
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 برنامج املؤتمر 

مارس  14 – 10  

 مركز الدوحة للمعارض واملؤتمرات 

 
 



 ٢٠٢٢مارس   ١٠اليوم األول: الخميس  
 فتتاح حفل اإل

حيبية  ال 11:00  كلمة التر

11:05 
 كلمة اإلفتتاح 

 وزير البلدية  ،  عبد هللا بن عبد العزيز بن تركي السبيعي  المهندسسعادة 

11:10 
 كلمة اإلفتتاح 

ي 
ي اللبيئة و ا وزير    ،سعادة الدكتور الشيخ فالح بن نارص بن أحمد بن علي آل ثان 

 تغتر المناخ 

11:20 
 كلمة رئيسية 

 ، رئيس اللجنة المنظمة مدير ادارة الحدائق العامة بوزارة البلدية  ،السيد محمد علي الخوري 
  جولة  11:30

 
 المعرض  ف

 

   
 
 حول العالم  الزراعة قطاعالمبادرات والفرص والمشاري    ع ف

 التسجيل   03:00
حيبية كلمة الال 03:20    تر

03:25 
 كلمة رئيسية 

 اللجمة المنظمة ، رئيس وزارة البلدية ب لسيد محمد علي الخوري، مدير ادارة الحدائق العامة ا 

03:30 
 اإلمكانات الزراعية لجمهورية كازاخستان

ي كازاخستان كاراشوكييف يربول    سعادة السيد 
 وزير الزراعة ف 

03:45 
ي 
اتيجية الوطنية لألمن الغذان   االستر

ي بوزارة البلدية  السيد 
 مسعود جار هللا المري مدير األمن الغذان 

04:00 
ي والزراعي الفرص الروسية: التصدير  

اد الغذان     واالستتر
ي االتحاد الروسي 

ي وزارة الزراعة ف 
ي ليفير  ، نائب الوزير ف 

ع   السيد ستر

04:15 
 إنجازات مركز بحوث األحياء المائية

 ابراهيم المهندي رئيس مركز بحوث األحياء المائية بوزارة البلدية 

04:30 
 التمور..ثروة ثقافية ، غذائية واقتصادية  
ي للنخيل والتمور   د. 

 محمد النويران الرئيس التنفيذي للمركز الوطن 

04:45 
ي مجال األعمال الزراعية

   إمكانات وآفاق التعاون ف 
ي  سفتر جمهورية طاجيكستان،  يد خرسو صاحب زاده س سعادة ال

 الدوحة  ف 

05:00 
ستان غتر   فرص االستثمار والتصدير لجمهورية قتر

ستانتيلك زومالييف ، ممثل وكالة االستثم غتر   ار والتنمية بجمهورية قتر

05:15 
ي جورجيا إ فرصة 

وة الحيوانية ف   ستثمار التر
، رئيس     جمعية رعاة جورجيا السيد بيكا غوناشفيلي

05:30 
انيا  ي تت  

 فرص االستثمار المتاحة ف 
انيا لالستثمار   ي مركز تت  

، مدير تروي    ج االستثمار ف   تيبندا نجوكي
 السيد جوشير 

05:45 
اكة بير  قطر وإندونيسيا للتوابل     تعزيز الرسر

ي مبادرة التوابل المستدامة  
 إندونيسيا   – SSIالسيد سيدي رانا مينغاال، مدير تنفيذي  ف 

06:00 
وي    ج للمنتجات الزراعية السودانية   التر

كة أوكتاجون التجارية المحدودة  ي شر
، مدير عام ف   السودان  -الدكتورة منال خارص 

 انتهاء الجلسة األوىل   06:15
 

 أفضل: المبادرات واالنجازات البيئية اجعل العالم مكانا 

06:15 
 ٢٠٢٢جودة الهواء: المشاري    ع المتعلقة بكأس العالم لكرة القدم قطر 

ي 
ي وزارة ،السيد عبدهللا الخليف 

ي و  البيئة رئيس قسم جودة الهواء  ف 
 التغتر المناخ 

06:30 
 2022اإلنجازات البيئية لالستعدادات لكأس العالم 

ة والمتوسطة ، اللجنة العليا للمشاري    ع واإلرث د.   تاالر ساهسوفار أوغلو ، االستدامة والبيئة الصغتر

06:45 
   تقرير البيئة لدولة قطر

ي وزارة 
ي السيد فريد الموس، رئيس قسم النظم البيئية ف 

 البيئة والتغتر المناخ 



07:00 
ي والبيئة  ي خلق التوازن بير  التطور الحض 

 
 دور اللجنة ف

اف عل تجميل الطرق واألماكن العامة بالدولة   المهندسة أمنة البدر أمير  ش لجنة اإلشر

