء 

 والتعدين 

 
الصناعات الخضراء وأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة واالنتقال نحو االقتصاد األخضرمفهوم 

عام التخطيط والمعلومات مدير /  الحماديقائد أمين محمد   االستاذ

 
  

الصناعة الخضراء كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة
عميد كلية العلوم االقتصادية بجامعة محمد /  بوزيدةالدكتور حميد 

 

التحليل الحراري في صناعة إعادة التدويرتكنولوجيا 
بشركة األعمالتطوير مدير / سامر وهيب الزمر المهندس 

الورقة  الثانية

الورقة  الرابعة

الورقة  الثالثة
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الوقت ورشة عمل
تشجيع االستثمار في الصناعات الخضراء في الوطن العربي 

 خبير معهد البحوث الصناعية 
  الشركة الليبية للحديد والصلب/ رئيس قسم الهندسة الصناعية
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10:00 -11:00

11:00 -11:30

 العمارة الخضراء والمباني الذكية والتقنيات الحديثة لصناعة مواد البناء
 )مصر(العام لالتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة 

 دراسة حالة الجزائر: تدوير النفايات ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة
 )الجزائر(  2البليدة في تحقيق التنمية بجامعة ودورها مدير مخبر تسيير الجماعات المحلية 

 بالصناعات الخضراء
 )األردن( مدير الدائرة الهندسية بشركة المدن الصناعية األردنية 

 فرص استثمارية
 )مصر( معهد بحوث البترول  البوليمرات

مناقشة
استراحة

12-09 البرنامج الزمني

ورشة عملالمحور
تشجيع االستثمار في الصناعات الخضراء في الوطن العربي 

 
ية

س
د

هن
ا ال

ه
قات

بي
ط

وت
ة 

يئ
للب

ة 
يق

د
ص

ة ال
عي

صنا
ت ال

جا
نت

م
وال

اء 
ضر

خ
ت ال

عا
صنا

ال
خبير معهد البحوث الصناعية / الدكتور طالل سالم  : رئيس الجلسة 

رئيس قسم الهندسة الصناعية/  بلتوالمهندس عبد الله محمد : مقرر الجلسة

االولىالورقة  

المؤتمر الصناعي العربي الدولي 

2018

العمارة الخضراء والمباني الذكية والتقنيات الحديثة لصناعة مواد البناء
العام لالتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة المدير / عبد العزيز منصور أشرف الدكتور 

 
تدوير النفايات ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة

مدير مخبر تسيير الجماعات المحلية / مسعود  دراوسيالدكتور 

 
بالصناعات الخضراء وإهتماماتهاشركة المدن الصناعية األردنية 

مدير الدائرة الهندسية بشركة المدن الصناعية األردنية / السعايدةطالب  المهندس 

 
فرص استثمارية: والصناعات الخضراء النانوعرض تطبيقات 

البوليمراتكيمياء  استاذ/ مطاوعالدكتور احمد مجدي  االستاذ

مناقشة
استراحة

الورقة  الثاني

الورقة  الرابعة

الورقة  الثالثة
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الوقت السادسةالجلسة 
جامعة اليرموك / الدكتور أحمد توفيق الطعاني 

المنظمة العربية للتنمية / المعلومات الصناعية 
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11:30-12:45

مناقشة

االقتصاد المعرفي في الوطن العربي التجارب والخبرات
 )المغرب( المعلومات 

حل مشكلة تماس مسارات التغطية في صور األقمار الصناعية العمودية في تطبيقات خرائط 

.األساس في نظم المعلومات الجغرافية الصناعية
 )مصر(أستاذ الهندسة المدنية بالمركز القومي للبحوث 

رصد للتجارب : نحو خلق تنمية صناعية جديدة في ظل ثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصال

)الجزائر(المدية  بكلية العلوم االقتصادية بجامعة

منظومة المعرفة لتحسين األداء والتنافسية الصناعية 
)السودان(إفريقيا التكنولوجية نائب رئيس مدينة 

