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الملتقى العربي االفتراضي األول للجوائز العربية       

 والتجارب الفائزة
كتوبر 13 – 12   2022 أ  
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كتوبر  12تاريخ اليوم األول ب  2022أ

 –الدولة  مقدم العرض اإليميل

 المدينة

المؤسسة / 

المنظمة 

/الشخصية 

 الفائزة

 / المشروععنوان 

 التجربة الفائزة

 توقيت اإلمارات الجائزة الفئة / المجال

 الكلمة االفتتاحية

 سعادة المهندس/ حسن سالم اليماحي      

 اإلمارات العربية المتحدة -مدير بلدية دبا الفجيرة

10:00-

10:15 

جائزة حمدان بن محمد  محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئيجائزة حمدان بن عرض تعريفي عن 

بن راشد آل مكتوم 

 الدولية للتصوير الضوئي

10:15-

10:30 

 عبد المجيد طريباق

 المنسق األكاديمي للجائزة 

العربية جائزة المملكة  تقديم تجربة جائزة المملكة العربية السعودية لإلدارة البيئية في العالم اإلسالمي

السعودية لإلدارة البيئية 

 في العالم اإلسالمي

 

 

 

 

 

10:30 

10:45 
المملكة 

 المغربية

كادير  مدينة أ

 

 

 التدبير البيئي ألكادير الكبرى

 

فرع: المدينة الخضراء 

 الصديقة للبيئة

 2019-2018دورة 

 

جيا والتكنولو خبير بقطاع العلوم د. فؤاد العيني

 باإليسيسك

  

 

جمهورية 

 كازاخستان

اإلنجازات البيئية لمدينة نور  مدينة نور سلطان

 سلطان

فرع: المدينة الخضراء 

 الصديقة للبيئة

 .2019-2018دورة 

10:45-

11:00 

11:00-11:15  بالعواصم الخضراء في العالم اإلسالمي ءاإليسيسكو( االحتفاتقديم برنامج   
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11:15- ممارسات التنمية المستدامةجائزة دبي الدولية ألفضل تقديم تعريفي عن  11:30 

Marcus Lim سنغافورة ECOSOFTT PTE 

LTD 

  استخدام تقنية

WISE 

 في المباني السكنية

والصناعية   

أفضل الممارسات في 

تشييد المباني 

المستدامة والمبتكرة 

 والذكية

جائزة دبي الدولية 

ألفضل ممارسات 

 التنمية المستدامة

 

-11:30 11:45 

Dr Renu Khosla الهند CENTRE FOR 

URBAN AND 

REGIONAL 

EXCELLENCE 

استخدام تقنية نظم المعلومات 

الجغرافية في دعم خدمات 

 المجتمع المحلي

أفضل الممارسات في 

مجال تخطيط وإدارة 

 البنية التحتية الحضرية

12:00-11:45  

Elisabetta Meconcelli إيطاليا TREEDOM SRL 

SB 

أخضرلنجعل الكوكب  أفضل الممارسات في  

معالجة التغير المناخي 

 والحد من التلوث

12:15-12:00  

Kotchakorn  Voraakhom تايلند LANDPROCESS 

Company 

Limited 

أفضل الممارسات في  حديقة  جامعة شواللونجكورن

مجال التجديد 

الحضري و األماكن 

 العامة

12:30-12:15 



 

SHARED – CONFIDENTIAL /  خاص –مشترك  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

  منظمة المدن العربيةتقديم تعريفي لجائزة 

  المدن العربيةجائزة 

12:45-12:30 

 م. عمار حريتاني

 معماري   ندسهم

 فئة شخصية    سوريا

 

تطوير تقنيات تخدم التراث 

 العمراني العربي

 

 

جائزة المهندس 

 المعماري

مجال العمارة العربية 

 اإلسالمية

13:00-12:45 

 حمزة عبدالمطلب المحيسن

سلطة  –رئيس قسم التوعية البيئية 

 الخاصة االقتصاديةمنطقة العقبة 

دور جائزة مؤسسة جائزة المدن  األردن

العربية في محور الداعية البيئي 

بالتطوير والتجويد الوظيفي في 

مجال التوعية البيئية بمنطقة 

الخاصة في  االقتصاديةالعقبة 

 المملكة االردنية الهاشمية "

 البيئي / جائزة الداعية

مؤسسة جائزة المدن 

 الدورة الثانية –العربية 

 2015عشر لعام 

13:15-13:00 

إحياء شارع ومباني باب  المشروع: التراث العمراني   فلسطين د. غسان جوده الدويك

 الزاوية

المشروع الفائز بالجائزة 

 األولى للتراث

13:30-13:15 
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 –جائزة اليونسكو  قابوستقديم تعريفي لجائزة السلطان 

 -السلطان قابوس 

 لصون البيئة

2021 

13:45-13:30 

 

 

 

 

 أيام بنت ناظم بن علي الفار سية

  ماليزيا

معهد غابات  

  ماليزيا

FRIM 

 

 باالنقراضمراقبة األنواع المهددة 

 من غابات ماليزيا والحفاظ عليها

 البيئة 

جامعة التعاون  كوستاريكا

الدولي في كلية 

امريكا الالتينية 

 للمناطق المحمية

UCI 

دعم إنشاء محميات جديدة 

للمحيط الحيوي في أمريكا 

 الالتينية

 13:45-14:00 البيئة
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 14:00-14:15 تقديم تعريفي لجائزة دبي للنقل المستدام

المدير التنفيذي  –م. رياض الخرابشة 

للنقل العام وانشاء مشاريع البنية التحتية 

 للنقل . 

