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اإلثنيـن 16 ينـايـر 2023م

التسجيل7:30-8:30

الجلسة االفتتاحية9:00

السالم السلطاني / القرآن الكريم9:05-9:10

الكلمة الترحيبية9:10-9:20

سعادة الدكتور عبداهلل بن علي العمري
رئيس هيئة البيئة

رئيس اللجنة املنظمة للمؤتمر

كلمة الشريك االستراتيجي9:20-9:30

معالي إنجر الكور أندرسن
املديرة التنفيذية لبرنامج األمم املتحدة للبيئة

الكلمة الرئيسية9:30-9:40

معالي الدكتورة ياسمين فؤاد
وزيرة البيئة بجمهورية مصر العربية

واملنسقة الوزارية واملبعوثة للدورة السابعة والعشرين
ملؤتمر األطراف التفاقية األمم املتحدة األطارية بشأن تغير املناخ

عرض فيلم عن املؤتمر9:40-9:45

تكريم رئيس الجلسة الحوارية واملتحدثين الرئيسيين9:45-10:00

تكريم الفائزين بجائزة الغصن األخضر10:00-10:10

تكريم الرعاة واملساهمين االستراتيجيين10:10-10:20

استراحـة  10:20-10:40                                                                 

الجلسـة الحواريـة10:40-11:45               

رئيس الجلسة
صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد

أستاذ مساعد ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية
جامعة السلطان قابوس

خفض االنبعاثات وتحسين جودة الهواء: رؤى ونتائج من تقرير التقييم السادس
للهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغير املناخ

البروفيسور/ جيم سكيا
بروفسور يف مجال الطاقة املستدامة 

»Imperial College London« كلية لندن االمبراطورية
الرئيس املشارك للفريق العامل الثالث للهيئة الحكومية الدولية

املعنية بتغير املناخ
اململكة ااملتحدة 

البروفسور/ سيرجيو موسماني سوبرادو
مستشار بيئي

جامعة التعاون الدولي
الفائز بجائزة اليونسكو - السلطان قابوس لصون البيئة

كوستاريكا

الدكتور/ أنكي رويجر 
مركز الفضاء األملاني

أملانيا

الدكتورة/ هايدي هنتريزير
باحث علمي

مركز الفضاء األملاني
أملانيا

الدكتور/ جاروسالف نيكي 
أستاذ مشارك

قسم الفيزياء والحاسوب التطبيقي 
جامعة العلوم والتكنولوجيا

بولندا

الدكتور/ سيباستيان بلوك مونجويا
مستشار ومدير املشروع

مركز ييل للقانون والسياسة البيئية
الواليات املتحدة االمريكية

استراحـة11:45-12:00
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الجلسة 1 )قاعة املؤتمرات رقم 1(
آثـار تغيـر املنـاخ والتنميـة املرنـة

رئيس الجلسة: د. صـالح الجـاللي

العرض التقدمييالتوقيت

12:00-12:15

التأثري االقتصادي لربنامج كاليفورنيا يف تحديد وتداول االنبعاثات:
تحليل سلسلة زمنية متقطعة مع نهج مطابق.

توماس بايوين

جامعة ال بالتا الوطنية، األرجنتني

12:15-12:30

مزايا تسخري تقنيات الثورة الصناعية الرابعة للتخفيف من تغري املناخ يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ.
محمد ناصف

طالب
جامعة أنديرا غاندي  الوطنية املفتوحة، جمهورية الهند

12:30-12:45

نهج متكامل لتعزيز عملية تحلية املياه: الجمع بني التحلية بالخاليا الشمسية وخلية التحلية امليكروبية.
زينب يافاري

استاذ مساعد
قسم الهندسة املدنية واملعامرية 

جامعة السلطان قابوس، سلطنة ُعامن

12:45-13:00

مقارنة االتجاهات والتوقعات امللحوظة لهطول األمطار مع مناذج املناخ العاملية يف سلطنة ُعامن
أسامة رجب إبراهيم