12-10 البرنامج الزمني
الجلسة المحور
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الدكتور أحمد توفيق الطعاني : رئيس الجلسة

المعلومات الصناعية  ادارة.م/ فاتن سعيد السيدة : مقرر الجلسة

 .الصناعية والتعدين

االولىالورقة  

المؤتمر الصناعي العربي الدولي 

2018

مناقشة

االقتصاد المعرفي في الوطن العربي التجارب والخبراتمعالم  
المعلومات خبير بالمركز اإلفريقي لسالمة / األشقرالمهندس هشام 

حل مشكلة تماس مسارات التغطية في صور األقمار الصناعية العمودية في تطبيقات خرائط 

األساس في نظم المعلومات الجغرافية الصناعية
أستاذ الهندسة المدنية بالمركز القومي للبحوث / الجوادخضر عبد أحمد المهندس 

نحو خلق تنمية صناعية جديدة في ظل ثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصال

.وانتقاء الخيارات األفضل
بكلية العلوم االقتصادية بجامعةأستاذ محاضر / حميدوشاألستاذ علي 

منظومة المعرفة لتحسين األداء والتنافسية الصناعية 
نائب رئيس مدينة /  الباقي محمدالدكتور حسب الرسول عبد 

الورقة  الثانية

الورقة  الثالثة

الورقة  الرابعة
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الوقت المفتوحة وأهميتها في التنمية الصناعية

  نائب رئيس مدينة أفريقيا للتكنولوجيا / الدكتور حسب الرسول عبد الباقي محمد 
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12:45-14:00

 )األردن( أستاذ محاضر بجامعة اليرموك 

 
 )مصر( نائب رئيس الجامعة المصرية الصينية 

 البيانات المفتوحة واألنماط الجديدة في العمل
  العمل العربية منظمة / الستارمصطفى عبد 

 على القطاع الصناعي العربي
 والتعدينالعربية للتنمية الصناعية المنظمة –خبير بإدارة المعلومات الصناعية 

The Arabic Chapter of DBpedia, Step Towards the Linked
 )  مصر( نائب عميد كلية  الكمبيوتر والمعلومات بجامعة الفيوم 

مناقشة

الجلسة الختامية

دعوة غداء

  14:00-15:00   

12-11 البرنامج الزمني
المفتوحة وأهميتها في التنمية الصناعيةالبيانات  -ورشة عمل المحور

ة 
رف

مع
د ال

صا
قت

وا
ة 

عي
صنا

ت ال
ما

لو
مع

 ال

 تسمى من قبل المركز: رئيس الجلسة
الدكتور حسب الرسول عبد الباقي محمد  :مقرر الجلسة

االولىالورقة  

المؤتمر الصناعي العربي الدولي 

2018

 في الدول العربيةالمفتوحة البيانات الحكومية 
أستاذ محاضر بجامعة اليرموك / الدكتور أحمد توفيق الطعاني

 
 )تحدد الحقا( ورقة في موضوع البيانات المفتوحة 

نائب رئيس الجامعة المصرية الصينية / عصام خليفة. مالدكتور 

 
البيانات المفتوحة واألنماط الجديدة في العمل: المحاضرة الثالثة 

مصطفى عبد  واالستاذالبشرية  خبير التنمية /  قيسومةرضا  االستاذ
 
 

على القطاع الصناعي العربي واثرهماالمفتوحة والذكاء المعرفي البيانات 
خبير بإدارة المعلومات الصناعية / اللهاألستاذ محمد كمال عبد 

 

 
Linked Open Data

نائب عميد كلية  الكمبيوتر والمعلومات بجامعة الفيوم / الفيلالدكتور هيثم 

 

 

مناقشة

الورقة  الثانية

الورقة  الرابعة

الورقة  الثالثة

الورقة  الخامسة
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الجلسة الختامية
 البيان الختامي والتوصيات-
 الكلمات الختامية-

دعوة غداء
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الموازبةالبرنامج الزمني للجلسات العلمية 
خالل اليومين األول والثاني

