برنامج المحاضرات

Presentation’s Program

محاضرات اليوم األول مساء يوم االثنين الموافق

Presentations Program of First Monday 2022 /5 / 30

اسم المحاضر  /الجهة المحاضرة

عنوان المحاضرة

مجلس البناء االخضر

دور قطاع الطاقة في تحقيق التعادل الكربوني

الوقت
 8-6مساء

المكان
القاعة االولى

Energy Sector Role in the Carbon
Neutral Pathway

محاضرات اليوم الثاني مساء يوم الثالثاء الموافق  2022 /5 /31في القاعة االولى

اسم المحاضر  /الجهة المحاضرة

عنوان الندوة

الوقت

المكان

تكنولوجيا التعبئة والتغليف  .....نظرة على
المستقبل

 9 - 6مساء
6.00 PM to
9.00

القاعة االولى

 6-5مساء
5.00 to
8.00PM

القاعة الثانية

6.00 to
7.00 PM

القاعة الثانية

7.15 to
9.00 PM

القاعة الثانية

جمعية مستثمري شرق عمان
السيد عبد الحكيم ظاظا
السيد بسام حمد
عدد من المحاضرات وورشة عمل تنظمها:
السيد فرج الطويل
جمعية مستثمري شرق عمان
المهندس ليث أبو هالل
الدكتور اياد أبو حلتم
محاضرات اليوم الثاني مساء يوم الثالثاء الموافق  2022 /5 /31في القاعة الثانية
Energy Efficient Buildings and the Mr. Shahin and Muayyad
Innovative Czech solutions
Almomani
Embassy of the Czech
Republic in Jordan
Grid Diagnostic Suit for
Eng. Wajdi Felemban
Distribution network
SIEMENS
Product Manager
Noon for Renewable Energy

Why Companies Should Go Solar
Right Now?? 6 sessions each 15
minutes.

برنامج المحاضرات  /تنظيم جمعية المهندسين الصناعيين االردنيين Presentations
محاضرات اليوم الثالث مساء يوم االربعاء الموافق Presentations Program of 3rd day Wednesday 2022 /6 / 1

اسم المحاضر  /الجهة
المحاضرة

منتدى تنظيمه جمعية الصناعيين
االردنيين

ا .د صفوان الطرزي
السيد تميم القصراوي
د.حنان سليط  +د .محمد نصر

Introduction to I4.0 and status of
Jordan
Industrial Sector Technology
Application In Jordan '' Case
''Study
IoT in Smart Factories + Prototype

الوقت والتاريخ
6.15-6.00
مساء
6.30 – 6.15
مساء

المكان
القاعة االولى
القاعة االولى

7.00 – 6.30
مساء
7.15 -7.00
مساء
7.45 -7.15
مساء
 8 – 7.45مساء

القاعة االولى

مهندس خالد وليد
مختبر النفوذ

الخصائص الضوئية والكهربائية لوحدات االنارة
وطريقة فحصها

 5 – 4مساء

القاعة الثانية

جمعية االبداع البيئي في الطاقة المتجددة

عدد من المحاضرات وورشة عمل

 8 – 5مساء

القاعة الثانية

م .باسل حمامدة ( مجموعة البحار) Al Behar Engineering Introduction
& Packaging Solutions
Digitalization in Distribution
م .وجدي فلمان ( شركة سيمينز)
Networks & Industrial Substations
حوار مفتوح
جميع المحاضرين

القاعة االولى
القاعة االولى
القاعة االولى

محاضرات اليوم الرابع مساء يوم الخميس الموافق Presentations Program of 4th day Thursday 2022 /6 / 2

اسم المحاضر  /الجهة المحاضرة
NeroTech Control Systems

Perfect Solutions Engineering
جمعية االبداع البيئي في الطاقة المتجددة

عنوان الندوة

الوقت والتاريخ

المكان

&  5.45-5 Current BMS technologiesمساء
Products to IoT and Cloud based
technology
 8-6مساء
المضخات الحرارية وتطبيقاتها

القاعة االولى

 8 – 5مساء

القاعة الثانية

عدد من المحاضرات وورشة عمل التفاصيل

القاعة االولى

