املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

جدول أعمال
الدورة السابعة للمنتدى العربي للبحث العلمي والتنمية املستدامة
 19-17ديسمبر  ،2019فندق ّ ،Le ROYAL
عمان ،اململكة األردنية الهاشمية
تحت رعاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة صاحبة السمو امللكي

سمية بنت الحسن المعظمة
األميرة ّ
رئيس الجمعية العلمية الملكية

بمشاركة

اليوم األوّل :الثالثاء  17ديسمبر 2019

التوقيت
09:30-09:00

البرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــج
 -االستقبال والتسجيل

الجلسة االفتتاحية
 كلمات ترحيبية:

10:00 -09:30

11:00 -10:00




اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم  /وزارة التربية والتعليم.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

اتحاد الجامعات العربية.



المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.



صاحبة السمو الملكي األميرة سمية بنت الحسن المعظمة.
الجلسة األولى :البحث العلمي وارتباطه باألمن القومي العربي
الجهة المشرفة :المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (االلكسو)

رئيس الجلسة :معالي األستاذ الدكتور محمد ولد أعمر ،مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

مقرر الجلسة :األستاذ الدكتور أبوالقاسم حسن البدري ،مدير إدارة العلوم والبحث العلمي ،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
ّ

محاضرة بعنوان "البحث العلمي ودوره في تعزيز األمن القومي العربي"
يقدمها دولة األستاذ الدكتور عدنان بدران
ّ
11:30 -11:00
13:00 -11:30

استراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
الجلسة الثانية :نقل التكنولوجيا واالبتكار وريادة األعمال :للشباب والمرأة

بعمان
الجهة المشرفة :اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) ،ومركز اإلسكوا للتكنولوجيا ّ

رئيس الجلسة :الدكتور حيدر فريحات ،المستشار األول في التكنولوجيا واالبتكار ،اإلسكوا

بعمان
ّ
مقرر الجلسة :السيد نائل الملقي ،المسؤول باإلنابة عن مركز اإلسكوا للتكنولوجيا ّ
 االبتكار وريادة األعمال-التحديات والفرص للمرأة والشباب في المنطقة العربية ،د .نبال إدلبي

 دور الجامعة وخبرتها في تعزيز ودعم ثقافة ريادة األعمال ونقل التكنولوجيا واالبتكار ،أ.د .فهد عوض

 التمكين والشمول االقتصادي للمرأة من خالل نقل التكنولوجيا وريادة األعمال واالبتكار ،م .خليل نبيل النجار

 تعزيز دور األكاديميين في مؤسسات التعليم العالي على تحفيز ثقافة الريادة وروح االبداع لدى الشباب ،د .سيرين بطاينه
14:30 -13:00

غداء

 أنشطة موازية
16:30-14:30
18:00-16:30

ورشة عمل حول تفعيل أهداف التنمية المستدامة 2030

الجهة المشرفة :المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (االلكسو)

ورشة عمل حول اإلرهاب البيئي والتعليم والصناعة
الجهة المشرفة :اتحاد قيادات المرأة العربية

اليوم الثاني :األربعاء  18ديسمبر 2019

البرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــج

التوقيت

الجلسة الثالثة :تحديات المجتمع الرقمي :البحث العلمي واالقتصاد المعرفي

10:00 -8:30

الجهة المشرفة :مدينة أفريقيا التكنولوجية بالسودان

ريس ،مدير عام مدينة أفريقيا التكنولوجية
رئيس الجلسة :األستاذ الدكتور أسامة عبدالوهاب ّ
مقرر الجلسة :األستاذة الدكتورة حنان عيسى ملكاوي ،أستاذة بجامعة اليرموك
ّ

ريس
 قضايا في مستقبل التحول الرقمي للمجتمع العربي ،أ.د .أسامة عبدالوهاب ّ
 البحث العلمي واقتصاد المعرفة ،د .حيدر فريحات

 تطور وتحديات التكنولوجيا الحيوية في ظل العصر الرقمي ،أ.د .حنان عيسى ملكاوي
 قيمة البيانات ودورها في االقتصاد الرقمي ،د .محمد أحمد علي
10:30 -10:00
12:00 -10:30

استراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
الجلسة الرابعة :التعايش مع ندرة المياه في الوطن العربي
الجهة المشرفة :اتحاد مجالس البحث العلمي العربية

