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  أهداف المؤتمر 
إصدار النشرة األولى ، التى أوضحت أھداف مؤتمرنا التاسع ع شر المزم ع عق ده          منذ  

فل   سطین  بفن   دق ھلن   ان    2013 م   ارس  30ل   ى   إ27 ف   ى الم   دة م   ن    – اهللا  ب   إذن –
 المبین ة  –األوراق البحثی ة  باإلسكندریة ، توالت على جمعی ة المھندس ین المیك انیكیین      

 والتى تع رض العدی د م ن األفك ار والحل ول المعتم دة عل ى المرجعی ة         –فى ھذه النشرة  
العلمیة ، والتى یخلص أص حابھا إل ى أنھ ا ت دفع االقت صاد الق ومى وتحول ھ إل ى ال نمط                 

لخطوات عملیة تساعد على ق ھذه األھداف ، كما قدموا تصورًا الذى یساعد على تحقی
" اقتصاد المعرفة"تأھیل المجتمع المصرى بل والمجتمع العربى للسمو باقتصاده إلى   

  .، لتحقیق التقدم والنمو فى كافة المجاالت الحیاتیة
 –ث ورة   بعد قیام ال–من تعثر لالقتصاد المصرى خالل الفترة االنتقالیة ولعل ما نلمسھ   

یحفزن  ا لعب  ور ھ  ذه المرحل  ة الحرج  ة بك  ل الوس  ائل الت  ى تكف  ل النھ  وض م  ن عثرتن  ا      
 ت  ساھم م  داوالت   ف  ى أن، أمل  ینواالنط  الق باقت  صادنا إل  ى الم  ستوى ال  ذى ن  ستحقھ    

، " اقت صاد المعرف ة   "الطری ق إل ى     فى توضیح مع الم     ھذا المؤتمر    المؤتمر ومناقشات 
  .مستوى الدول المتقدمةوالسبیل إلى االرتقاء ببلدنا إلى 

  

  :المشاركون فى المؤتمر 
السادة المسئولون فى القطاعـات اإلنتاجيـة والخدميـة والمؤسـسات والهيئـات          
والوزارات المختلفة فى المجاالت التى تخدم االقتصاد الوطنى وخاصة الـصناعة ،            

 الذين   ، والعملية بين الحضور  ويستلهم المؤتمر قراراته من تبادل الخبرات العلمية        
الكفاءة  و اإلنتاجوتحسين  يقومون بدور هام ورئيسى فى التنمية بالتطوير المستمر         

ل والكهربـاء    المساهمة في زيادة االستثمار في قطـاع البتـرو         يضاًوأ،   اإلنتاجية
  .التعليم واالستثمارالت والزراعة والموارد المائية واالتصاالنقل والطاقة وو

ت المؤتمر لن يقتصر نطاقها علي الصناعة وحدها        وجديد بالذكر أن بحوث ومداوال    
موازيـة للـصناعات     وأصـبحت بل سيتناول صناعة الخدمات التي تطورت عالميا        

زالت تحتـاج الـي      الخدمات محليا ما   آليات الجمعية ان صناعة     ت وقد رأ  .ةالتقليدي
ل النقالبرمجيات و و المعلومات االتصاالت و  ألجهزةدفعة قوية لقيام صناعات حديثة      

 الصناعات سوف يعطي الخدمات طابعا قوميـا        ، والشك أن تقدمنا في هذه     وغيرها  
    . يحافظ علي بقائها ويؤكد استمرار تطورها
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  حبوث مقدمة للمؤمتر
  

É أحمد محمد حسنين هيكل. م.د  المعرفة واإلصالح االقتصادى فى مصر  
É  اسيويةنماذج من تجارب عربية و.. نحو إقامة نظام لالقتصاد المعرفى مىعلى السل. د.أ   
  

                                    اقتصاد المعرفة : لمحور األولا
  مصطفى محمد رمضان/ استشارى. م: المقرر

É  شريف دالور. م  نموذج جديد للتقدم  
É  Imperfect Knowledge and Macroeconomic Stability دينا راضى. د.أ  
É عبدالمقصود حجو. م.د  معرفة بالوطن العربىدور التكنولوجيا فى تنمية ال  
  
 

          اقتصاد المعرفةالمتطلبات األساسیة لتوطین: المحور الثانى 
  الجبالى حسن نورالدین/ استشارى.م: المقرر

É  أحمد حسن مأمون. م.د.أ  محاور استراتيجية للتحول إلى اقتصاد المعرفة  
É  لودةعوض مختاره. م.د  المنظومية بأسس معرفية  
É  Innovation and Knowledge Economy – The Basis of 

