
سكرتاريا الجمعيةالتسجيل09:00 – 10:00التسجيل

اسم املحاضر والجهةاملوضوعالفترة الزمنيةاملقررإدارة الجلسةالجلسة

األولى

معالي م. سعيد املصري
وزير زراعة سابق، مدير 
عام شركة خيرات بالدي 
الدارة املشاريع الزراعية 

د. أمجد القا�ضي
مدير مركز 
تكنولوجيا 

الصناعات الغذائية 
والتصنيع الزراعي

وزارة التجارة 
والصناعة، 

جمهورية مصر 
العربية

10:35-10:00

عرض مبادرة منظمة االغذية 
 )FAO( والزراعة لألمم املتحدة
لدعم محصول واحد من كل دولة
 inchoatives one product one

country

م. نبيل عساف 
ممثل منظمة االغذية والزراعة 

لألمم املتحدة   FAOفي االردن

املجهول درة التمور 11:10-10:35
د. عبد هللا وهبي

خبير دولي إنتاج وسلسلة
قيمة التمور

الصناعات التحويلية من التمور11:45-11:10
م. عماد عي�سى

مهندس خبير في علوم
و صناعة االغذية

استراحة11:45- 12:15استراحة

الثانية

معالي د. محمود الدويري
وزير زراعة سابق، خبير 
في منظمة الفاو ، عميد 

كلية زراعة سابق /
الجامعة االردنية

د. محمد العالوي
استاذ دكتور 

في كلية الزراعة 
التكنولوجية جامعة 
البلقاء التطبيقية في 

األردن

12:50-12:15
كيف تتقاطع خطة النهوض 

االقتصادي مع استراتيجية قطاع 
النخيل في اململكة األردنية الهاشمية

معالي د. عاكف الزعبي 
وزير زراعة سابق ،رئيس اللجنة 

الزراعية في مجلس األعيان

13:25-12:50
التغير املناخي وتأثيره على مستقبل 

زراعة النخيل وجودة التمور

د. عبد الباسط إبراهيم
خبير دولي في زراعة النخيل

وإنتاج التمور

14:00-13:25
آفاق التجارة االلكترونية ومنصات 

التسويق االلكتروني للتمور

م. عمار الشامي
باحث اقتصادي و مؤسس منصة 

 E- FRESCO

استراحة غداء14:00 - 15:30استراحة غداء

الثالثة

د. سمير الشاكر
خبير دولي في زراعة 

النخيل وتصنيع التمور

د. مهدي عبد الرحمن
هيئة البحوث 

الزراعية، وزارة 
الزراعة والغابات في 

السودان

16:05-15:30
تجربة منظمة االغذية والزراعة 
لألمم املتحدة )FAO(  في مكافحة 

سوسة النخيل الحمراء

 د. ثائر ياسين 
املسؤول اإلقليمي لوقاية النباتات 
في منظمة االغذية والزراعة لألمم 

)FAO( املتحدة

16:40-16:05
االبحاث والتجارب التي أجراها املركز 

الوطني للبحوث الزراعية حول 
إنتاج وزراعة التمور في اململكة

م. رائد لطفي
باحث في املركز الوطني للبحوث 

الزراعية باألردن

الرابعة

م. انور حداد
رئيس جمعية التمور، اململكة األردنية الهاشمية

18:00-16:40
جلسة نقاشية حول التحديات التي 

تواجه  إنتاج وتسويق التمور
في العالم

معالي وزير الزراعة و خبراء من 
القطاع العام والخاص و  املنظمات  

الدولية والشركاء 

برنامج الندوة العلمية للمهرجان الدولي الرابع للتمور األردنية 2022

 19 أكتوبر / تشرين أول 2022

مالحظة: الوقت المخصص لكل محاضرة 35 دقيقة )25 دقيقة للمحاضر + 10 دقائق للمناقشة(


