
 رئيسين متحدثين عن إعالن

 العمل: ورشة في 
 ENI CBC MED, GreenBuilding Project 

Call for Keynote Speakers 

Challenges of Green Energy in Developed Countries 

The GreenBuilding Project (2019-2021), a project implemented under 

the ENI CBC MED Programme, announces the call for keynote speakers 

in a special workshop entitled "Green Energy Challenges in the 

Mediterranean and North Africa", where the workshop takes place on 

09-30-2021, on the following topics: 

1. The importance of green energy in developing countries. 

2. Policies and regulations in green energy. 

3. Importance of Coding and Certificate in green energy. 

4. Updated technologies for green energy. 

5. Any other topics related to green energy. 

Conditions to be met by the applicant: 

1. To be active in the area in green energy. 

2. To be familiar with the subject they are going to talk about. 

3. The lecture should be in English in addition to Arabic in case the speaker is 

Arabic-speaking. 

4. If the speaker must present his lecture in English. 

5. The speaker can choose more than one topic to talk about. 

6. The duration of the lecture shall not exceed 45 minutes. 

7. The speaker will receive financial support of €100 for each lecture they can 

do. 

This workshop holds in person if the health conditions allow it; otherwise, it will 

be held via the ZOOM platform. 

Applications should be submitted to the email address: abdoul.rjoub@gmail.com 

The applicant should include the subject that will be presented in addition to the 

updated CV. Applications are accepted until September 18, 2021. 

Prof. Abdoul Rjoub, abdoul.rjoub@gmail.com  

Jordan University of Science and Technology 

Irbid – Jordan. 

mailto:abdoul.rjoub@gmail.com


 رئيسين متحدثين عن إعالن

 العمل: ورشة في 
 ENI CBC MED, GreenBuilding Project 

 تحديات الطاقة الخضراء في دول البحر المتوسط وشمال أفريقيا

 يعلن مشروع البناء االخضر والمدعوم من االتحاد االوروبي 

ENI, CBCMED Program   عن الدعوة لمتحدثين رئيسين في ورشة العمل

بعنوان "تحديات الطاقة الخضراء في دول البحر المتوسط وشمال أفريقيا" حيث 

 .2021-9-30د الورشة بتاريخ قستع

 مواضيع الورشة

 أهمية الطاقة الخضراء في الدول النامية،  .1

 راء،ضالسياسات واالنظمة في الطاقة الخ .2

  (Coding and Certificate)التصنيفات و شهادات  .3

 تكنولوجيا الطاقة الخضراء وكيفية االستفادة منها، .4

 أي موضوع أخر فيه زيادة في المعرفة بموضوع الطاقة الخضراء. .5

 الشروط الواجب توافرها في مقدم الطلب:

 أن يكون مجال عملة في الطاقة الخضراء،  .1

 أن يكون ملما في الموضوع الذي سيتحدث به، .2

للغة العربية في حال كان المتحدث إلى اأن تكون محاضرتة باللغة االنجليزية باالضافة  .3

 من الناطقين باللغة العربية،

 العربية، فعلية تقديم محاضرتة باللغة االنجليزية،بإذا كان المتحدث من غير الناطقين  .4

 يمكن للمتحدث ان يختار أكثر من موضوع للحديث عنة، .5

 دقيقة. 45تزيد عن المحاضرة ان ال مدة  .6

 

 

 

 

 

 يويرو مقابل كل محاضرة يمكنة عملها. 100سيحصل المتحدث على دعم مالي مقدارة 

سيتم عقد هذة الورشة وجاهيا في حال سمحت الضروف الصحية بذلك، وخالف ذلك ستعقد عبر منصة 

ZOOM. 

   abdoul.rjoub@gmail.comتقدم الطلبات على العنوان االلكتروني: 

 .2021-9-16 تاريخ مبين الموضوع المنوي تقديمة باالضافة إلى السيرة الذاتية ، تقبل الطلبات لغاية
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