استاذ مساعد
قسم الهندسة املدنية 

جامعة صحار، سلطنة ُعامن

اسرتاحـة13:00-13:15

13:15-13:30

التصورات املتعلقة مبخاطر تغري املناخ ، وقابلية التأثر، والتكيف يف املناطق الزراعية املرتفعة
يف هندو كوش - الهياماليا - منظور إقليمي

سعيد أحمد أسعد

أستاذ مساعد
قسم العلوم البيولوجية، جامعة COMSATS، جمهورية باكستان

13:30-13:45

منذجة تداخل مياه البحر إىل الخزان الجويف لسهل صاللة الساحيل، سلطنة ُعامن.
أحمد سنا

أستاذ مشارك
قسم الهندسة املدنية واملعامرية، جامعة السلطان قابوس، سلطنة ُعامن

13:45-14:00

مشاركة أصحاب املصلحة للتعاون يف إيجاد حلول لتغري املناخ قامئة عىل الطبيعة وتوفري رأس املال
م. وفاء بنت عبدالله املعمرية

الرئيس التنفيذي لرشكة االستدامة للخدمات واالستشارات البيئية وخبري مرتبط مع رشكة الجودة واإلبداع
سلطنة ُعامن

الغـداء14:00-15:00

الجلسة 2 )قاعة املؤتمرات رقم 2(
تقنيـات التخفيـف من آثـار تغييـر املـناخ والحيـاد الكربونـي

رئيس الجلسة: د. مـالك الـوردي

العرض التقدميي

املرصد الدويل النبعاثات امليثان: استخدام البيانات لتعزيز خفض امليثان.
اندريا كلكان

منسق دراسات علوم امليثان
برنامج األمم املتحدة للبيئة، فرنسا

تقدير انبعاثات امليثان من صناعة النفط والغاز يف سلطنة ُعامن باستخدام الجرد التصاعدي 
حليمة حمد الهنايئ

محارض
الكلية العاملية للهندسة والتكنولوجيا، سلطنة ُعامن

تعزيز إنتاج امليثان عن طريق إدخال الكربون املنشط الحبيبي املغلف بالحديد النانوي عديم التكافؤ يف الهاضم 
الالهوايئ كتكنولوجيا حيوية مستدامة.

زهرة خصيب محمد الحسني

مساعدة باحث
كلية الهندسة جامعة السلطان قابوس، سلطنة ُعامن

توجهات سلطنة ُعامن وسياستها للحد
من أنبعاثات الكربون األسود.

ياسني الرشعبي

بروفيسور علوم الغالف الجوي
جامعة السلطان قابوس، سلطنة ُعامن

 تطبيق منذجة محاكاة الطاقة إلزالة الكربون من املباين.
رانيا عبد الرحمن عثامن بشري

أستاذ مساعد يف العامرة
كلية عامن لإلدارة والتكنولوجيا

سلطنة ُعامن

تطوير التصميم الجديد للنظام الكهروكيميايئ امليكرويب لتحلية املياه ومعالجة مياه الرصف الصحي واستعادة الطاقة 
واملوارد.

عبدالله املأمون

أستاذ مساعد، قسم الهندسة املدنية واملعامرية
جامعة السلطان قابوس، سلطنة ُعامن

خلية حديثة التصميم للتحلية امليكروبية واالستعادة الكيميائية للمصادر الكيميائية واستعادة الطاقة الخرضاء.
جاغديب كومار ناياك

هندسة بيئية، قسم الهندسة املدنية واملعامرية
جامعة السلطان قابوس، سلطنة ُعامن
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الجلسة 3 )قاعة املؤتمرات رقم 3(
جـودة الهـواء: رصـد املخـاطر البيئيـة وقياسهـا ونمذجتهـا

رئيس الجلسة: د. مشعـل عبداللـه

العرض التقدمييالتوقيت

12:00-12:15

منذجة ومراقبة جودة الهواء يف عواصم دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام تكنولوجيا األقامر 
الصناعية والتحليل القائم عىل نظم املعلومات الجغرافية.

