
 



  هنا اضغط

 العلميةالمداخالت 

 الوقت عنوان الورقة المحاور الرئيسية مقدم ورقة العمل المسمى الوظيفي

 المدير العام

للمركز الليبي للتخطيط 

 الحضري

د. عبدربه سعيد حسين 

 صالح

 التكنولوجيا من وجهة نظر عام 

  تأثير التكنولوجيا على الجوانب

 المختلفة لمستقبل المدينة

المدينة الذكية كنموذج للمدينة التكنولوجية 

 المعاصرة والمستقبلية

التكنولوجيا ومستقبل 

 المدينة الحضري

11:00-11:20 

مدير عام العالقات واالعالم 

 أمانة بغداد

اإليمان بجدوى المشاركة   محمد جاسم محمد  م.   

 الجماهيرية

 وضوح السياسات العامة المعلنة  

 مانة بغداد وكافة مؤسسات أدراك إ

الدولة بأهمية مشاركة الجماهير في 

صنع وتنفيذ السياسات الخدمية 

 العامة

المشاركة الجماهيرية 

في صناعة وتنفيذ 

ومتابعة وتقييم القرار 

  وقياس االداء"

 

11:20-11:40 

 مدير منطقة تعـز

 –مؤسسة تمدين شباب 

 اليمن

د. إبراهيم علي صالح 

 الُمسلمي

 .التنمية المستدامة 

 .أهداف التنمية المستدامة 

  مؤشرات التنمية المستدامة من

 منظور عربي

أهداف التنمية 

المستدامة من منظور 

 عربي

11:40-12:00 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGI0MzhhZWYtOTI2My00MTZhLWJjNTctYTM0YTcxNWRjNDkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222f2c638b-4645-435f-af15-231addc6e9db%22%2c%22Oid%22%3a%224f23c645-ebc1-4434-80e6-f0901fc6df67%22%7d


كلية االدارة  –استاذ االقتصاد 

 جامعة البصرة–واالقتصاد 

التخصص الدقيق: تنمية 

 اقتصادية

في  2030اجندة التنمية المستدامة   د. ندوه هالل جودة

 العراق

 

اجندة التنمية 

في  2030المستدامة 

 العراق

 

12:00-12:20 

المياه مشغل عمليات معالجة 

ومياه الصرف الصحي 

 وعملياتها

 الحدود القياسية للمعادن الثقيلة             محمد أبو الريشم. 

 تقنيات إزالة المعادن الثقيلة 

  استخدام مواد ماصة إلزالة المعادن

 الثقيلة من الماء

  استخدام الحمأة القائمة على

الصرف الصحي لتصنيع الكربون 

الثقيلة من المنشط إلزالة المعادن 

 الماء

 

 

إزالة المعادن الثقيلة 

من الماء باستخدام 

مواد ماصة منخفضة 

 التكلفة

12:20-12:40 

ألمن الغذائي بوزارة ا مدير

  الزراعة

 جمهورية السودان

   

 عمار حسن بشيرم. 

 تكاليف الغذاء  

 توافر الغذاء  

 جودة وسالمة الغذاء 

 13:00-12:40 أمن غذاء المدن

المرافقة واالدماج منسقة دار 

 لوالية البليدة

مديرية التكوين والتعليم 

 المهنيين البليدة

 الجزائر

أهم المرتكزات االساسية التي يقوم   فهيمة دوةأ.

 عليها مفهوم هذا النوع من المباني 

  أهم مزايا المباني الخضراء

 واالنتقادات الموجهة لها

 الخضراء:المباني 

دعامة أساسية 

لتحقيق استدامة 

 بيئية

13:00-13:20 



    تجارب بعض الدول االجنبية

والعربية في تحقيق هذا النوع من 

 المباني

أهمية ودور دراسات المستقبل في   السقاف  ريدانأ. األمم المتحدة –اقتصادي  

 التحول نحو التنمية واستدامتها

دراسات استشراف 

المستقبل وأهميتها 

 ةودعم التنميفي تعزيز 

13:20-13:40 

كليه علوم  - دكتور محاضر

 جامعه مطروح–بول وتعدين ب

عضو مجلس اليونسكو –

 الدولى

 للجيوبارك 

  إيناس عبد الهادى أحمدد. 

  الجيولوجيةالحدائق 

 السياحة الجيولوجية 

 أهداف التنمية المستدامة 

 السياحةوالحدائق 

كخارطة  الجيولوجية

طريق لتحقيق أهداف 

 التنمية المستدامة

13:40 -14:00 

 عام  مدير

 -شركة مون إكس ميديا 

 القاهرة مصر

العزيز  الملك عبد عبدد. 

 محمد اليوسفي

 االتصال التنموي .. خلفية نظرية 

  التنمية في مجتمعات األزمة والفرص

 المهدرة

  المسؤولية الفردية ودورها في بناء

 االقتصادات

  مبادرة دلني على السوق في مأرب

 باليمن .. دراسة حالة

االتصال التنموي 

وخلق روح المسؤولية 

دلني  مبادرة-الفردية 

 على السوق نموذجا

14:00-:14:20 

 


