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 املؤمتر السابع
 للخرباء العرب يف  األمساء اجلغرافية 

 م4112/  (11) تشرين ثاني/  11 - 11 

 هـ1213حمرم  41-11 املوافق 

 

 ــرالربنامــج اليومي للمؤمتـ
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 الٌوم األول

   م11/11/2014الثالثاء  

 فندق القوات المسلحةن : المكا

 الجلسة االفتتاحٌة

 الفعالٌة الوقت

 تسجٌل 0328-08388

 حفل االفتتاح 08388-00388

 ًالسالم الملك 

 القرآن الكرٌم 

  كلمة رئٌس اإلتحاد العربً لعلوم الفضاء والفلك / الدكتور حمٌد

 مجول النعٌمً 

 كلمة رئٌس اإلتحاد العربً للمساحة / د3 سركٌس فدعوس 

 مة مندوب جامعة الدول العربٌة / العمٌد الركن مارون خرٌشكل 

  كلمة رئٌس المؤتمر العمٌد الدكتور المهندس عونً محمد

مدٌر عام المركز الجغرافً الملكً األردنً ورئٌس  –الخصاونة 

 الشعبة العربٌة لخبراء االسماء الجغرافٌة

  راعً المؤتمركلمة  

 استراحة 00328 –00388
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 ألولالٌوم ا

   م11/11/2014الثالثاء 

 فندق القوات المسلحةالمكان: 

 الجلسة األولى

 األسماء الجغرافٌة والتقنٌات الحدٌثة محور الجلسة: 

 الرئٌس: العمٌد الدكتور المهندس عونً الخصاونة )األردن (

 خالد الحمادي / البحرٌن المقرر:

 الدولة مقدم الورقة ورقة العمل الوقت

مشروع قاعدة بٌانات األسماء الجغرافٌة  00328-00348

والمعجم الجغرافى لجمهورٌة مصر 

 العربٌة 

 مصر اٌمان عرٌبىم3 

المعانً اللغوٌة السماء المدن والقرى  00348-01308

 واحواضها فً االردن

 األردن د3عبدالمجٌد نصٌر

01308-01328 High Resolution Remote Sensing 

Imagery, Photogrammetry and 

Topographic Information for Urban 

Growth and Change in Amman 

 األردن أ3د3 محود البطاح

01328– 01348 ArcGIS online األردن مازن جوعانة 

نظم المعلومات الجغرافٌة واألسماء  01348-02308

 الجغرافٌة

 األردن تٌسٌر دروٌش

   وجبة غداء 02308-0388
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 الٌوم األول

 11/11/2014اء الثالث

 المكان: فندق القوات المسلحة

 الجلسة الثانٌة 

 محور الجلسة: التسمٌة والترقٌم فً الدول العربٌة

 الرئٌس : عبد هللا الولٌعً / السعودٌة

 المقرر : صالح الدٌن السٌد حسن / السودان

 الدولة مقدم الورقة ورقة العمل الوقت

ة األراضً التسمٌة والترقٌم فً دائر 03388-03318

 والمساحة

 األردن محمد الصوافٌن

التسمٌة والترقٌم فً سلطة منطقة العقبة  03318-03338

 االقتصادٌة الخاصة

المهندس منتصر 

 عطاهلل الكبارٌتً

 األردن

 األردن م 3 النا ابو طربوش التسمٌة والترقٌم فً أمانة عمان الكبرى 03338-04388

 استراحة 04388-04328

04328-04348 
كتاب "أسماء النجوم المالحٌة فً 

  "األرجوزة فً الكواكب الثابتة

 أ3د3 مشهور الوردات

 أ3د3 حمٌد النعٌمً

 األردن

 العراق

    

قواعد كتابة األسماء الجغرافٌة وتنزٌلها  04348-05308

 على الخرٌطة الطبوغرافٌة

 األردن لبنى شوقً

احدث التقنٌات فً نظم المعلومات  05308-05328

 الجغرافٌة وثالثً اإلبعاد

 لبنان معتصم زهرة
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 الثانًالٌوم 

   م12/11/2014 األربعاء

 فندق القوات المسلحةالمكان: 

 الجلسة األولى

األسماء الجغرافٌة فً الموروث الثقافً والحضاري والتارٌخً محور الجلسة: 

 واالجتماعً

 اٌمان العرٌبً / مصرالرئٌس: 

 / السعودٌة عبد هللا الغٌهب المقرر:

 الدولة مقدم الورقة ورقة العمل الوقت
ٌُذكر  9328-9348 أسماء جغرافٌة وردت فً التوراة و

 أنها فً األردن

 األردن إبراهٌم الزقرطً

 األردن محمود ملكاوي الخلٌج العربً ومسمٌاته عبر التارٌخ 9348-08308

األسماء الجغرافٌة التً وردت فً كنائس  08308-08328

 ن السادس المٌالدي فً األردنالقر

 األردن هنادي الطاهر

 األردن هانً العزٌزي أسماء دول العالم بٌن الثبات والتغٌٌر 08328-08348

 استراحة 08348-00318

 نظم المعلومات الجغرافٌة فً التخطٌط 00318-00338

 والبحث عن األسماء الجغرافٌة 

محمد طالب أ3د3 

 عبٌدات

 األردن

 األردن مدانات حسام ورود وأشواك فً األسماء الجغرافً 00338-01388

المواقع فً األردن  والمنضوٌة فً  01318-01338

 التراث العالمً

 األردن هنادي الطاهر

 األردن باسم المحامٌد الحكاٌة الشعبٌة فً الموروث التراثً 01338-02388

   غداء 02388-03388
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 الثانًالٌوم 