هاين ربيع نادى محمد

أستاذ مساعد
قسم الجغرافيا ونظم املعلومات الجغرافية

جامعة بني سويف، جمهورية مرص العربية

12:15-12:30

الخصائص اإلقليمية للمواد الجزيئية بحجم 2.5 ميكرون  طويلة األمد يف منطقة الرشق األوسط ضمن 
سيناريوهات املسارات االجتامعية واالقتصادية املشرتكة ) SSP( بناًء عىل مرشوع املقارنة بني النامذج 

)CMIP6( املقرتنة
بايجو دايانانادان

أستاذ مشارك
قسم العلوم الرياضية والفيزيائية ، كلية اآلداب والعلوم

جامعة نزوى، سلطنة ُعامن

12:30-12:45

هل تؤثر ظاهرة النينو/ التذبذب الجنويب )ENSO( عىل تركيزات املواد الجزيئية بحجم 2.5 ميكرون
يف إندونيسيا؟

أيونا سانتيكا بوتري

وكالة األرصاد الجوية وعلم املناخ والجيوفيزياء ، إندونيسيا

12:45-13:00

 )LPWAN ( نظام مراقبة تلوث الهواء الذي يعتمد عىل تقنيات الشبكة الواسعة ذات الطاقة املنخفضة
والحوسبة السحابية يف املناطق الصناعية يف سلطنة ُعامن.

محمود البحري

منسق برنامج وأستاذ مساعد
جامعة صحار، سلطنة ُعامن

اسرتاحـة13:00-13:15

13:15-13:30

نرش أجهزة منخفضة التكلفة الستشعار املواد الجزيئية بحجم 2.5 ميكرون لدراسة التوزيع املكاين 
للجسيامت الدقيقة يف مسقط ، سلطنة ُعامن.

أحالم الهنايئ

باحث مشارك
مركز الدراسات والبحوث البيئية )CESAR(، جامعة السلطان قابوس، سلطنة ُعامن

13:30-13:45

مؤرش جودة الهواء وتقديرات املواد الجزيئية بحجم 2.5 ميكرون من 2017 إىل 2021 يف مدينة بغداد ، 
العراق باستخدام مناذج الشبكات العصبية االصطناعية.

أنيس عبد الله خدوم

أستاذ مساعد
قسم الهندسة الكيميائية ، جامعة دياىل، جمهورية العراق

13:45-14:00

التحليل الزماين املكاين للجزيرة الحرارية الصناعية السطحية يف املنطقة الصناعية ملجمع صحار.
طالل العويض

استاذ مشارك
قسم الجغرافيا بجامعة السلطان قابوس، سلطنة ُعامن

الغـداء14:00-15:00

الجلسة ٤ )قاعة املؤتمرات رقم ٤(
الـتـأثيـرات البيئيـة واآلثـار الصحيـة لتـلوث الهـواء

رئيس الجلسة: د. غـازي الـرواس

العرض التقدميي

تلوث الهواء املحيط وتأثريه عىل صحة اإلنسان ورفاهيته: ملحة عامة.
مي بن جمعة

استاذ مشارك
قسم األحياء

كلية العلوم ، جامعة األمرية نورة بنت عبد الرحمن
اململكة العربية السعودية

املسؤولية القانونية للدولة بالنسبة لتلوث الهواء - دراسة مقارنة.
إكرامي خطاب

أستاذ مشارك يف القانون اإلداري والدستوري
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

اململكة العربية السعودية

نظرة عامة عىل إدارة النفايات البلدية وإعادة تدويرها يف دول مجلس التعاون الخليجي: الرتكيز عىل مملكة البحرين.
أمرية القطاف

رئيس دائرة العالقات الربملانية الدولية مبجلس النواب، برملان مملكة البحرين
مملكة البحرين

تأثري التلوث البيئي عىل املباين التاريخية: نظرة عامة.
محمد رضوان

أستاذ مشارك
قسم الهندسة الكهربائية 

جامعة دلهي التكنولوجية، جمهورية الهند

تحليل املتغريات املناخية وتراكم الغبار
عىل إنتاج الطاقة الكهروضوئية.