12-12

المؤتمر الصناعي العربي الدولي 

2018

البرنامج الزمني للجلسات العلمية 
خالل اليومين األول والثاني



2018المؤتمر الصناعي العربي الدولي 

THE ARAB INTERNATIONAL INDUSTRIAL CONFERENCE 2018

الوقت 1- الطاقة الشمسية 

 دراسة مقارنة الختيار طالء انتقائي أسود أكثر كفاءة في نظام تسخين المياه بالطاقة الشمسية
شلبى. س. مشعبان ، . أ. ن، نجوى خطاب ، احمد محمد عوض ، هـالة سعيد حسين ، 

لتعزيز خصائص امتصاص الضوء )  (TiO2-MCs   التيتانيوم

 مصر -الشمسية قسم الطاقة –للبحوث  القومى

 التجمع الخامس -القاهره

14:00-16:00

 طريقة دقيقة لتقدير درجة حرارة لوحات الخاليا الشمسية باستخدام الشبكات العصبية

 األحادىالمياه باستخدام تقنية التقطير المائي ذو التأثير 
 مصر - الشمسية 

 السويس مصرجامعة 

باستخدام الكربون النشط
 مصر -قسم الطاقة الشمسية 

 جامعة حلوان مصر

البرنامج الزمني

المؤتمر الصناعي العربي الدولي 

2018

الطاقة الشمسية تطبيقات :الجلسة العلمية 
األستاذ الدكتور منصور عوض: رئيس الجلسة

 األستاذة الدكتورة نجوى خطاب  :مقرر الجلسة

دراسة مقارنة الختيار طالء انتقائي أسود أكثر كفاءة في نظام تسخين المياه بالطاقة الشمسية -
، نجوى خطاب ، احمد محمد عوض ، هـالة سعيد حسين ،  شافعىمها فريد 

 مصر -للبحوث  القومىالمركز 

التيتانيوم  أوكسيداتفعالية ضوئية استثنائية لبلورات ثنائي  -

 لتحويل الطاقة الشمسية
القومىالمركز  /محمد عبد اللطيف , عصام الشناوي -حجازي  ايات

القاهرهفي  االمريكيه الجامعه /ناجح عالم, ندي عاطف, أحمد السيد ول
 األ
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طريقة دقيقة لتقدير درجة حرارة لوحات الخاليا الشمسية باستخدام الشبكات العصبية-
 محمد عبد اللطيف  حجازى أيات الشناوىعصام 

 مصر -الجيزة –قسم الطاقة الشمسية–للبحوث  القومىالمركز 

المياه باستخدام تقنية التقطير المائي ذو التأثير  تحليةوتقييم األداء لنظام  العملىاالستقصاء -
الشمسية قسم الطاقة –للبحوث  القومىالمركز  /الغيطانى حمدى

جامعة –كلية البترول والتعدين  /، يحيى مصطفى الجوهرى هانى

باستخدام الكربون النشط باإلدمصاصتقييم أداء نظام التبريد -
قسم الطاقة الشمسية –للبحوث  القومىالمركز محمدحسن، الغيطانى حمدى

جامعة حلوان مصر–الصناعى كليةالتعليم/  حلمى، محمد ابراهيموائل 
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الوقت الرياحتطبيقات طاقة 

- Coupled Vibration Analysis of Composite Wind Turbine Blades 
 للبحوث، كلية الهندسة بشبرا جامعة بنها، مصر

والسريان المضاد القصرىالتبريد ذات السحب 
 عبدالسالم، لينا  الحريرى، جمال   
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الهواء   ذوحائل
 الفقى

الرياح ثنائية التغذية

البرنامج الزمني
تطبيقات طاقة : العلميةالجلسة 

كمال عابداألستاذ الدكتور :رئيس الجلسة

 أبو الفتوح العزبزعبد  :مقرر الجلسة

Coupled Vibration Analysis of Composite Wind Turbine Blades 
للبحوث، كلية الهندسة بشبرا جامعة بنها، مصر القومىالمركز  /مهنى، جرجس معالوىكرم 