   12/11/2014 األربعاء

  فندق القوات المسلحة المكان :

 الثانٌةالجلسة 

 تهوٌد األسماء الجغرافٌةمحور الجلسة: 

 / سلطنة عمان علً بن أحمد بن عٌسى المعشنً الرئٌس:

 سناء البٌراوي / فلسطٌن المقرر: 

 الدولة مقدم الورقة ورقة العمل الوقت

03388-03318 
 فلسطٌن ويسناء البٌرا التسمٌة والترقٌم فً فلسطٌن

 األردن إبراهٌم الزقرطً تهوٌد األسماء الجغرافٌة فً فلسطٌن   03318-03338

المحاوالت األولى لتهوٌد األسماء العربٌة  05338-04388

فً فلسطٌن بدأت منذ منتصف القرن 

 التاسع عشر

 فلسطٌن حسٌن الرٌماوي

 استراحة 04388-04328

 فلسطٌن إبراهٌم رضوان مدٌنة القدس فً إسرائٌلٌةمشارٌع وخطط  04328-04348

مشارٌع وخطط إسرائٌلٌة فً مدٌنة  04348-05308

 القدس3

 األردن عزام الرٌماوي

األعمار الهاشمً ودور وزارة األوقاف  05308-05328

والشؤون والمقدسات اإلسالمٌة فً الحفاظ 

 على األماكن المقدسة فً القدس3

 األردن عادل بٌسح
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 الثالثالٌوم 

 م  13/11/2014 الخمٌس

 فندق القوات المسلحةالمكان: 

 الجلسة األولى

 متابعة محور تهوٌد األسماء  محور الجلسة:

 / تونس عادل الخفٌفًالرئٌس: 

 / الجزائر د.عباس منصور لٌلى: المقرر

 الدولة مقدم الورقة ورقة العمل الوقت
9328-9348 

 األردن الزقرطًإبراهٌم  األسماء الجغرافٌة واللغة العربٌة

 فلسطٌن خلٌل التفتجً تهوٌد األسماء الجغرافٌة فً البلدة القدٌمة 9348-08308

 خرٌطة السماء وأسماء النجوم محور الجلسة:

 / األردن ٌوسف صٌامأ.د. الرئٌس: 

 : حسن عبدالغفور /الكوٌتالمقرر

 األردن د3 عبد السالم غٌث معالم جغرافٌة عربٌة على سطح األرض 08308-08328

جغرافٌا القمر والفوهات ذات األسماء  08328-08348
 3العربٌة علٌه

خرٌطة نجوم السماء ودور العرب فً 
 تشكٌل معالمها

 األردن هانً الضلٌع

08348-00318 
الخط التجمعات السكانٌة على أسماء 

 فً األردن الحدٌدي الحجازي
 األردن  إبراهٌم عبٌد

   استراحة 00318-00338

الخرائط الجغرافٌة الفلكٌة فً عصر دولة  00338-01388
 األنباط

 األردن مأمون نوافلة

مسمٌات االماكن فً محافظة الزرقاء  01318-01338
ودورها فً توثٌق عمق التوطٌن البشري 

 وتارٌخ المحافظة عبر العصور

 د3أحمد مالعبة

د3م3 عونً 

 الخصاونة

 األردن

وكبات  لكل قرص أسماء النجوم والك 01338-02388
 طالب

 األردن مروان الشوٌكً

 وجبة غداء 02388-03388
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 الثالثالٌوم 

 م  13/11/2014 الخمٌس

 فندق القوات المسلحةالمكان: 

 الختامٌةالجلسة و  نشاطات الدول العربٌة فً مجال األسماء الجغرافٌة محور الجلسة:

 العمٌد الدكتور المهندس عونً محمد الخصاونة الرئٌس: 

 مارون خرٌش )م( العمٌد الركن مقررال

 الدولة مقدم الورقة ورقة العمل الوقت
قرارات المؤتمرات العربٌة لخبراء األسماء  0338-03318

ٌّة  الجغراف

  مارون خرٌش

جهود المملكة العربٌة السعودٌة فً خدمة   03318-03338

 األسماء الجغرافٌة

 سعودٌة عبدهللا الولٌعً

  مارون خرٌش ع قراراتمشارٌ 03338-04388

   استراحة 04328 -0488

 الجلسة الختامٌة  04328-05328

العمٌد الدكتور المهندس عونً محمد 

 الخصاونة 

 مارون خرٌش )م( العمٌد الركن

 إبراهٌم عبٌد / مقرر

 محمود ملكاوي /مقرر

  تالوة البٌان الختامً وتوصٌات

  المؤتمر

  إقرار جدول األعمال المؤتمر

 3القادم 

 توزٌع الشهادات على المشاركٌن 

  حوار بٌن الهٌئة العامة للشعبة

  والصحفٌٌن المختصٌن

  

 