رئيس الجلسة :األستاذ الدكتور مبارك محمد علي المجذوب ،أمين عام اتحاد مجالس البحث العلمي العربية
مقرر الجلسة :األستاذ الدكتور حاتم عودة ،األمين العام المساعد التحاد مجالس البحث العلمي العربية
ّ

 كيف تتعايش دول مجلس التعاون مع ندرة المياه ،أ.د .عبد العزيز سليمان الطرباق
 التعايش مع ندرة المياه ،أ.د .عابدين صالح

 التحديات المائية في السودان وسبل إدارتها بالوسائل الحديثة ،أ.د .جمال الدين مرتضى عبده
13:30 -12:00

الجلسة الخامسة :البحث العلمي ودوره في الحفاظ على البيئة وعالج مشاكل التلوث
الجهة المشرفة :اتحاد الجامعات العربية

رئيس الجلسة :الدكتورة مروة خميس عبدالفتاح ،اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم
مقرر الجلسة :الدكتور أحمد المجالي ،مدير تحرير مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي
ّ

 البيئة والحياة الروحية (اإلسالم واإليكولوجيا أنموذجا) ،أ.د .خميسي حميدي

 كيفية اداره االزمات والكوارث باستخدام نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد ،د .أشرف عمر فواز خشروم
 البيئة من منظور علمي وفلسفي ،د .مروة خميس عبد الفتاح
15:00 -13:30

غداء

16:30 -15:00

الحد من هجرتها
الجلسة السادسة :استقطاب العقول العربية و ّ
الجهة المشرفة :مركز الدراسات المسكونية
رئيس الجلسة :المطران األستاذ قيس صادق ،رئيس مركز الدراسات المسكونية

مقرر الجلسة :الدكتور نواف طبيشات ،مدير إدارة الفعاليات واألنشطة ،اتحاد الجامعات العربية
ّ

 العقول والمهارات العربية من الهجرة إلى العودة ،معالي الدكتور إبراهيم البدران

 استراتيجية مقترحة للحد من هجرة العقول العربية واستقطابها ،د .صفاء نعمه الشويحات


استقطاب العقول العربية والحد من هجرتها ،د .إلي الض ّناوي

 أنشطة موازية
18:00-16:30

ورشة عمل حول اللسانيات المحوسبة التطبيقية نحو آفاق جديدة للغة العربية في الفضاء الرقمي
الجهات المشرفة :مجمع اللغة العربية بالسودان ،مدينة أفريقيا التكنولوجية ،األلكسو

اليوم الثالث :الخميس  19ديسمبر 2019

البرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــج

التوقيت
10:30 -09:00

الجلسة السابعة :التصنيع الزراعي والغذائي وأثره على األمن الغذائي العربي

الجهة المشرفة :المنظمة العربية للتنمية الزراعية واالتحاد العربي للصناعات الغذائية

رئيس الجلسة :المهندسة فداء الروابدة ،رئيس المكتب االقليمي لمنطقة المشرق العربي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية
مقرر الجلسة :المهندس جورج جاك خياط ،مدير المكتب االقليمي لالتحاد العربي للصناعات الغذائية
ّ

 اإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي العربي ودور البحث العلمي في زيادة واستدامة اإلنتاج ،أ.د .فيصل راشد ناصر
 االستثمار الزراعي والتجارة وأثرهما على األمن الغذائي العربي ،د .صالح محمد العوض
 دور الصناعات الغذائية في تحقيق األمن الغذائي ،أ .فادي فالح جبر
11:00 -10:30
12:30-11:00

استراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
الجلسة الثامنة :البحث والتطوير في الوطن العربي :الماضي والحاضر والمستقبل
الجهة المشرفة :جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا ،والجمعية العلمية الملكية

رئيس الجلسة :األستاذ الدكتور غيث الربضي ،نائب رئيس جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا لشؤون البحث العلمي والتطوير
مقرر الجلسة :الدكتور إياد الدسوقي ،باحث ومنسق مشاريع ،جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا
ّ

 البحث والتطوير في الوطن العربي ،أ.د .غيث الربضي ،أ.د .محمد صبابحة

 أهمية العلوم األساسية في إيجاد نظام تفاعلي لإلبداع واالبتكار ،د .ضياء الصفدي ،أ .كايل كاردوفا

 منظومات التربية والتعليم والتدريب والبحث العلمي في الوطن العربي ،ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة،
أ.د .أبوالقاسم البدري
13:30 -12:30

استراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

14:30 -13:30

البيان الختامي والتوصيات

إدارة الجلسة:

-

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم.
المنظمات واالتحادات والهيئات المشاركة.

