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إن ادلاء هو عصب ِ
احلياة وض ِ
ماان اسممااايتماا
ُ
َّ َ
والاكن األهم يف ِ
خطط المناية .ومل تعد خافياً على
َ ّ
أحممد األمهيممة الممل ا لامما ادلمماء علممى ادلسمممو الممو ي
واإلقلياي.
تعممد ادل مواي ادلائيممة والطييعيممة للجااويت مةُ العابي مةُ السممويتةُ حمممدو ة و ل م
حبمك ِم موقعاا يف حزِام ادلنا ِق اجلافة .لقد بلغ معدل الفا من ادلواي ادلائية
ادلمجمد ة حموا  860م / 3عممام وهممي سممية أ مل مممن ادلسمممو العممادلي لفقمما
ادليمماو والممدل معدل م  1000م / 3عممام ومممن ادلموقممص أن تممنقل هممدا ادلعممدل
ميجممة الناممو السمممكاا وتزاتممد احمياامماا المنايممة اةقمصمما تة واةامااعيممة
وإعما ة اإلعامماي الممل ت ممادها القطما .وتضمماإ إذ لم الم مناا ادلناخيممة
والممل ت ممن معلممم الدياسمماا احلدت ممة إذ أن إقلمميم ادل مما العمما سي مماد
اخنفاض ماً يف اذلطممول ادلطممال قممد تص م وسممطياً إذ  15%يف منمصممذ ه ممدا
القان مصحوباً بايتفاع يف يااا احلااية تص إذ  1.6ياة مئوتة واز تا
يف ت مواتا وياا اجلفمماإ وحمماةا المطمماإ ادلنمماخي كامما أن هممدا سممي ا
أتضاً على منابص األهناي المكرب الل تنيص من خماي حمدو القطما م م هنما
الف مااا .هممدو كلامما ممدتاا تني ممي علممى قطمماع ادليمماو المصممدل ذلمما ووضممص
اخلطط اةسمياقية لضاان تنفيد خطط الدولة المناوتمة وااافلمة علمى تلم
ادل مواي م ممن الم ممدهوي واةس مممنزاإ .وه ممدا م مما ع م م ممن اةس ممم دام األم م
للاياو وعالية تطييق اإل اية ادلممكاملة للاواي ادلائية أحد أهم ادلمطلياا يف
قطاع ادلياو يف سويتة.

التوقيت
09:30

اسم الباحث

عنوان البحث
االفتتاح والتسجيل

10:00-10:15

محاضرة افتتاحية

د .محمود السباعي

10:15-10:30

استثمار الموارد المائية في أعمى
العاصي

م .اسماعيل اسماعيل

10:30-10:45

رفع كفاءة استخدام المياه في شبكات
الري

م .مفيد الكردي

10:45-11:00

معالجة مياه الصرف الصحي (التحديات
واالمكانيات)

د .أحمد المصطفى

11:00-11:30

استراحة

11:30-11:45

مياه الشرب بين الواقع والطموح

م .حسن حميدان

11:45-12:00

اآلفاق المستقبمية لمخطة الزراعية بناء
عمى تغيرات الواردات المائية في حوض
العاصي األعمى واألوسط

د .بشرى خزام

12:00-12:15

المواصفات السورية والعالمية المتبعة في
تقييم الموارد المستخدمة في المشاريع
المائية

د .شعبان حديد
د .مازن سموم

12:15-13:00
13:00-14:00

زيارة لمخبر الري والمنشآت المائية في كمية الهندسة المدنية
جلسة حوارية حول التعاون في مجال
المياه

أ.د معن سالمة