رحمة أمان

كفاءة عمليات مردم مثريت الهنديس يف الحفاظ عىل جودة الهواء املحيط: حالة يف محافظة ظفار ، سلطنة ُعامن.
محاد عيىس شامس

أستاذ مساعد ورئيس قسم الهندسة املدنية والبيئية
جامعة ظفار

سلطنة ُعامن

تأثري التشجري عىل االختزال الحراري وجودة الهواء يف البحرين.
محمد شملوه

أخصايئ بيئي
املجلس األعىل للبيئة، املنامة، مملكة البحرين



مؤتمر ُعمان لالستدامة البيئيةمؤتمر ُعمان لالستدامة البيئية

مؤتمر ُعمان لالستدامة البيئية
جودة الهواء وتغير المناخ

89

الثالثـاء 1٧ ينـايـر 2023م

الجلسـة العـامة

رئيس الجلسة: الدكتور/ عامر بن سيف الهنائي
نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

جامعة السلطان قابوس

الطبيعة من أجل املناخ: من الغابات إلى الصحاري8:30-8:45

األستاذ نادي محمود
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ

أملانيا

عندما يتطلب مسار التخفيف من آثار تغير املناخ إلى إعادة هندسة،8:45-9:00
فكر بطريقة إبداعية

البروفسور سيرجيو موسماني سوبرادو
مستشار بيئي

جامعة التعاون الدولي
الفائز بجائزة اليونسكو - السلطان قابوس لصون البيئة

كوستاريكا

انبعاثات امليثان من أنشطة إنتاج النفط والغاز البحرية يف الغابون وأنغوال:9:00-9:15
النتائج األولى من الحملة الجوية بشأن امليثان )METHANE-To-Go( 2022م

الدكتور/ أنكي رويجر
مركز الفضاء األملاني

أملانيا

انبعاثات امليثان من األنشطة الصناعية: فكرة جديدة لنظام جوي مطبق9:15-9:30
ىلع مناجم الفحم يف بولندا؛ هل يمكن تطبيقه لقياس انبعاثات امليثان

من استكشاف وإنتاج النفط والغاز يف سلطنة ُعمان

الدكتورة/ هايدي هنتريزير
باحث علمي

مركز الفضاء األملاني
أملانيا

توزيع معدالت انبعاث امليثان املصاحب لقطاع التنقيب عن النفط والغاز9:30-9:45
يف رومانيا وبولندا من خالل القياسات املتنقلة واألرضية وغير املباشرة

الدكتور/ جاروسالف نيكي 
أستاذ مشارك

قسم الفيزياء والحاسوب التطبيقي 
جامعة العلوم والتكنولوجيا

بولندا

مؤشرات تغير املناخ وجودة الهواء واألمطار الحمضية9:45-10:00
يف مؤشر األداء البيئي

الدكتور/ سيباستيان بلوك مونجويا
مستشار ومدير املشروع

مركز ييل للقانون والسياسة البيئية
الواليات املتحدة األمريكية

نقاط مهمة من تقرير فجوة انبعاثات10:00-10:15
)EGR( برنامج األمم املتحدة للبيئة

الدكتور/ عبداملنعم محمد 
املنسق اإلقليمي للعلوم، برنامج األمم املتحدة للبيئة / املكتب االقليمي لغرب آسيا

التوجهات البيئية يف دول مجلس التعاون 10:30:2020 - 11:00
متطلبات الوضع البيئي الراهن

األستاذ وليد الحمود 
مدير إدارة البيئة

األمانة العامة ملجلس التعاون لدول الخليج العربية

استراحـة10:30 - 11:00
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الجلسة 5 )قاعة املؤتمرات رقم 1(
آثـار تغيـر املنـاخ والتنميـة التي تتـسم باملرونـة

رئيس الجلسة: د. طـالل العوضـي

العرض التقدمييالتوقيت

11:00-11:15

تأثري نسبة وتشكل املظلة الحرضية عىل تركيز ثاين أكسيد الكربون والراحة الحرارية يف مجمع املظلة 
الحرارية السكني الجديد املقرتح.