المملكة األردنية 

 الهاشمية 

 أمانة عمان 

  

الرائدة للنقل  عمان المدينة

 المستدام

جائزة المدينة الرائدة 

 للنقل المستدام

 

 

 

جائزة دبي للنقل 

 المستدام

14:30-14:15 

 14:45-14:30 جائزة ادارة التنقل  مشروع باص عمان

  المهندس/ علي حسن مكي

 رئيس شعبة 

اإلمارات العربية 

 المتحدة 

مشروع استدامة أمن  بلدية دبي

وسالمة التنقل ألسطول 

 مركبات بلدية دبي

جائزة دبي للنقل 

 2022المستدام 

 فئة السالمة في التنقل

14:45-15:00 

اإلمارات العربية  طلحة علي 

 المتحدة

DP World UAE 15:15-15:00 حماية البيئة  جائزة الشاحنة الكهربائية 
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كتوبر  13تاريخب اليوم الثاني   2022أ

المؤسسة /  المدينة –الدولة  مقدم العرض اإليميل

المنظمة 

/الشخصية 

 الفائزة

 عنوان المشروع

 التجربة الفائزة /

توقيت  الجائزة الفئة / المجال

 اإلمارات

 10:00-10:15 تقديم تعريفي لجائزة اإلمارات للطاقة

المملكة األردنية  ماهر يوسف ميمون 

 الهاشمية

 Solarسوالر بيزوكلين 

Piezoclean 

تكنولوجيا التنظيف 

الذاتي للوحات الطاقة 

 الشمسية

 جائزة اإلمارات للطاقة  البحث والتطوير

 

10:30-10:15 

 أ.د.ربحي أحمد دمسة

 الصفة: عضو هيئة تدريس

المملكة األردنية 

 الهاشمية

 

 فئة شخصية 

وحدات المنطقة 

الشمسية الحرارية 

 STS-Medالصغيرة 

 لمجتمعات البحر

 

 10:30-10:45 أبحاث الطاقة

 المهندس فهد بن محمد الزهراني

  وكيل األمين للخدمات

المملكة العربية 

 األحساء -السعودية 

 أمانة األحساء 

 

مشروع إنشاء مردم 

النفايات البيئي 

 الهندسي باألحساء

ممارسات بلدية 

 متميزة

 

 

 

 

 

 تجارب خليجية فائزة  

 

11:10-10:45 

 

 

 

 

 

مشروع تأهيل مردم 

النفايات البلدية 

 القديمة باألحساء.

المملكة العربية  عبدالكريم بن علي الشيخي

 السعودية

 منطقة مكة المكرمة 

العمل البلدي  افضل مكب صحي محافظة جدة

الخليجي في دورته 

-2021الرابعة لعام 

 م2022

11:25-11:10 

نائب مدير  –عبد هللا الحنطوبي   .أ

 بلدية الفجيرة

اإلمارات العربية 

 المتحدة

 بلدية الفجيرة

 

الخضراء"   التطبيقات

Think Green App 

 جائزة أفكار اإلمارات 

 ئة: البياإلبداع في مجال 

11:40-11:25 
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  A Continental Architectural Awards2 تقديم تعريفي لجائزة

مهندس رئيسي وشريك  -وائل العور 

 مؤسس

 

اإلمارات العربية 

 المتحدة

 م. وائل العور 

 

ودبي طوكي  

الهندسة المعمارية  

والحضرية والمناظر 

الطبيعية والداخلية 

 والتصميم الجرافيكي

 وايواي 

 الفائز في مجلة

- 2A 

Continental 

Architectural 

Awards 

A Continental 

Architectural 

Awards2 

11:55-11:40 

المهندسين المعماريين الرئيسيين أحمد 

إسماعيلالعلي وفريد   

اإلمارات العربية    

 المتحدة

X Architects  الهندسة المعمارية

 والحضرية

 الفائز في مجلة 

- 2 A 

Continental 

Architectural 

Awards 

12:10-11:55 
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 الزراعي واالبتكارالدولية لنخيل التمر  لجائزة خليفةتقديم تعريفي 

 

12:25-12:10 

 د . عبد الباسط عودة إبراهيمأ. 

