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اليوم األول

الثالثاء 9102/01/92م

المكان  :فندق القوات المسلحة

الجلسة االفتتاحية

الفعالية

الوقت
03.33-2.03

تسجيل

00.03-03.33

حفل االفتتاح









02.33 –00.03

السالم ادللكي
القرآن الكرمي
كلمة رئيس االحتاد ادلتوسطي للمساحني  /عزيز ىاليل
كلمة رئيس االحتاد العريب للمساحة  /الدكتور سركيس فدعوس
كلمة رئيس اإلحتاد العريب لعلوم الفضاء والفلك  /الدكتور محيد رلول النعيمي
كلمة رئيس ادلؤمتر العميد الدكتور ادلهندس عوين زلمد اخلصاونة – مدير عام ادلركز
اجلغرايف ادللكي األردين ورئيس الشعبة العربية خلرباء االمساء اجلغرافية
كلمة مندوب دولة رئيس الوزراء معايل وزير الشؤون البلدية ادلهندس وليد ادلصري
قص شريط وجولة يف ادلعرض

استراحة
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اليوم األول

الثالثاء 9102/01/92

المكان :فندق القوات المسلحة

الجلسة األولى

محور الجلسة :أنظم ــة التسجي ــل العق ــاري

الرئيس :العميد الدكتور المهندس عوني الخصاونة (األردن )

المقرر :المهندس إبراهيم رضوان ( فلسطين )
الوقت

مقدم الورقة

ورقة العمل

الدولة

د .تيسري العساف األردن

02.23-02.33

السجل العقاري األردين

02.43-02.23

أنواع األنظمة العقارية يف لبنان والبالد العربية وميزاهتا

مارون خريش

00.33 –02.43

نظام التسجيل العيين للعقار يف ادلملكة العربية السعودية

علي بن سعد بن السعوديــة
عبدالعزيز آل عمر

لبنـ ــان

00.23-00.33

القوانني الناظمة لعمل دائرة األراضي وادلساحة

زلـمـ ــد الصوافيـ ــن

األردن

00.43-00.23

نظام الشهر (التسجيل العيين)

أمين سعد زلمد
عمران

ليبيـ ـ ــا

04.33-00.43

 Real Estate Objects Representation inأ.د .زلمود البطاح األردن
Cadastral Registration Systems

00.33-04.33

وجبة غداء
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اليوم األول

الثالثاء 9102/01/92

المكان  :فندق القوات المسلحة

الجلسة الثانية

محور الجلسة :عروض التكنولوجيا من الشركات المشاركة
الرئيس :العميد مارون خريش (لبنان )

المقرر :المهندس أيمن وادي ( األردن )
الوقت

المندوب

الشركة

الدولة

00.23-00.33

الشركة العامة للحاسبات وااللكرتونيات

سائد عقل

االردن

00.433-00.23

شركة ادلستشارون العرب

معن اذلنيدي

االردن

00.33-00.43

الشركة األردنية إلدارة وتتبع ادلركبات

مسري عبيد

االردن

00.23-00.33

شركة جيوماسرتز ميدل إيست

طارق جريج

لبنان

00.03-00.23

استراحة

01.03-00.03

الشركة العقارية االردنية للتنمية

عبدالرؤوف الزيات االردن

01.03-01.03

الشركة االستشارية لتكنولوجيا ادلساحة وخدماهتا

م  .قاسم البيطار االردن

01.03-01.03

أمانة عمان الكربى

م  .نضال مرجي األردن

4

اليوم الثاني
األربعاء 9102/01/21
المكان :فندق القوات المسلحة
الجلسة األولى
محور الجلسة :أنظمة التسجيل العقاري واألسماء الجغرافية في الدول العربية
الرئيس :الدكتور سركيس فدعوس ( لبنان )
المقرر :بدريه الشحي ( اإلمارات )
ورقة العمل
الوقت
جتارب دائرة اخلرائط ونظم ادلعلومات اجلغرافية بالتسجيل
3.23-3.33
العقاري والتوثيق لألمالك يف مدينة القدس والبلدة القدمية
نظام ترقيم الطرق يف وزارة األشغال العامة واإلسكان
3.43-3.23
ودوره يف التنمية
التسمية والرتقيم يف أمانة عمان الكربى
03.33-3.43
 03.23-03.33التسمية والرتقيم يف وزارة الشؤون البلدية
 03.43-03.23ادلساح ــة يف ادلغـ ــرب
 00.33-03.43استراحة
الجلسة الثانية
الرئيس :المهندس عزيز هاللي ( المغرب )
المقرر :المهندس مبارك العامري ( عٌمان )
 00.23-00.33جتربة ادلملكة األردنية اذلامشية يف ترسيم احلدود
 00.43-00.23عرض عن إجنازات اللجنة الوطنية لألمساء اجلغرافية يف
فلسطني
 02.33-00.43برنامج "ميغا جوردن" تسجيل ادلواقع األثرية
 02.23-02.33ادلساحة يف العـ ـراق
02.43-02.23
00.33-02.43
04.33-00.33

