
 

SHARED – CONFIDENTIAL /  خاص –مشترك  

كتوبر  10مسابقة للمختصين والخبراء العرب في التحديات التنموية العربية         2022أ

 

الدولة /  الجهة المسمى الوظيفي االسم  التوقيت  م .

 المدينة

 عنوان المشاركة

 للمسابقة  االفتتاحيةالكلمة 

1  

10 :10 

 

مهندسة معمارية  أحمد الهاديسلمى عبد م. 

طالبة ماجستير  -حرة 

 هندسة معمارى

قسم هندسة 

 -معمارى 

 كلية الهندسة

-المنصورة 

 مصر

على  االصطناعياثر الذكاء 

 الداخليالتصميم 

 المستدام

رئيسة الجمعية  وجدان العقاب د. 10:20 2

الكويتية لحماية 

 البيئة

الجمعية 

الكويتية 

 لحماية البيئة

سلسلة البرامج الوثائقية  الكويت

للحياة الفطرية في دولة 

 الكويت

جامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  أستاذ مشارك د. خالد جالل أحمد 10:30 3

اإلمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارا  

العربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 المتحدة

-العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  

اإلمةةةةةةةةةةةةةةةةةارا  

العربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 المتحدة

المسك  الحكومي المرن 

والمستدام في اإلمارا : 

حة المشكلة ومنهجية مقتر 

 للحل

جامعة  تدريسية   أستاذة ندوه هالل جودة أ.د. 10:40 4

كلية -البصرة

اإلدارة 

 واالقتصاد

 -البصرة

 العراق

واقع اهداف اجندة التنمية 

جامعة  2030المستدامة 

 البصرة نموذجا

جامعة  أستاذ جامعي  إبراهيم ند. إيما 10:50 5

 الشارقة

الشارقة 

 اإلمارا  

تحوال  الف  والتصميم 

 اإلضافيوالتصنيع 
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  ساميه خالد الرويلي 11:00 6

 

مخترعه في مجال 

ةالصناعة العسكري  

 

الرياض /  -

 السعوديه

  ابتكار الطاقة المتجددة

أمانة منطقة  مدير وحدة إلنارة زامل ب  عوض الشمريم.  11:10 7

 الرياض

–الرياض 

 السعودية

إدارة الطاقة  -المدن الذكية 

 والطاقة البديلة

 هند هشام علي السقا .م 11:20 8

 

 

 مهندسه ميكانيكا

مطوره اعمال 

 صناعيه

 

 - مصر -

 هبه محروس علي .د 11:30 9

 

 العمارةمدرس بقسم 

 وتكنولوجيا البناء

 األكاديمية

 الحديثة

للهندسة 

 والتكنولوجيا

وتحقيق  العربية  العمارة مصر

 .االستدامة

  هالة يعقوب حاج احمدم.  11:40 10

  

  وزارة الزراعة مهندس زراعي

 

التغير المناخي واثره علي  السودان

والية البحر  -االم  الغذائي

 األحمر

  /شيماء محمد الشرقاويد. م 11:50 11

 

 

 

رئيس قطاع البيئة 

االقليمي باالتحاد 

العربي للمراة 

 المتخصصه

جامعة الدول 

  العربية

 

  مصر 

 

صناعة اعادة التدوير بي  

 السالمة و االستدامة (

 سعد دي  .أ 12:00 12

 

كاديمي كلية علوم  باحث ا

 التربية

 

-المغرب 

التنوع البيولوجي بالمغرب 

ضرورة لضمان األم  
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 الغذائي الرباط

مدير البحث والتطوير  د  محمد تاج الدي  الحاج حسي  12:10 13

لمنتجا  وتطبيقا  

 -البوزالن الطبيعي 

 بجدة

 

استشاري اللجان 

العالمية للبوزالن 

الطبيعي والمواد 

البوزالنية  في 

الخرسانة الخضراء 

  ومواد البناء االخضر

 