Economic Development وجيه المراغى. م.د.أ  
  
  

           تكوین الكوادر الالزمة للتطبیق والنمو: المحور الثالث 
  مصطفى عبدالمنعم شعبان. م.د.أ: مقرر المحور 

É  سعد الراجحى. م.د.أ  تعليم المعرفة أحد اركان للتنمية المستقبلية  
É   دراسة حالة المجلس –نقل المعرفة إلى هيئة خدمية ورقابة محلية 

  "ايجاك"الوطنى لالعتماد 
  حسن شعراوى. م

É  عنان هالل. م  المعرفة واالبتكار وحماية المستهلك  
  
  

                                                 اقتصاد المعرفة خیر دعم لتخطیط وإدارة النشاط اإلنتاجى والخدمى            : المحور الرابع 
  عاطف خلیل حسن. م.د: مقرر المحور 

É  Biogas production from starch wastewater industry 
by dark and photo fermentation 

  سعيد أحمد نصرمحمود . د.أ

É  The joint properties for friction stir welding of 
Aluminum Tubes 

  عبدالفتاح خورشيد. د.أ
  إبراهيم صبرى. م

É  Holistic Approach to Energy Efficient Smart 
Buildings 

  عصام الدين خليل. م.د.أ
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اقتصاد المعرفة یعزز إمكان إدخال واستخدام التكنولوجیا المتسارعة التقدم فى : المحور الخامس 
  محمد ضیاء الدین طنطاوى/استشارى. م: مقرر المحور                           نشاطنا اإلنتاجى والخدمى

É   الطرق المختلفة للتوفير المادى للمنشئات الصناعية واثر ذلك على
  الدخل القومى

  عبدالرحمن نجاح أحمد. م

É  صالح حامد رمضان.م.د  تطور تقنيات القياس والمعايرة للماكينات األتوماتيكية   
É  Evaluating of Technical Energy Losses in Alexandria 

Electricity Distribution Company 
  أمانى إبراهيم عطية. م.د

 Energy Efficient Built Environment: Think Pyramids  عصام الدين خليل. م.د.أ  
  

                                              أثر اقتصاد المعرفة فى جذب االستثمار المحلى واألجنبى                        : المحور السادس 
  أحمد مصطفى ابوالنجا/ استشارى. م: مقرر المحور 

É  New Borg El-Arab City: A Proposed Knowledge City 
Model 

  عبدالهادى كشيوط. د.أ

É  أحمد عبدالوهاب عبدالجواد. د.أ مكافحة البطالة بتفعيل اقتصاد المعرفة  
É  التنمية... االقتصاد ... رفة ثالثية المع   عبدالمقصود حجو. م.د 
  

  حسب النبى أحمد عسل/ استشارى. م:                                  مقرر المحور الطاقة: المحور السابع 
É  متضمنة الطاقة 2035ة الكهربائية فى مصر حتى عام توليفة الطاق 

   التوليفة العالمية وبما يواكبالكهربائية الالزمة لتحلية المياه
  طلعت الطبالوى. م.د

É  عادل محمود إبراهيم. أ  توليفة الطاقة فى قطاع الصناعة فى مصر والعالم  
É  حامد قرقر. م.د الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر والعالم  
É  منصور عوض محمد. د.أ  مجفف شمسى للخضروات والفواكه ومناسب للمزارع  

  ممحمد عبداللطيف إبراهي. د
  مصطفى عبداملنعم شعبان. م.د.أ: مقرر عام املؤمتر

  :مكان المؤتمر وتاريخه
  .2013 مارس 30 إلى 27اإلسكندرية فى الفترة من فندق هلنان فلسطين ب بيعقد المؤتمر

  :دليل المؤتمر
ستصدر الجمعية دليال يضم البرنامج الزمني للمؤتمر وأسماء الهيئات والشركات واألعضاء 

  . والسيرة الذاتية لمقدمى البحوثيه وموجزا عن الموضوعات التي سيتناولها المؤتمرالمشتركين ف
  :المعرض

تخصص قاعة في مكان عقد المؤتمر لعرض منتجات المشاركين الذين يتم االتفاق معهم على 
  .المساحات المخصصة والتجهيزات اإلعالمية التى يطلبونها