جدول أعمال ورشة عمل حول تفعيل أهداف التنمية المستدامة 2030
الثالثاء  17ديسمبر 2019

البرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــج

التوقيت

اإلدارة واإلشراف :األستاذة الدكتورة حنان عيسى ملكاوي

قسم العلوم الحياتية-جامعة اليرموك ،المملكة األردنية الهاشمية
14:40-14:30
14:50-14:40

 تسخير التكنولوجيا من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،د .نبال إدلبي
 مسا ا ا اااهمة قطاعات التربية والثقافة والعلوم في تحقيق أهداف التنمية المسا ا ا ااتدامة "منظمة األلكسا ا ا ااو
نموذجا" ،أ .د .أبوالقاسم حسن البدري
ً
 تجارب الدول العربية في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة :2030
 د .يوسف عبدالحليم العبدالالت ،المملكة األردنية الهاشمية
 أ.د.جميل إطميزي ،دولة فلسطين

16:00-14:50

 أ.د .فؤاد قاسم محمد ،جمهورية العراق
 د .سمية معاضيد ،دولة قطر

 د .علي المكتومي ،سلطنة عمان
 د .عبداهلل عبد الجليل محمد عبد الجليل ،دولة ليبيا
16:30-16:00

 حلقة نقاش.

جدول أعمال ورشة عمل حول اإلرهاب البيئي والتعليم والصناعة
الثالثاء  17ديسمبر 2019

البرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــج

التوقيت

اإلدارة واإلشراف :الدكتور محمد أبو رصاع
أمين عام اتحاد قيادات المرأة العربية ،المملكة األردنية الهاشمية
 تعليم  STEMلالبتكار من أجل التنمية المستدامة ،أ .صفاء األشقر
16:50-16:30

 تعريف .STEM

 تعريف بأهداف التنمية المستدامة.

 الربط بين تعليم  STEMوبين االبتكار ألهداف التنمية المستدامة.
 قصص نجاح وعرض لتجارب سابقة بمقاطع فيديو.

 اإلرهاب البيئي ،أ .سارة عرفات

 تعريف علمي لمصطلح اإلرهاب البيئي.
 تاريخ ونشأة اإلرهاب البيئي.

17:00-16:50

 عناصر وأقسام اإلرهاب البيئي وأنواعه.

 الفرق بين الحروب التقليدية وغير التقليدية.

 أحداث من التاريخ ومن الواقع حول اإلرهاب البيئي.
 عناصر البيئة المهددة من هذا اإلرهاب.
 خطط وطرق محاربة اإلرهاب البيئي.

17:20-17:00
18:00-17:20

 الريادة والبحث العلمي والصناعة ،م .نانسي المومني

 مقدمة عن الريادة والبحث العلمي وعالقته بقطاع الصناعة في األردن.
 عرض لثالث تجارب ريادية مختلفة من األردن من أصحابها مباشرة.

 حلقة نقاش ،واختتام ورشة العمل.

جدول أعمال ورشة عمل حول اللسانيات المحوسبة التطبيقية نحو آفاق
جديدة للغة العربية في الفضاء الرقمي
األربعاء  18ديسمبر 2019

البرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــج

التوقيت

ريس
اإلدارة واإلشراف :األستاذ الدكتور أسامة عبد الوهاب ّ
مدينة افريقيا التكنولوجية بالسودان

16:40-16:30

 افتتاح ورشة العمل
 أوراق العمل العلمية:
 النحو والصرف اآلليين ،أ.د .تغريد عنبر
 قضايا الداللة من منظور جديد ،أ.د .علي النعيم
 النظرية اللسانية الحديثة للغة العربية ،أ .د .أسامة ريس

17:30-16:40

 حوسبة داللة الصيغ الصرفية ،أ .د .بابكر زين العابدين
 قضايا في الترجمة اآللية ،د .حسن باسواد
 المدونات اللغوية ونظم استرجاع المعلومات ،د .محمد العدني
 بصمة الكاتب ،أ .أحمد ابراهيم
 مقاربات أولية للسياسة اللغوية العربية الحديثة في رحاب الفضاء الرقمي ،أ .د .عبدالحق الزموري

18:00-17:30

 حلقة نقاش ،واختتام ورشة العمل.