التبريد ذات السحب  ابراج اداءتؤثر على  التىتحليل العوامل المختلفة -
  ابوالفتوحمحمود  عبدالعزيزكمال احمد عابد ، عصام الدين خليل ، 

 مصر - للبحوث ، كلية الهندسة جامعة القاهرة  القومىالمركز 

المؤتمر الصناعي العربي الدولي 

2018

ذوحائلالمزودة بناشر  االفقىذات المحور  للتوريبناتدراسة عددية -
الفقىفواز ، كمال احمد عابد ، عمرو . أ. بدوى ، هـ. ت. م،  عويسفاروق 

 مصر - للبحوث  القومىكلية الهندسة جامعة القاهرة ، المركز 
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الرياح ثنائية التغذية توبيناتنماذج منحنى المالئمة لخصائص تشغيل 
 بدرا ، محمود عطية نيفينعثمان عمر ، 

 مصر -جامعة عين شمس –كلية الهندسة 
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الوقت الحيويةتطبيقات الطاقة 

 معدل إنتاج وقود الطائرات الحيوي بواسطة التكسير الهيدروجيني لزيت طهي المستهلك
  مصر - للبحوث  القومىالديوان المركزي  ابراهيم جيزين، هالة سعيد ، 

من بركة الطحالب  المجمعهمن الطحالب  القيمهوالمركبات 

الجالد، هايدى  ابراهيم، محمد  ابوالعينين، كامل الخطيب ، سناء 

 مصر -للبحوث ، كلية الهندسة جامعة القاهرة ، هيئة شئون البيئة 
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  إلنتاج الوقود النفاث الحيوي الجاتروفالزيت 
 الجالد ، كامل الخطيب ابراهيم، هبه السيد ، محمد 

الكتلة الحية  انتاجالحيوي من الطحالب على المحتوى الزيتي لها ومعدل 

 اسماعيل ابراهيم،  ابادير مجدى،  الحلوانى، احمد 

 مصر -للعلوم والتكنولوجيا  

 - Preliminary study on the economic assessment of culturing 

production of biodiesel and high-value biochemicals
 ماننج، شونا الديوانى جيزين، العربى ريهام، ناهد كمال عطية، 

  الحيوي مع وقود الطائرات كوقود حيوي بديل
 مصر -للبحوث  القومىالمركز 

البرنامج الزمني
تطبيقات الطاقة : الجلسة العلمية 

األبيارينجوى  األستاذ الدكتور : رئيس الجلسة

 الحواشسلمى  األستاذ الدكتور  :مقرر الجلسة

معدل إنتاج وقود الطائرات الحيوي بواسطة التكسير الهيدروجيني لزيت طهي المستهلك -
، هالة سعيد ،  العربى ريهام،  عبدالقادرحواش ، الهام احمد  اسماعيلسلوى 

والمركبات  الحيوى الديزل ألنتاجالمبدئي  األقتصادىالتقييم  -

 ذات المعدل المرتفع
، كامل الخطيب ، سناء  الديوانى جيزينسيدة محمد عبده ، جميلة حسين على ، 

للبحوث ، كلية الهندسة جامعة القاهرة ، هيئة شئون البيئة  القومىالمركز /   باسيلى

المؤتمر الصناعي العربي الدولي 

2018

لزيت  الهيدروحراريالتقييم التقني واالقتصادي األولي للتكسير  - 
، هبه السيد ، محمد  العربى ريهام،  الديوانى جيزينناهد كمال عطية ، 

 مصر -للبحوث ، معهد بحوث البترول  القومىالمركز 
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الحيوي من الطحالب على المحتوى الزيتي لها ومعدل  الديزل انتاجلتركيز  االمثلالحل  - 

 السطح الفعال بأستخدام
، احمد  عبدالمنعم، نبيل  االرضى، عال  االبيارى، نجوى نجا  المكاوىسمر 