07:15 
ي قطر 

 
 األشجار والعشب: كأس العالم األخض  ف

. مدير أول اللجنة العليا  ي
 للمشاري    ع واإلرث ياش المال ، مانج للمناظر الطبيعية والعشب الرياض 

07:30 
 التوعية القانونية بجرائم التعدي عل البيئة القطرية 

ي    السيد 
 
، مدير إدارة الشؤون القانونية ف ي

ي وزارة نارص الفيحان 
 البيئة والتغتر المناخ 

07:45 
   وكيفية التعامل معها عرض المواد الكيميائية الخطرة 

ي  السيد 
ي ، مهندس نووي ، وزارة البيئة والتغتر المناخ 

 راشد الشهوان 

 إنتهاء اليوم األول من المؤتمر  08:00

 

: األحد    
 ٢٠٢٢مارس   ١٣اليوم الثان 

  جميع أنحاء العالم زراعيةآفاق 
 
 : تحديث السوق ف

 التسجيل   03:00
حيبية  03:25  الكلمة التر

03:30 
IPA Qatarعرض القيمة لدولة قطر : 

ي ، مسؤول عالقات االستثمار ، وكالة تروي    ج االستثمار قطر ) السيد   ( IPAنارص الكعن 

03:45 
ي قطر 

ي ف  راع الجمت   
 استر

ي أغريكو مدير عام د. فهد ابراهيم،  
 ف 

04:00 
ي قطر 

ي ف 
ي دعم األمن الغذان 

 دور حصاد ف 
ي 
، المدير التنفيذي للعالقات التجارية  ف  ي

كة  السيد مبارك السحونر  حصاد شر

04:15 
 ١٩- اتجاهات استهالك التكنولوجيا الزراعية بعد جائحة كوفيد

كة طلبات  فرانسيسكو ميغيل كونديسو كايتانو دي سوزا ، مدير عام السيد   شر

04:30 
ي تغذية الحيوان

 ثورة إضافات األعالف ف 
كة  ي شر

 أعالف  د. حمزاوي سفيان، مدير إنتاج ف 

04:45 
ي البستنة عالية التقنية 

 الزراعة والروبوتات الداخلية المستقلة ف 
ثون  كة ستر ي شر

 السيد داميون شوارزكاشيل، مدير المبيعات الدولية ف 

05:00 
ي  
ي من األلف إىل الياء: دروس من العالم لقطربناء نظام بين 

   مزدهر لألمن الغذان 
ي جوردون سميث، رئيس تنفيذي  كة السيد هت  ي شر
 Agritecture  ف 

05:15 
بة الحية للزراعة العضوية   زراعة التر

كة المر  السيد ي شر
 دية إبراهيم فريحات، رئيس المهندسير  الزراعيير  ف 

05:30 
ي 
ي األمن الغذان 

 مستقبل الزراعة: االبتكار ف 
ي مجموعة كانتيككريم بوزكورت، مدير  السيد  

 تطوير األعمال ف 

05:45 
ي قطر 

 اآلالت الزراعية المبتكرة ف 
كة نارص بن خالد للمعدات الثقيلة   رشيد السيد اياد  ي شر

 ، مدير عام ف 

 

: أحدث التقنيات  
 المستقبل البيئ 

06:00 
 إعادة استخدام المياه المعالجة: مبادرات مستدامة 

 العامة "أشغال"  م. زهرة األنصاري ، إدارة تشغيل وصيانة الضف ، هيئة األشغال

06:15 
 إدارة النفايات والغسيل األخض  : كيف تعيش حياة مستدامة

 مبادرة مستقبل أخض  ة مؤسس،  الماضيد  السيدة عائشة

06:30 
ي 
 التأثتر عل تغتر المناخ واألمن الغذان 

 د.محمد ألطاف، مدير مجموعة لولو العالمية  

06:45 
 االبتكار لمواجهة تغتر المناخ والحفاظ عل البيئة 

 Engie Cofely Mannai- Qatarجوزيف صدقة ، مدير تطوير األعمال ، السيدة



07:00 
ي جمهورية كازاخستان تأثتر تغتر 

 
ي ف

 المناخ عل التنمية المستدامة لألمن الغذان 
ي ، كازاخستان

ا ، رئيس المركز العلمي الزراعي الوطن   إيساييفا جولمتر

07:15 
ي تطهتر المياه 

 
 تطبيق المحاليل المؤينة ف

ي قطر   المهندس
 
واليت ف كة انفتر ي شر

 
 محمود سليمان، مدير عام ف

07:30 
 التحديات والحلول : العضوية  الغذاء والنفايات 

 Green Eco Technologies  ،المدير اإلقليمي ، وليام وارد السيد 

07:45 
 رؤية حول التكنولوجيا من أجل عالم أفضل 

كة فيتو الرئيس التنفيذي  ، أرنود الست السيد  ي شر
 
ي منطقةف

 
ق األوسط  ف  الرسر

08:00 
ي المجال الزراعي 

 
 تطبيقات الطاقة الشمسية ف

كة القطرية الكندية ل   ي الرسر
 
، مدير تنفيذي ف    طاقةل السيد عبد الرحمن بعلبكي

  من المؤتمر  08:15
 
 إنتهاء اليوم الثان

 