محمد عيد

أستاذ مشارك
قسم العامرة والتصميم الحرضي

جامعة أسيوط
جمهورية مرص العربية

11:15-11:30

التعلم الدويل التعاوين عرب اإلنرتنت )COIL( لتثقيف املتخصصني يف املجال الصحي حول تغري املناخ.

روث مكديرموت ليفي

أستاذة ومديرة مشارك
مركز منتصف األطليس لصحة األطفال والبيئة يف كلية فيتزباتريك للتمريض بجامعة فيالنوفا

الواليات املتحدة األمريكية

11:30-11:45

العالقة بني املاء والغذاء والنظام البيئي يف مناخ متغري: نحو نظام تفكري شامل للتخفيف
من آثار تغري املناخ.

مشعل عبدالله

أستاذ مساعد
قسم الجغرافيا ، كلية اآلداب والعلوم االجتامعية ، جامعة السلطان قابوس

سلطنة ُعامن

11:45-12:00

البيانات املناخية متعددة املصادر لتقدير آثار تغري املناخ عىل بيانات النتح: التطبيق عىل املنطقة 
الوسطى الفرنسية.

عبد الكريم بن سعيد

محارض
قسم الجغرافيا ، جامعة اورليانز

فرنسا

12:00-12:15

تأثري نسب الساحات املختلفة يف مباين الجامعات  عىل تركيز ثاين أكسيد الكربون وجودة الهواء
يف املناخ الحار الجاف.

عمرو سيد حسن عبدالله

أستاذ مشارك
قسم العامرة ، كلية الهندسة 

جامعة أسيوط
جمهورية مرص العربية

اسرتاحـة12:15-12:30

الجلسة 2 )قاعة املؤتمرات رقم 2(
تقنيـات التخفيـف من آثـار تغييـر املـناخ والحيـاد الكربونـي

رئيس الجلسة: د. مـالك الـوردي

العرض التقدميي

املسار الوطني للحياد املناخي 2050 الخاص بدولة اإلمارات العربية املتحدة

عذراء خميس إبراهيم

وزارة التغري املناخي والبيئة
دولة اإلمارات العربية املتحدة

الغاز الناجم من مرادم النفايات يف سلطنة ُعامن.

أحمد الحجري

مدقق تقني أول
عامن للخدمات البيئية -رشكة بيئة

سلطنة ُعامن

التكوين الكهربايئ امليكرويب كتكنولوجيا حيوية جديدة لعزل ثاين أكسيد الكربون واستعادة املوارد املتجددة
من أجل الوصول إىل صايف صفر من انبعاثات الكربون

نور جمعة كريم البلويش

مساعدة باحث ،كلية الهندسة
جامعة السلطان قابوس

سلطنة ُعامن

الحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتحسني الطاقة املتجددة يف محطة املعالجة واسعة النطاق )A2 /O( من خالل عملية 
جديدة تقيض عىل آثار التيارات الجانبية عىل معالجة مياه الرصف الصحي الرئيسية.

حيدر محمد زوين

أستاذ مشارك يف الهندسة البيئية
كلية الهندسة جامعة القصيم الخرضاء

العراق

أحدث التطورات يف تطبيقات الفحم الحيوي  للتخفيف من آثار تغري املناخ واإلدارة املستدامة للمخلفات

صالح الجاليل

باحث اول
مركز الدراسات والبحوث البيئية  

جامعة السلطان قابوس
سلطنة ُعامن
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الجلسة 5 )قاعة املؤتمرات رقم 1(
آثـار تغيـر املنـاخ والتنميـة التي تتـسم باملرونـة

رئيس الجلسة: د. طـالل العوضـي

العرض التقدمييالتوقيت

12:30-12:45

تأثريات تغري املناخ عىل متطلبات مياه الري وتأثرياته عىل قطاع الزراعة يف ُعامن.