عضو مؤسس وعضو 

مجلس ادارة في 

جمعية المشاريع 

 البيئية التعاونية

–جدة  

  السعودية

تطبيقا  البوزالن الطبيعي  

  والصناعي

بالخرسانة الخضراء ومواد 

البناء االخضر والزراعة 

الخضراء في مشاريع 

 كةالممل

قسم علوم  أستاذ مساعد رشا حس  عبدهللا حسي  .د 12:20 14

البيئة 

والموارد 

الطبيعية 

بكلية العلوم 

 ود مدني

 السودان

رش الطماطم بالمبيدا  

منظور الحشرية م  

  المزارعي  بمشروع الجزيرة 

علوم البيئة والصحة العامة 

 السودان
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الزراعية 

بجامعة 

الجزيرة_ 

 السودان

رئيسة جمعية حماية  نجوى بوراوي د. 12:30 15

البيئة والتنمية 

المستدامة بنزر   

 المنسق الوطني لرائد 

جمعية 

حماية البيئة 

والتنمية 

المستدامة 

بنزر   

المنسق 

 الوطني لرائد

 حضور تونس

 أستاذ جامعي د. عبد العزيز فعرس 12:40 16

منسق اللجنة 

الوطنية للساحل 

التابعة لالئتالف 

اجل المغربي م  

المناخ والتنمية 

 المستدامة

كلية علوم 

التربية، 

جامعة محمد 

 الخامس

 -الرباط

 المغرب

تتبع وتقييم المخططا  

الترابية الدامجة ألهداف 

التنمية المستدامة واجندة 

المناخ بالمجال الساحلي 

 الحضري المغربي: 

 وي؟هأي دور للفاعل الج

التخطةةةةةةةي  خبيةةةةةةةر فةةةةةةةي  عبد هللا احجامم.  12:50 17

 الترابي

جماعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 تيزنيت

-تيزنيةةةةةةةةةةةةةةةةت

 لمغربا

تنزيةةل المخططةةا  الوطنيةةة 

وأهداف التنمية المستدامة 

فةةي التخطةةي  الترابةةي:  2030

نموذج برنامج عمل جماعة 
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 2023/2028تيزنيت 

18 1:00 
 قايد يوسف مهدي شريف  .م

  

األمةةةي  العةةةام لشةةةبكة  

العمةةةةةل المنةةةةةاخي فةةةةةي 

 الوط  العربي

 CAN AW   سوق الوظائف صديقة   المغرب

 19البيئة يقاوم أزمة كوفيد 

19 1:10  

 سعاد المالحم. 

 باحث

 

 

م كلية العلو

 ب  امسيك

التنوع 

 البيولوجي

الدار 

 -البيضاء

 المغرب

 التنوع البيولوجي

 -القاهرة   وزارة البيئة باحث  شاهر نور الدي   محمد  .أ   1:20 20

 مصر

دارة المخلفا  ا  

برنامج االمم  مهندس استشاري رعد سعيد ابراهيمرانيا م.  1:30 21

المتحدة 

لحماية البيئة 

UNEP 

-الموصل

 العراق

ادارة وتدوير مخلفا  الهدم 

والبناء وكذلك االنقاض 

 بعد الحرب

  رقية سفيانم.  1:40 22

  

-تمارة   باحثة 

 المغرب

إدارة  /المدن الذكية 

 المخاطر و الكوارث

مديرية البيئة  ئةرئيس قسم البي زردوم صليحةم.  1:50 23

 _ وزارة البيئة

- خنشلة

 الجزائر

اإلستعداد لمجابهة 

  –التغيرا  المناخية 

م   ١٤,١٥،  ١٣األهداف 

 أهداف التنمية المستدامة

-ELARD مدير عام  م. موفق الشخيلي  2:00 24

Syria 

للتنوع الحيوي النباتي في  سوريا 

 سورية



 

SHARED – CONFIDENTIAL /  خاص –مشترك  

-صنعاء sdf  رئيس المؤسسة   محمد المشرقي  اسيا عبد هللا  2:10 25

  اليم 

 صحة البيئية ال

جامعة  مخترعة  –طالبة  رهف فهد الزهراني   2:20 26

 الطائف 

محطة حرق البالستيك  السعودية 

بتقنية فصل الغازا  

 السامة 

 

 

 


