
1- حماور امل�ؤمتر:
الراهنة ب�صبب وباء كورونا و�صعوبة عقد  مت�صيًا مع الظروف 
الدورات  يف  متبعة  كانت  التي  التقليدية  بالطريقة  املوؤمتر 
�صمن  علمية  اأوراق  لتقدمي  بالدعوة  وذلك  ال�صابقة،  الثمانية 
العلمية  املجلة  يف  ون�صرها  حتكيمها  ثم  ومن  املوؤمتر  حماور 
واملوقع االلكرتوين للموؤمتر. ف�صيتم باإذن اهلل وب�صكل ا�صتثنائي 
�صبكة  عرب  افرتا�صي  ب�صكل  للموؤمتر  التا�صعة  الدورة  عقد 
متحدثني  ب�صفة  العلماء  من  نخبة  دعوة  خالل  من  االإنرتنت 

رئي�صيني لتغطية  املحاور التالية:
امل�ارد املائية : 	•

اأ�صاليب مبتكرة يف منذجة االأمطار وال�صيول  -1
تقدير التلوث االإ�صعاعي يف املياه اجلوفية وو�صائل  التحكم به.  -2

اأ�صاليب مبتكرة يف اإنتاج املياه من امل�صادر املائية غري   -3
التقليدية.  

تطبيقات اال�صت�صعار عن بعد ونظم املعلومات   -4
اجلغرافية يف اإدارة املوارد املائية  

ح�صاد مياه االأمطار وال�صيول واإعادة تغذية املياه اجلوفية.  -5
تر�سيد ا�ستخدام املياه:  •

تر�صيد ا�صتخدام املياه يف القطاع الزراعي.  -1
تر�صيد ا�صتخدام املياه يف القطاع ال�صناعي.  -2

تر�صيد ا�صتخدام املياه يف قطاع البلدية.  -3
التقنيات احلديثة يف تر�صيد ا�صتخدام املياه.  -4

البيئة اجلافة : 	•
تلوث البيئة ال�صحراوية.   -1

التغريات املناخية واأثرها على البيئة اجلافة.  -2
الغطاء النباتي يف البيئة اجلافة.  -3

املحافظة على التنوع احليوي يف البيئة اجلافة.  -4
م�صكلة الت�صحر و�صبل مواجهتها.  -5

ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف درا�سات البيئة   •
اجلافة وم�اردها الطبيعية  

نظم وتقنيات اال�صت�صعار عن بعد.  -1
نظم املعلومات اجلغرافية ونظم التوقيعات املكانية.  -2

التقنيات احليوية.  -3
نظم واأجهزة القيا�س احلديثة.   -4

ا�صتخدامات الطاقة امل�صتدامة يف تطوير م�صادر املياه.  -5

2 - املتحدث�ن:
بن  �صلطان  االأمري  بجائزة  الفائزين  من  نخبة  دعوة  �صتتم 
الرئي�صة  املحا�صرات  لتقدمي  للمياه  العاملية  عبدالعزيز 
ح�صلوا  التي  واالبتكارات  االإبداعية  احللول  وا�صتعرا�س 
مبوجبها على اجلائزة باالإ�صافة اإىل اآخر اأبحاثهم واإنتاجهم 
العلمي. كما �صتتم دعوة نخبة من العلماء من الداخل واخلارج 

لتقدمي حما�صرات رئي�صة �صمن حماور املوؤمتر الرئي�صة.

3- مدة وم�عد انعقاد امل�ؤمتر:
ثالثة اأيام من 16 اإىل 18 �صعبان 1442هـ املوافق 29 اإىل 31 

مار�س 2021م.

4- مكان انعقاد امل�ؤمتر:
ذلك  من  ي�صتثنى  وقد  االإنرتنت.  �صبكة  عرب  افرتا�صي  بث 
اإقامة حفل افتتاح املوؤمتر باحل�صور ال�صخ�صي )اإذا اأمكن( يف 
جامعة امللك �صعود بالريا�س، واإذا تعذر ذلك  يتم التحول اإىل 

االأ�صلوب االفرتا�صي اأي�صًا.

5- لغة امل�ؤمتر:
اللغتني العربية واالنكليزية مع توفري الرتجمة

6- الت�سجيل للم�ؤمتر:
ح�صور  يف  بامل�صاركة  يرغب  ملن  الت�صجيل  باب  يفتح 
عرباملوقع  2021م  يناير   15 من  ابتداء  واملعر�س  املوؤمتر 
اجلافة والبيئة  املائية  للموارد  الدويل  للموؤمتر  االلكرتوين 

 www.icwrae-psipw.org

7- حفل افتتاح امل�ؤمتر واجلل�سات العلمية:
بتوقيت   18:00 ال�صاعة  يف  املوؤمتر  افتتاح  حفل  يبداأ  	•
ملدة  وي�صتمر  2021م  مار�س   29 االإثنني  يوم  م�صاء  الريا�س 
العلمية حيث تعقد 4 حما�صرات علمية  يليه اجلل�صات  �صاعة 
كل  مدة  الثانية  القاعة  يف  حما�صرات  و4  االأوىل  القاعة  يف 
منها ن�صف �صاعة يخ�ص�س منها 20 دقيقة لكل حما�صر و10 

دقائق لتلقي االأ�صئلة املبا�صرة واالإجابة عليها.

	تبداأ اجلل�صات العلمية للموؤمتر يف اليوم الثاين الثالثاء  	•
2021م  مار�س   31 الثالث  اليوم  ويف  2021م  مار�س   30
 6 اإلقاء  يتم  حيث  الريا�س،  بتوقيت   18:00 ال�صاعة  عند 
حما�صرات يف القاعة االأوىل و 6 حما�صرات يف القاعة الثانية 
لكل  دقيقة   20 منها  يخ�ص�س  �صاعة  ن�صف  منها  كل  مدة 

حما�صر و10 دقائق لتلقي االأ�صئلة املبا�صرة واالإجابة عليها.

املعر�ض امل�ساحب للم�ؤمتر:  -8
امل�صاحب  املعر�س  اأجنحة  افرتا�صيًا يف  التجول   ميكن 
اإىل  الدخول  خالل  من  الثالثة  االأيام  طيلة  للموؤمتر 
من  االلكرتوين  املوقع  عرب  له  املخ�ص�صة  القاعات 
الريا�س  بتوقيت   23:00 ال�صاعة  اإىل   16:00 ال�صاعة 

)13:00- 20:00 بتوقيت غرينت�س(.

معل�مات عامة
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