غسان الغساين

قائد الفريق البيئي
رشكة أوكسيدنتال للنفط والغاز

سلطنة ُعامن

12:45-13:00

تهديدات التلوث وتغري املناخ عىل محمية املها العربية ، سلطنة ُعامن.

كورام جورايا

طبيب بيطري 
 محمية الوسطى للحياة الرب

هيئة البيئة، سلطنة ُعامن

13:00-13:15

)IoT( التنبؤ بجودة رطوبة الرتبة بالنمذجة املناخية باستخدام مستشعرات إنرتنت األشياء
والشبكة الواسعة ذات الطاقة املنخفضة )LPWAN( يف سلطنة ُعامن.

مها الهندايس

البكالوريوس علوم الحاسوب و هندسة  الويب وتكنولوجيا املعلومات
جامعة صحار

سلطنة ُعامن

13:15-13:30

تأثري موسم الصيف عىل معدل إشغال الفنادق يف سلطنة عامن.

سعيد املرشيف

مدير عام ومساعد تطوير املشاريع واملنتجات
وزارة الرتاث والسياحة

سلطنة ُعامن

13:30-13:45

تقلبات هطول االمطار و تأثريها عىل املوارد املائية يف سلطنة عامن

سامل الحرتويش

استاذ مشارك
جامعة السلطان قابوس

سلطنة ُعامن

الغـداء13:45-15:00

الجلسة 2 )قاعة املؤتمرات رقم 2(
تقنيـات التخفيـف من آثـار تغييـر املـناخ والحيـاد الكربونـي

رئيس الجلسة: د. مـالك الـوردي

العرض التقدميي

إنتاج الديزل الحيوي من طحالب املياه العذبة.

سعيد سامل الحريزي

أخصايئ تخطيط وتطوير
مكتب محافظ ظفار

سلطنة ُعامن

استخدام مصادر الطاقة املتجددة لتقليل تلوث الهواء بثاين أكسيد الكربون يف عيادة صحية يف سلطنة ُعامن
من خالل عملية النمذجة.

بول أوكونكو

استاذ مساعد
قسم الهندسة امليكانيكية وامليكاترونكس ، جامعة ظفار

سلطنة ُعامن

تحسني أداء خلية تحلية املياه امليكروبية عن طريق تعديل الكاثود باستخدام أوكيس كلوريد البزموت/ نيرتيد الكربون 
الجرافيتي ) BiOCl / gCN ( كمحفز كهربايئ لتحقيق تكنولوجيا انبعاث منخفضة الكربون.

صادق رحمن

مهندس مدين
جامعة السلطان قابوس

سلطنة ُعامن

واقع تطبيق مامرسات الحياد الكربوين يف التعليم املدريس بسلطنة عامن من وجهة نظر مديري املدارس واملعلمني

عبدالله. أمبوسعيدي

هدى مبارك الدايري

أخصايئ شؤون ثقافية
اللجنة الوطنية العامنية للرتبية والثقافة والعلوم

سلطنة ُعامن

مقارنة بني عمليات الحأمة املنشطة التقليدية )CAS( واملفاعل الحيوي الغشايئ )MBR( يف معالجة مياه الرصف الصحي

م. بلقيس بنت ابراهيم العجمية

مهندسة مدنية
بلدية شامل الباطنة

سلطنة ُعامن
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الجلسة 7 )قاعة املؤتمرات رقم 3(
جـودة الهـواء: مراقبـة املخـاطر البيئيـة وقياسهـا ونمذجتهـا

رئيس الجلسة: األسـتاذ الدكتـور/ ياسيـن شرعبي

العرض التقدمييالتوقيت

11:00-11:15

حليل لعاصفة غبار شديدة يف الرشق األوسط وتأثرياتها عىل مستويات املواد الجزيئية
بحجم 10 ميكرون واملواد الجزيئية بحجم 2.5 ميكرون يف سلطنة ُعامن.

