المؤتمر الدولي الخامس – لـ اتحاد األكاديميين والعلماء العرب
تحديات البيئة في المنطقة العربية
يعقد المؤتمر في جامعة القدس – دولة فلسطين
السبت 28/11/2020
رابط المؤتمر)https://alquds.zoom.us/j/99117788974( Join Zoom Meeting:
Meeting ID: 991 1778 8974
برنامج المؤتمر
10:00 – 9:30

االستقبال والتسجيل

الجلسة االفتتاحية – يديرها د .رائد أبو زيد
12:00 – 10:00
تالوة عطرة من القران الكريم
النشيد الوطني الفلسطيني
كلمة راعي المؤتمر أالستاذ الدكتور عماد أبو كشك – رئيس جامعة القدس
كلمة السفير الدكتور محمد محمد الربيع – األمين العام لمجلس الوحدة االقتصادية العربية
كلمة االستاذ الدكتورسيف الجابري – رئيس مجلس ادارة اتحاد األكاديميين والعلماء العرب
كلمة معالي الوزير السيد جميل مطور – رئيس سلطة جودة البيئة – فلسطين
كلمة معالي الوزير الدكتور مروان عورتاني – وزير التربية والتعليم  -رئيس أكاديمية فلسطين
كلمة الدكتور محمود الفريحات – مدير عام مديرية األراضي والري في وزارة الزراعة األردنية
كلمة الدكتور خالد صوالحه –رئيس المنتدى العلمي لحماية الطبيعة في فلسطين ومنسق المؤتمر
كلمة الدكتور رائد الكوني -رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر
تكريم المشاركين بالمؤتمر
افتتاح المؤتمر العلمي:
المتحدث الرئيسي :األستاذ الدكتور جمال الخطيب –كلية الهندسة/جامعة بيروت العربية – لبنان ،بعنوان
"االستفادة من المخلفات والمنتجات المحلية في تطبيقات البناء"
12:05 – 12:00

اعالنات

بـــدعــم جـــزئـــي مـــن :

الجلسة االولى  :واقع وتحديات البيئة في الوطن العربي
14:00 -12:05
رئيس الجلسة :د .روال جادللا
• البيئة البحرية في قطاع غزة :واقع وتحديات.د .عبد الفتاح عبد ربه
• الوعي البيئي في المنطقة العربية :التعليم الجامعي وتنمية الوعي البيئي باألردن .د.هليل السابل
• تقييم دور المرأة الفلسطينية في استدامة البيئة المحلية -إدارة مخلفات الطعام .يارا عودة
• البالستيك الحيوي والرقائق الصالحة لألكل لتغليف المواد الغذائية .د .محمد صباح
• هيمنة المحاجر على البيئة في فلسطين .د .شرف الطردة
• خصوصية المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي .د .عمر عريقات
• دور المجتمع المدني في حماية البيئة .نبيل مقابلة
• التعليم البيئي المتكامل :استدامة قطاع النقل .م .عبدالناصر دويكات
مناقشة عامة للمحور

الجلسة الثانية :أثر االحتالل اإلسرائيلي في البيئة الفلسطينية
15:30-14:00
رئيس الجلسة :د .سامر جرار
• أثر جدار الفصل العنصري على زيادة تركيز ثاني اكسيد الكربون في الجو بسبب اقتالع وتدمير
األشجار الناتجة عن بناء الجدار.عبد العزيز ريان
• التحديات الرئيسية لقطاع المياه في فلسطين ،فيما يتعلق بانتهاكات االحتالل .د .صبحي سمحان
• اثر جدار الفصل العنصري على الواقع البيئي في فلسطين .جين هالل
• الممارسات اإلسرائيلية ضد البيئة الفلسطينية (حقائق وأرقام) .د .محمد سليمية
مناقشة عامة للمحور
 17:00-15:30الجلسة الثالثة :دراسات حول البيئة االقليمية وعرض نماذج عربية ناجحة
رئيس الجلسة :أ .د .جميل النجار
• تنقية الغاز الحيوي باستخدام الكربون المنشط المستخرج من نفايات الكتلة الحيوية المحلية .د .حسن
صوالحة
• مجموعة مختارة من المؤشرات البيئية في فلسطين .د .يوسف صبح
• تأثير جائحة  COVID-19على الصحة البيئية في األوضاع الهشة والصراع :تأمالت من قطاع
غزة .سامر أبو زر
• االتجاهات الزمانومكانية للجفاف وتأثيرها على اإلنتاج الزراعي في الضفة الغربية  ،فلسطين .د.
عبدالفتاح حسن
• لألسمدة العضوية والمحفزات الحيوية امكانية تعزيز نمو أشجار الزيتون الصغيرة .لين الماضي
• دور الجمعيات الطالبية في الحفاظ على البيئة .غرام ابو جيش
• تطبيق تقنية النانو في إدارة المخلفات الصيدالنية .د .االء غيطان
• حدائق جامعة القدس النباتية انجاز للوصول الى نموذج الجامعة الخضراء البيئية .د .خالد صوالحه
مناقشة عامة للمحور

 17:15-17:00توصيات واختتام المؤتمر