زويلللبحوث ، كلية الهندسة جامعة القاهرة ، مدينة  القومىالمركز 

Preliminary study on the economic assessment of culturing Nannochloropsis sp. in Egypt for the 

biochemicals 
، ناهد كمال عطية، ابوالينين، كامل الخطيب، محمد الجالد، سناء محمدىنجوى 

 للبحوث ، كلية الهندسة جامعة القاهرة ، مصر القومىالمركز 

الحيوي مع وقود الطائرات كوقود حيوي بديل الديزلأفضل نسب لمزج وقود  إستنتاج
المركز  - االرضى، عال  ابوالفتوحمحمود  عبدالعزيزناهد كمال عطية ، 
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الوقت الوقودطاقة خاليا 

 مصر -المركز القومي للبحوث –رئيس قسم الطاقة الشمسية 
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فضة -القشرة من البالتين وذات تركيب النواة  نانومترية

دراسة تأثير طريقة التحضير والمواد المترسب عليها 
 مصر -للبحوث   القومىالمركز  /الخطيبمحمد عبد الحميد ، كامل 

تفاعالت األكسدة  إتجاهكهربائية  إختزاليةالمختلطة فعالة من حيث التكلفة كعوامل 

 مصر -للبحوث 

تجاه تفاعل اختزال األكسجين لخاليا الوقود  البالديوم المعتمدةعلى

 مصر -للبحوث 

العناصر االنتقالية المرسبة  على مواد كربونية –القشرة من البالتين 

 مختلفة في الوسط الحمضي لتطبيقات خاليا الوقود ذات األكسدة المباشرة 
 مصر -للبحوث  القومىالمركز / الخطيب ، كامل 

البرنامج الزمني
طاقة خاليا تطبيقات : الجلسة العلمية 

كامل الخطيب األستاذ الدكتور  : رئيس الجلسة

رئيس قسم الطاقة الشمسية /  الغيطانيحمدي األستاذ الدكتور   :مقرر الجلسة
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نانومتريةباستخدام جسيمات  للميثانول الكهروكيميائية االكسدة-

دراسة تأثير طريقة التحضير والمواد المترسب عليها : لتطبيقات خاليا الوقود الحامضىفي الوسط 
محمد عبد الحميد ، كامل  رانداأماني عبيد فتوحي ، رباب سيد أمين ، 

المختلطة فعالة من حيث التكلفة كعوامل  اإلختزالية العناصراإلنتقالية -

 الميكروبيةوتطبيقها في خاليا الوقود  اإلختزالية
للبحوث  القومىالمركز /  امين سيدينا زكريا خاطر، كامل الخطيب، رباب 

المعتمدةعلىلعوامل الحفز  الكهروكيميائيالنشاط تقييم  -

 البوليمريذات الغشاء 
للبحوث  القومىالمركز / فتوح عبيد  امانى، كامل الخطيب، امينرباب سيد 

القشرة من البالتين  وذات تركيب النواة  نانومتريةجسيمات  -

مختلفة في الوسط الحمضي لتطبيقات خاليا الوقود ذات األكسدة المباشرة 
، كامل امين، رباب سيد فتوحىعبيد  امانى، عبدالحميدمحمد  راندا
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الوقت الهندسة المدنية
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 تربة طينية رخوة جدا  فى
 مصر -للبحوث  القومى

نظم  فى االساستطبيقات خرائط  فىالصناعية العمودية 

 تحت تأثير درجات الحرارة المرتفعة
 مصر -للبحوث  القومى

 تحت تأثير درجات الحرارة المرتفعة
 مصر -للبحوث  القومى

 الخضراء للمونةالضغط 
 مصر - للبحوث القومىالمركز / عز جرس ، هشام السيد 

البرنامج الزمني
الهندسة المدنية: الجلسة العلمية 

أحمد خضر األستاذ الدكتور : رئيس الجلسة

 أشرف منصوراألستاذ الدكتور  :مقرر الجلسة
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فىجزئيا  اولعمود الحجارة المغلف بالكامل  الجانبىاالنتفاخ  -
القومىالمركز /  عبدالبصير ايمانعوض الله ،  فوزىمحمد رابح ، محمود 