مقدم الورقة
خليــل التفكج ــي

الدولة
فلسطني
األردن

أمحد رمضان +
خلود األزرعي
النا أبو طربوش األردن
األردن
إميان زكــي
عائشـ ــة الناصــري ادلغـ ــرب

م .عتبــة ادلعايط ــة األردن
سناء خالد برياوي فلسطني

ىنــادي الطــاىر
مض ــر نعمان
األعظمي
األردن
م .أمين وادي
الشبكات ادلساحية يف األردن (رصد نقاط اإلحكام)
 Z- Coordinateم .حسني حس ــان األردن
وجبة غداء
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األردن
الع ـ ـراق

اليوم الثاني
األربعاء 9102/01/21
المكان :فندق القوات المسلحة
الجلسة الثالثة
محور الجلسة :استخدام التكنولوجيا الحديثة في قطاع المساحة والعقار
الرئيس :الدكتور محمود البطاح ( األردن )
المقرر :المهندس زيدان العربي ( الجزائر )
ورقة العمل
الوقت
 04.23-04.33نظام ادلعلومات اجلغرافية ودور ادلركز اجلغرايف ادللكي
األردين يف ىذا اجملال
 04.43-04.23استخدام التكنولوجيا احلديثة يف قطاع ادلساحة والعقار
 00.33-04.43قاعدة ادلعلومات اجلغرافية للعقارات واستخدامها يف
العمل البلدي
 00.23-00.33الوصول إىل سجل آمن باستخدام التكنولوجيا احلديثة
 00.43-00.23استخدام تقنيات أنظمة ادلعلومات اجلغرافية يف قطاع
التعليم والصحة يف ادلملكة
 00.33-00.43استراحة
الجلسة الرابعة
الرئيس :الدكتور يوسف صيام ( األردن )
المقرر  :المهندس حسين حسان ( األردن )
 00.23-00.33ادلساحة وعالقتها باحلقول اذلندسية ادلتعددة
 00.43-00.23جهود علمية يف اذلندسة ادلدنية باستخدام اذلندسة
التصويرية القريبة
 01.33-00.43مراقبة االنزالقات باستخدام تقنيات اجليوماتكس
01.23-01.33
Terrestrial Laser Scan for Geospatial
01.43-01.23
02.33-01.43

Information Management

مقدم الورقة
زلم ــود ملكــاوي

الدولة
األردن

عادل الشــاعري
مارون خريش

ليبيـ ــا
لبنان

مح ــد ال ــزن
تيسـي ــر درويش

األردن
األردن

أ.د .يوسف صيام األردن
أ.د .زلمد طالب األردن
عبيدات
د .مسيح الرواشدة األردن
لبنان
خالــد النبـ ــوت

 Using the "Swinglet CAM System" inإيليـ ــن إيلـ ــو
Surveying

دور نظم ادلعلومات اجلغرافية يف التعداد السكاين

6

م .بشار العواملة

لبنان
األردن

اليوم الثالث
الخميس 9102/01/20
المكان :فندق القوات المسلحة
الجلسة األولى
محور الجلسة :أهمية األسماء الجغرافية وتوحيد كتابة األسماء الجغرافية باعتماد نظام عربي موحد
الرئيس :المهندس أحمد العدوني ( تونس )
المقرر :السيد محمد المري ( قطر )
الدولة
مقدم الورقة
ورقة العمل
الوقت
األردن
إبراىي ــم عبيـ ــد
الشعبـ ــة العربيـ ــة
3.23-3.33
اإلعمار اذلامشي ودور زرارة األوقاف والشؤون وادلقدسات عادل أمحد بيســح األردن
3.43-3.23
ع ـزام الرمياوي
اإلسالمية يف احلفاظ على األماكن ادلقدسة يف القدس
إبراىيم الزقرطــي األردن
األمساء اجلغرافية واللغة العربيــة
03.33-3.43
لبنان
مــارون خريــش
 03.23-03.33السجل العقاري كمصدر جلمع األمساء اجلغرافية
خالد زلمد خنربي اليمن
 03.43-03.23مشروع اخلارطة الرقمية للجمهورية اليمنية
 00.33-03.43استراحة
زلمــود ملك ــاوي األردن
 00.23-00.33اخلليج العريب ومسمياتو عرب التاريخ
إبراىيم الزقرطــي األردن
 00.43-00.23التهويد يف األمساء اجلغرافية
األردن
إبراىي ــم عبيـ ــد
 02.33-00.43النظام العريب ادلوحد
 04.33-02.33اجللسة اخلتامية
الدكتور عوين زلمد اخلصاونة
الدكتور سركيس فدعوس
إبراىيم عبيد  /مقرر
زلمود ملكاوي /مقرر
 تالوة البيان اخلتامي وتوصيات ادلؤمتر
 إقرار جدول األعمال ادلؤمتر القادم .
 توزيع الشهادات على ادلشاركني
 حوار بني اذليئة العامة للشعبة والصحفيني
ادلختصني
 00.33-04.33وجبة غداء
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