رحمة النظريي

خبرية إدارة بيئية
هيئة البيئة

سلطنة عاُمن

11:15-11:30

التباين املوسمي طويل املدى للخصائص البرصية للهباء الجوي يف الرشق األوسط
MERRA-2  باستخدام النموذج

عمران شهيد

باحث و أستاذ مشارك 
مركز علوم البيئة ، جامعة قطر

دولة قطر

11:30-11:45

نظام اإلخطار اللحظي عن تلوث الهواء بناًء عىل املتحكم الدقيق  Raspberry Pi ومستشعرات إنرتنت 
األشياء مليناء صحار.

ريان سليم الربييك

بكالوريوس يف الحوسبة والوسائط املتعدد
جامعة صحار

سلطنة ُعامن

11:45-12:00

نحو تحسني جودة الهواء من خالل أساليب الطاقة املتجددة املختلفة.

زينب يافري

استاذ مساعد
قسم الهندسة املدنية واملعامرية جامعة السلطان قابوس

سلطنة ُعامن

12:00-12:15

االنبعاثات البرشية املنشأ للهباء الجوي يف البيئة الحرضية لشامل باكستان: التأثريات عىل جودة الهواء 
والتأثريات املناخية.

خان علم

استاذ مشارك
قسم الفيزياء بجامعة بيشاور

جمهورية باكستان

اسرتاحـة12:15-12:30

الجلسة ٨ )قاعة املؤتمرات رقم ٤(
التـأثيرات البيئـية والصحيـة لتلـوث الهـواء

رئيس الجلسة: د. حسن علي الريسي

العرض التقدميي

إيجاد الحل املناسب لتأثري فريوس كورونا )(كوف 2( .

عادل الحديدى

بروفيسور تقنية املنسوجات واملالبس
قسم هندسة املنسوجات بكلية الهندسة

جامعة املنصورة
جمهورية مرص العربية

دراسة دور دوران الغالف الجوي وانقالب درجات الحرارة يف أحداث الضباب الدخاين املستمرة فوق املدن الكربى يف 
جنوب آسيا.

مجتبى حسن

استاذ مساعد
معهد تكنولوجيا الفضاء 

جمهورية باكستان

التعدين النبايت للنيكل النقي من نباتات خاصة من أجل التأثري البيئي يف سلطنة ُعامن.

محمد أحمد عبد القوي

أخصايئ بيئي
املجلس األعىل للبيئة ، املنامة

مملكة البحرين

آثار تلوث الهواء الداخيل عىل الصحة ونظام الشم باستخدام إنرتنت األشياء )IoT(  وأجهزة االستشعار الذكية.

شفيق الرحمن

ضابط مزرعة
جامعة بينظري بوتو شهيد للتكنولوجيا وتنمية املهارات

جمهورية باكستان

تأثري بعض االنبعاثات الغازية والجزيئية من مكبات النفايات الصلبة البلدية عىل تلوث الهواء املحيط
يف مناطق مختارة من بغداد.

ميثم عبد الله سلطان

رئيسة قسم البيئة واملياه
وزارة العلوم والتكنولوجيا

جمهورية العراق
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الجلسة 7 )قاعة املؤتمرات رقم 3(
جـودة الهـواء: مراقبـة املخـاطر البيئيـة وقياسهـا ونمذجتهـا

رئيس الجلسة: األسـتاذ الدكتـور/ ياسيـن شرعبي

العرض التقدمييالتوقيت

12:30-12:45

منذجة العالقة بني تلوث الهواء والنمو: منوذج تصحيح الخطأ )VECM(  وتحليل العالقة السببية بالنسبة 
لسلطنة ُعامن.