الصناعية العمودية  االقمارصور  فىمشكلة تماس مسارات التغطية حل  -

 الجغرافيةالمعلومات 
 للبحوث القومىالمركز /  عبدالجواداحمد خضر 

تحت تأثير درجات الحرارة المرتفعة االجهادسلوك الكمرات الكاملة الغير سابقة  -
القومىالمركز / بدوى ، احمد حسن ، عمرو  القاضى، هالة  شادىليلى 

تحت تأثير درجات الحرارة المرتفعة االجهادسلوك الكمرات الجزئية الغير سابقة  -
القومىالمركز / بدوى ، احمد حسن ، عمرو  القاضى، هالة  شادىليلى 

الضغط  اجهادتأثير الخصائص الكيميائية لألحجار الطبيعية على  -
جرس ، هشام السيد  لطفى، مصطفى السيد عالم ، جيهان  امين. ش
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الوقت 11 - الشمسية الطاقة 
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الشمسيةاعتماداً علي الطاقة 
 جامعة السويس 

منحرفذا شكل شبه  زجاجىهيئة بيت على 
 مصر  -للبحوث المركز القومي  /متياس

باستخدام المركزات الشمسية
 مصر -للبحوث  القومى

االعصارى) السيكلون
 جامعة السويس مصر–البترول والتعدين كلية   /

محافظة جنوب سيناء -طور سيناء  فىدراسة حالة 
 مصر  -للبحوث  القومىالمركز 

- Effectiveness of Sun Light on E. coli Viable Count in Drinking Water
 ،  الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، السودان

البرنامج الزمني
الطاقة تطبيقات : الجلسة العلمية 

الغيطانيحمدي  األستاذ الدكتور  : رئيس الجلسة

 عصام الشناوياألستاذ الدكتور   :مقرر الجلسة
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اعتماداً علي الطاقة  - الطاقة في المركبات الهوائية الصلبةأنظمة -
جامعة السويس –البترول والتعدين كلية  /حبيشى،محمود الجوهرى هانى

على كفء شمسىوتقييم األداء لمجفف  العملىاالستقصاء-
متياس،  سوزان حسن ، محمد عبد اللطيف ، ماجدة الغيطانىحمدي 

باستخدام المركزات الشمسيةالشمسي الخبازدراسة تجريبية لنظام -
القومىالمركز       /متياس،  ماجدة الغيطانى حمدىسوزان حسن ، 

السيكلون(لمتغيرات التصميم واألداء لجهاز الفصل  دراسةعددية-
  /مصر -للبحوث  القومىالمركز    /عطية، النجدى، الجوهرى هانى

دراسة حالة  -  الشمسيه الطاقهالمعالجة بالتركيز باستخدام  اعادة-
المركز  /عبدالله، احمد شعبان، هبة شعراوى، حسن شلبىمروة سعيد 

of Sun Light on E. coli Viable Count in Drinking Water
،  الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، السوداناالغذيةضبط جودة مهندس  /االمين ابراهيمالخاتم 
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الوقت المياه تحلية
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 مصر -للبحوث  القومى

- Preparation, characterization and techno economic evaluation of a new heavy metal adsorbent 

based on rice straw 
 مصر -للبحوث  القومى

الصناعيه العصبيهبنظام الشبكات  
 مصر -للبحوث  القومىالمركز  /الشناوى، عصام 

المجوفة متعددة المسارات جيل جديد ومبتكر من األلياف المجوفة 

 مصر–للبحوث  القومىالمركز 

المياه لتحلية
 مصر -للبحوث  القومىالمركز   /طه اسراءفرج ، 

االسترةلمنظومة التداخل بين وحدة التبخير الفوقي بمفاعالت 
 مصر -القاهرةجامعة للبحوث ،  القومىالمركز  /الرفاعى