 

 ٢٠٢٢مارس   ١٤اليوم الثالث: االثني   
 دعم وعرض الدراسات العلمية واالبحاث 

 التسجيل   03:00
حيبية  03:25  الكلمة التر

03:30 
ي البح دور 

 .. نماذج قطرية ناجحة  حماية البيئةتعزيز و ث العلمي ف 
ي  
ي البوزارة د. محمد سيف الكواري، مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية ف 

   يئة والتغتر المناخ 

03:45 
ي قطر

اتيجيات ومبادرات لتحقيق المتطلبات الوطنية : الزراعة ف   استر
ي مدير ادارة الشؤون الزراعية بوزارة  السيد

 البلدية يوسف الخليف 

04:00 
 حماية البيئة: نظرة عامة عل األنشطة والدراسات المنفذة 

ي وزارة 
ي السيدة هداية عبد الرحمن تلفت، باحثة بيولوجية ثالثة ف 

 البيئة والتغتر المناخ 

04:15 
 تحويل المنصات النفطية إىل شعاب مرجانية من أجل مصايد األسماك واستدامة البيئة 

ي علوم البيئة ، جامعة قطر د. 
 رضوان بن حمادو ، أستاذ مشارك ف 

04:30 
ي الماء من 

 Novel Prosopis Julifloraتقييم المستخلص اإليثانوىلي للورق القابل للذوبان ف 
 إيمان صالح ، معيد قسم العلوم البيولوجية ، جامعة قطر د. 

04:45 
ي علف اإلبل وعينات الحليب 

 الكشف عن السموم الفطرية ف 
 رندة زيدان ، مساعدة الدراسات العليا ، جامعة قطر 

05:00 
ي مناخات الصحراء تطوي

 ر مفهوم العالقة بير  الغذاء والماء والطاقة ف 
ي أكسيد الكربون  د. عبد الكريم أمحمد،

 معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة   ، مدير برنامج مجموعة غاز ثان 

05:15 
يد المستدامة لبيوت زجاجية ذاتية االكتفاء   تطوير تقنيات التت 

ي  دكتوراه السيد عمر عبد ربه، طالب 
ي كلية الهندسة والعلوم ف 

ي مجال الطاقة المستدامة ف 
 جامعة حمد بن خليفة   ف 

05:30 
ي أ 

ي قطر  و دور التقاط الهواء المباشر لثان 
ي ف 
ي الغذان 

ي االكتفاء الذانر
 كسيد الكربون ف 

ي معهد قطر لبحوث 
ي مجال الطاقة المستدامة ف 

 البيئة والطاقةالسيد ياش عبد اللطيف، طالب دكتوراه ف 

05:45 
 العالقة بير  ملوثات الهواء واضطراب طيف التوحد: مراجعة منهجية 

ي السنة الرابعة ، جامعة قطر  السيدة
 إيمان عبد الفتاح محمد ، طالبة صيدلة ف 

06:00 
ي قطر 

 إنجازات المراقبة البحرية ف 
ي  السيد 

 همام أسامة ، عالم أحياء ، وزارة البيئة والتغتر المناخ 

06:15 
ي  الحيوي عل الطماطم عن طريق طالء البذور وتغذية الجذورا  

 ستخدام المحفزات الحيوية لتقليل اإلجهاد الالأحيان 
ي علوم النبات، وليد حمادة. د

ي التونسي ، أستاذ ف 
 المعهد الزراعي الوطن 

06:30 
ي 
ي اإلنتاج الحيوان 

 التحديات العلمية ف 
كة  ي شر

 أعالف د. حمزاوي سفيان ، مدير إنتاج ف 

06:45 
ي  

 مكافحة األمراض المنقولة: نهج جديد إلدارة األمراض الغذائية واألمن الغذان 
ي 
 جامعة قطر كلية العلوم الصحية ومركز أبحاث الطبية الحيوية  السيدة عبتر قوش، طالبة دكتوراه ف 



07:00 
   العضوية وصحة األطفال؟ما هي العالقة بير  تربية النحل 

يطانية  كة هانيمان الت  ي شر
 
  Honeyman UK السيدة ماريان تيليواكا ، مدير عام ف

 ٢٠٢٢انتهاء مؤتمر  07:15

 