سفيان عبد القدير

أستاذ مشارك يف االقتصاد
قسم القانون العام جامعة السلطان قابوس

سلطنة ُعامن

12:45-13:00

اإلدارة املكانية للمحاجر والكسارات: محافظة جنوب الباطنة - دراسة حالة

عبدالله الصقري

مدير دائرة املشاريع
هيئة البيئة

سلطنة ُعامن

13:00-13:15

النمذجة الرياضية مللوثات الهواء املنبعثة من مصدر ثابت.

خالد املرشيف

أستاذ مساعد يف الرياضيات
كلية العلوم التطبيقية والصحية جامعة الرشقية

سلطنة ُعامن

13:15-13:30

مدى مالءمة استخدام الخبث يف القاعدة السفلية والطبقة األساسية لألرصفة املرنة

أسامة رجب إبراهيم

استاذ مساعد
قسم الهندسة املدنية ، كلية الهندسة 

جامعة صحار
سلطنة ُعامن

13:30-13:45

الغـداء13:45-15:00

الجلسة ٨ )قاعة املؤتمرات رقم ٤(
التـأثيرات البيئـية والصحيـة لتلـوث الهـواء

رئيس الجلسة: د. حسن علي الريسي

العرض التقدميي

تقييم وتوصيف املخاطر البيئية والصحية الناتجة عن تلوث الهواء يف منطقة الدورة ببغداد.

باسم عبد الستار حسني

مدير بحوث البيئة واملياه 
وزارة العلوم والتكنولوجيا 

جمهورية العراق

تأثري اإلنزيم عىل توليد الغاز الحيوي باستخدام مادة موصلة مبساعدة الهاضم الالهوايئ
الذي يعمل يف الحرارة العالية.

عبدالله املأمون

استاذ مساعد
الهندسة املدنية واملعامرية. جامعة السلطان قابوس

سلطنة ُعامن

جودة الهواء خالل فرتة اإلغالق بسبب انتشار فريوس كورونا ) كوفيد-19 (
يف منطقة رشق البحر األبيض املتوسط.

هبة صايف

مساهمة عمليات الغالف الجوي يف تدهور جودة الهواء: دراسة حالة )منطقة صحار الصناعية ، سلطنة ُعامن(

عبدالله الخضوري

املديرية العامة لألرصاد بالهيئة العامة للطريان املدين
سلطنة ُعامن

هل يفرس تغري املناخ ارتفاع معدل اإلصابة املبكرة لرسطان القولون املستقيم ؟

عذاري الزعايب

أستاذ مساعد
كلية الطب والعلوم الصحية

جامعة السلطان قابوس
سلطنة ُعامن
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األربعـاء 1٨ ينـايـر 2023م

الخميـس 1٩ ينـايـر 2023م

الجلسـة الختـاميـة:8:00-10:00

السـالم السلطـاني / القـرآن الكريـم

الكلمـة الختـامية:
سعـادة الدكتـور/ عبداللـه بن علـي العمـري

رئيس هيئة البيئة ، رئيس اللجنة املنظمة للمؤتمر

عـرض فيلـم ختـام املؤتمـر

تكريـم أفضـل خمس أوراق عمـل يف املؤتمـر

تكريـم الفرق الفـائزة يف ايكوثـون الشبـاب

تكريـم الجهـات املنظمـة للمؤتمـر

تكريـم أعضـاء اللجنـة العلميـة للمؤتمـر

تكريـم الرعـاة واملسـاهمين

تكريـم أعضـاء اللجنـة املنظمـة للمؤتمـر

استراحـة10:00-10:30

الزيـارات امليـدانيـة:10:30-13:00

- حديقـة النباتـات الُعمـانية

- دار األوبـرا السلطـانية مسقـط

- املتحـف الوطنـي

الغــداء13:00-14:00

الجـوالت السياحيـة:14:00-20:00
جولـة يف محـافظة مسقـط / سوق مطـرح

يـوم مفـتـوح20:00 - 8:00

THANK YOU