البرنامج الزمني
تحلية: الجلسة العلمية 

شادية راغباألستاذ الدكتور  :رئيس الجلسة

 عبد الغني أبو النوراألستاذ الدكتور   :مقرر الجلسة
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 عالية التنقية مياة النتاجمتكامل  لالغشيةتصميم نظام  -
القومىالمركز  /شعبان، احمد  شلبىمحمد ، مروة سعيد  عبداللههبه 

Preparation, characterization and techno economic evaluation of a new heavy metal adsorbent 

القومىالمركز  /مصطفى. أ، شعالنالنور، محمد سرور، هيام  ابو عبدالغنى

 النوويه الطاقهتكاليف تحليه مياه البحر باستخدام تقدير  -
، عصام  ابوالنور عبدالغنى، محمد سرور ، شادية توفيق ،  البازيدىغادة 

المجوفة متعددة المسارات جيل جديد ومبتكر من األلياف المجوفة  االليافوالتوصيف ألغشية التحضير  -

)مثلثة - مربعة  -دائرية (ذات القناة الواحدة 
المركز  /طه اسراءفرج ،  ايمان،  عبدالله، هبة  الجندى، أيمن  الزناتىالهام 

لتحلية الغشائىلتقنية التقطير  رياضىونموذج  االداءتحليل  -
فرج ،  ايمان،  عبدالله، هبه  الجندى ايمنخضر ،  معالى،  الزناتىالهام 

لمنظومة التداخل بين وحدة التبخير الفوقي بمفاعالت  رياضىنموذج استنباط  -
الرفاعى، محمود  عطوانى، ريم  عبداللهفرج ، هبه  ايمان،  الزناتىالهام 
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الوقت والكهربائيةالميكانيكية 
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  اسفنجيةلنظام تخزين أو تبريد أوساط مسامية 
 للبحوث، مصر القومىالهندسة الميكانيكية، المركز 

  - Prototype Ball Mill with Circular Orbit Motion Developed by a Four Bar Mechanism Coupler
 للبحوث، مصر القومىالمركز ، اكتوبر 6 بالعلى للثقافة والعلوم 

 PESتأثير المايكروويف في المعالجة الحرارية ألغشية األلياف المجوفة 
عين شمس، المركز كلية الهندسة جامعة / مصطفى  اسامة

  - Comparison between DC motor, Universal Motor

PID Controlled Inverted Pendulum system tuned
 مصر الهندسة جامعة عين شمس، 

 - Improving Material Flow in a Mixed-Line Production Facility: A Case Study in Washing Machine 

Factory 
 للبحوث ، الكلية الندية الدولية، مصر  القومىالهندسة الميكانيكية، المركز 

 - Developing a differential model to capture vehicle dynamics during braking
 الهندسة جامعة عين شمس، مصركلية 

البرنامج الزمني
الميكانيكية الهندسة : الجلسة العلمية 

بدر مرفت األستاذ الدكتور : رئيس الجلسة

 األنورمحمد األستاذ الدكتور  :مقرر الجلسة
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لنظام تخزين أو تبريد أوساط مسامية  الحرارى واالداءنظرية وعددية متقدمة للسلوك دراسة  -
الهندسة الميكانيكية، المركز قسم / زيادة ، محمد عبدالرحيمزينب , الديبسلوى 

Prototype Ball Mill with Circular Orbit Motion Developed by a Four Bar Mechanism Coupler 
العلى للثقافة والعلوم المعهد / يحيى ، خالد احمد عبدالحكيمعمرو احمد 

تأثير المايكروويف في المعالجة الحرارية ألغشية األلياف المجوفة  -  
اسامة، يمنى البيومىكمال عابد، محمد سرور، محمود , المحالوىناهد 

 للبحوث، مصر القومى

Motor and Switched Reluctance Motor performance on 

tuned by hybrid GSA-GA Algorithms 
الهندسة جامعة عين شمس، كلية / عطية ، محمود المرحومى عبدالله، مجدىمحمد 

Line Production Facility: A Case Study in Washing Machine 
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