وخبير استشاري  دولي في فسيولوجي و  أستاذ

 زراعة وبستنة نخلة التمر

 -العراق جمهورية 

 البصرة 

تجارب وخبرات في  فئة شخصية

 مجال النخيل

فئة الشخصية 

الدورة  -المتميزة

 2019العاشرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

جائزة  خليفة 

الدولية لنخيل التمر 

 واالبتكار الزراعي

12:40-12:25 

كثار  د . عبد هللا بن عبد هللا خبير دولي في إ

  وإنتاج النخيل

خبير ايكاردا لمشروع النخيل بدول مجلس -

 التعاون

 الجمهورية التونسية

 تونس العاصمة 

 

مسيرة االسهام في  فئة شخصية

النهوض بالنخيل 

والتمور من نواحي 

البحث العلمي وادارة 

مشاريع النخيل وبناء 

 القدرات في هذا المجال

الفائز بالجائزة عن 

فئة الشخصية 

الدورة  -المتميزة 

الحادية عشرة 

2018) 

12:55-12:40 

 سلطنة عمان د.  ابتسام بنت راشد الحراصية

 مسقط 

وزارة الثروة الزراعية 

 وموارد المياهوالسمكية 

نقل أحد المورثات من 

نخيل التمر إلى نبات 

الرشاد العربي لتعزيز 

مقاومته إلجهاد 

 الملوحة

فئة البحوث 

والدراسات المتميزة 

 والتكنولوجيا الحديثة

 

 

13:10-12:55 

 ناصر محمد األحبابي -

 

اإلمارات العربية 

 المتحدة

 أبوظبي 

 

مؤسسة زايد العليا 

 ألصحاب الهمم

    حكوميةجهة 

 مزرعة أصحاب الهمم

مشروع متكامل 

لإلنتاج الزراعي 

"العضوي  والحيواني 

 المستدام

فئة المشاريع 

 التنموية

13:25-13:10 

جائزة  المجلس  المجلس العربي للمياه تقديم تعريفي لجائزة

 العربي للمياه

13:40-13:25 

 د. محمد زهير العربي

أستاذ مشارك ، قسم هندسة البترول 

والكيماويات ، كلية الهندسة ، جامعة السلطان 

 قابوس ،

 مسقط

 د. محمد زهير العربي  سلطنة عمان 

 

 

أغشية األلياف النانوية 

الجديدة إلدارة المياه 

 بشكل آمن ومستدام

 

 المياه 

13:55-13:40 
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 د. أحمد توفيق إبراهيم

 NRCنائب عميد معهد البيئة ، 

جمهورية مصر 

 العربية

إطار التحسين القائم  د. أحمد توفيق إبراهيم 

على المحاكاة إلعادة 

استخدام مياه الصرف 

 الزراعي في الري

 

 المياه

14:10-13:55 

 عبدالمالك الشيخ 

مدير معهد األمير سلطان ألبحاث البيئة والمياه 

والصحراء بجامعة الملك سعود واألمين العام 

ألمير سلطان العالمية. جائزة المياه لمؤسسة ا

(PSIPW 

المملكة العربية 

 السعودية

تطوير أساليب حصد  م. عبدالمالك الشيخ

وخزن مياه األمطار 

المملكة  فيوالسيول 

 العربية السعودية

 14:10-14:25 المياه

اإلمارات العربية  معلم  -أحمد مصبح النعيمي 

 المتحدة

 العين 

والتوعية جائزة اإلعالم  أحمد مصبح النعيمي

لألفراد  البيئية

 والمؤسسات

جائزة اإلمارات 

فئة   التقديرية

 التثقيف والوعي

جائزة زايد الدولية 

 للبيئة

 

 

 

 

 

 

 

14:25-14:40 

اإلمارات العربية  جوي

 المتحدة

شركة اإلمارات أللواح 

 الزجاج المسطح 

جائزة اإلمارات 

 التقديرية 

جائزة اإلمارات 

فئة  –التقديرية 

المؤسسات 

الصناعية الصغيرة 

والمتوسطة 

 مناصفة()

14:40-14:55 

العربية جائزة ال  العربية للمسؤولية الشبكة لجائزة تقديم تعريفي                                                             

 للمسؤولية 

 االجتماعية

 للمؤسسات

14:55-15:05 

 شرحبيل ناصر الرفاعي

 خبير اول تميز مؤسسي

اإلمارات العربية 

 المتحدة

 دبي 

العربية جائزة ال دبي -النيابة العامة 

لية االجتماعية ؤوللمس

قطاع  – للمؤسسات

 المؤسسات 

طاع المؤسسات ق

 الحكومية  

15:05-15:20 

 عبدالرحيم المراغي

 مراقب المخاطرة المؤسسية وتطور األعمال

شركة الخليج لصناعة  مملكة البحرين 

 – البتروكيماويات

 البحرين 

العربية جائزة ال

لية االجتماعية للمسؤو

فئة  –للمؤسسات 

ئة األعمال التجارية ف

 الكبيرة

15:20-15:35 
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األعمال التجارية 

 الكبيرة 

 المهندس محمد بن أحمد الغريبي

 مدير الشؤون الخارجية واالتصاالت

العربية جائزة ال تنمية نفط عمان لطنة عمان س

لية االجتماعية ؤوللمس

فئة  –للمؤسسات 

 قطاع الطاقة

 15:50 -15:35 ئة قطاع الطاقةف