  :المكاتبات والمعلومات
  .25796025:  تليفون-  مدير المؤتمر-صباغ مد شوقي المح. م.د

  . جمهورية مصر العربية- القاهرة - شارع رمسيس 28 - جمعية المهندسين الميكانيكيين 
  25770021 -  25740569:    فاكس25741290 - 25770021: تليفون

 info@esme-egypt.com  &  drshawky@esme-egypt.com :البريد اإللكتروني

  www.esme-egypt.com  :موقع االنترنت  
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  استمارة تسجيل
   عشر للهندسة امليكانيكيةتاسعاملؤمتر ال

   "بتكار سبيلنا للتنمية المستدامةالمعرفة واال" 
Knowledge & Innovation; 

Our Way To Sustainable Development  
  اإلسكندرية -  املنتزه –فندق هلنان فلسطني 

  2013 مارس 30 إلى 27
  ......................................................................  :  االسم بالكامل

  ......................................................................  :  الصفة/المهنة
  ......................................................................  :  ل ـة العمـجه

  ) :الرقم والشارع والمدينة والدولة والرقم البريدي(العنوان 
.........................................................................................  

.........................................................................................  
  ...............................  :  الفاكس  .............................  :  الهاتف

  ...............................  :   mail-E  .............................  :  المحمول
  

    :نوعیة االشتراك 
  مرافق    مشترك غیر مقیم    مشترك مقیم  

  

    :  أرجو حجز غرفة
  ثالثیة    مزدوجة    ةمفرد  

                                                    

    :سأشترك كعارض وأرغب فى الحصول على معلومات
  ال    نعم  

 المؤتمر - المھندسین المیكانیكیین جمعیةترسل الشیكات أو الحواالت البریدیة بالمبلغ والعملة المذكورین باسم 

  .) القاھرة– شارع رمسیس 28 ( عشر للھندسة المیكانیكیةتاسعال

  ...................………………مسحوب على بنك    ….…………بمبلغ   …………….………رقممرفق شیك 

  20       /        /التاریخ         
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  ملؤمتر التاسع عشر للهندسة امليكانيكيةا
  "بتكار سبيلنا للتنمية املستدامةاملعرفة واال"

  2013 مارس 30 مارس إىل 27املدة من 
     االسكندرية- املنتزه –فندق هلنان فلسطني 

  
  رسوم االشتراك للمصريني

 
  رسوم االشتراك  نوعية االشتراك

  .م. ج3900  رفة مفردةعضو مقيم غ
  .م. ج 3850  عضو مقيم غرفة مفردة معنوى

  . م. ج2850  )للفرد(عضو مقيم غرفة مزدوجة 
  .م. ج2800 )للفرد (عضو مقيم غرفة مزدوجة معنوى

  .م. ج1450  مرافق
  . م. ج1900  عضو غير مقيم

    . م. ج1850  عضو غير مقيم معنوى
 

  رسوم االشتراك  نوعية االشتراك
  .م. ج1800   أفراد يكون قيمة اشتراك الفرد3فى حالة اشتراك   للفرد) غير معنوى(اشتراك المجموعات 
  .م. ج1750   أفراد يكون قيمة اشتراك الفرد3فى حالة اشتراك   للفرد) معنوى(اشتراك المجموعات 
  .م. ج1700   أفراد يكون قيمة اشتراك الفرد5ى حالة اشتراك ف  للفرد) غير معنوى(اشتراك المجموعات 
    .م. ج1650   أفراد يكون قيمة اشتراك الفرد5فى حالة اشتراك   للفرد) معنوى(اشتراك المجموعات 
 

    شیك مقبول الدفع  
  نقدا    تحویل    شیك مصرفي  

  ) عند العبارة المتفقة مع الحالة√توضع عالمة  (
 .لمقيم يشمل االشتراك واإلقامة كاملة ومجموعة البحوثالعضو ا §
 .مجموعة البحوث والغداءويشمل االشتراك العضو غير المقيم  §

 .يتم تأكيد الحجز بعد سداد االشتراك بالكامل قبل انعقاد المؤتمر §
ـ العضو المعنوى هو شركة أو هيئة مشتركة بالجمعية وتسدد اشتراك سنوى وتحصل على خـصم                § ى عل

 .ها فى األنشطة العملية المختلفة للجمعيةاشتراك
 

 
  ).25796025تليفون ( مدير المؤتمر - محمد شوقى الصباغ / مهندسدكتور

  . جمهورية مصر العربية- القاهرة - شارع رمسيس 28 -جمعية المهندسين الميكانيكيين 
 25770021-25740569: فاكس     25741290 -25770021: تلیفون 

  E- mail : (info@esme-egypt.com   & drshawky@esme-egypt.com(  البريد االلكترونى 
   Home Page : (www.esme-egypt.com(موقع اإلنترنت 
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