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عمشرو

عمالأجدول 

حولورشة عمل 

حمایة الحقوق المائیة العربیة 

من خالل تطویر قاعدة بیانات الموارد المائیة المشتركة

21/12/2010-20دمشق 

20/12/2010االثنین 

تسجیل المشاركین:9.30–9.00

 الجمھوریة العربیة السوریة–عامة للموارد المائیةمدیرعام الھیئة ال–حسین مخلوف/كلمة الدكتور-االفتتاح:10.00–9.3

 المملكة األردنیة الھاشمیة– سلطة المیاه –ابتسام الصالح /كلمة المھندسة -

 العربي مركز الدراسات المائیة واألمن المائي رئیسة –شھرة قصیعة /كلمة السیدة -

االوروبیة التجربة :الجلسة األولى :11.30–10.00

 خبیر معلوماتیة – فؤاد كردلي  السید: رئیس الجلسة 

 ممثل المملكة األردنیة الھاشمیة:                                     مقرر الجلسة 

)التجربة االوروبیة (مقاربة لبناء وتوحید نظم المعلومات المائیة :10.20–10.00

)EMWIS( نظام المعلومات االوروبي –اریك مینو /السید 

نظام المعلومات المائیة االسباني10.40–10.20

 نظام آداسا للمعلومات -ادوارد غارسیا/ید الس

 نظم المعلومات المائیة في الدول المتوسطیة حولنتائج دراسة جدوى :11.00–10.40

األوروبي نظام المعلومات -جواد الخراز/السید 

 مناقشة:11.30–11.00

استراحة :12.00–11.30

العربي المیاه المشتركة في الوطن قاعدة بیانات–الجلسة الثانیة :14.00–12.00

 رئیسة المركز–السیدة شھرة قصیعة:رئیس الجلسة 

 ممثل الجماھیریة العظمى :                            مقرر الجلسة 

 العربي المیاه المشتركة في الوطنمقاربة لبناء قاعدة بیانات :12.20–12.00

 المتحدةاألمم جامعة – والمیاه معھد البیئة والصحة –ولید صالح /السید

 العربي المیاه المشتركة في الوطنبناء وتطویر قاعدة بیانات :12.40–12.20

 خبیر معلوماتیة –صبحي عبد الكریم /السید 
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المیاه المشتركة في الوطن العربيمقاربة لبناء شبكة معلومات :13.00–12.40

 خبیر معلوماتیة –فؤاد كردلي /السید 

اإلقلیمیةنموذج نظام المعلومات المائیة :13.20–13.00

االسكوا  / محمد الحمدي السید

الجغرافیة نموذج نظام المعلومات المائیة :13.40–13.20

 نظام اداسا للمعلومات –ادوارد غارسیا /السید 

مناقشة  :14.00–13.40

غذاء:15.30–14.00

 التجربة السوریة في مجال نظم المعلومات المائیة  –لثالثة الجلسة ا:15.30-17.30

)EMWIS(األوروبي نظام المعلومات -اریك مینیو/السید :رئیس الجلسة 

جواد الخراز /السید :                                 مقرر الجلسة 

EMWISاألوروبيعلى ضوء تجربة نظام المعلومات  تقدیم الجلسة :15.50–15.30

نظام المعلومات االوروبي-جواد الخراز/السید 

 المعلومات المائیة معرض ومناقشة التجربة السوریة في مجال نظ:17.10–15.50

ة الدروس المستفادة من ھذه التجرب:17.30–17.10

 نظام المعلومات االوروبي –اریك مینو /السید 

21/12/2010الثالثاء

وضع أنظمة المعلومات المائیة في الدول العربیة :الرابعةالجلسة :11.00–9.00

 رئیسة المركز- السیدة شھرة قصیعة :                             رئیس الجلسة 

ممثل جمھوریة العراق :                          مقرر الجلسة 

نظم المعلومات المائیة مجال في العربیة عرض التجارب الوطنیة :10.00–9.00

)ممثلو الدول العربیة (

لومات مناقشة التجارب الوطنیة العربیة في مجال نظم المع:10.30–10.00

استبیان حصر الموارد المائیة في الدول العربیةومناقشةعرض:11.00–10.30

 استراحة :11.30–11.00

 العربي المیاه المشتركة في الوطن قاعدة بیانات الخطة التنفیذیة لتطویر مناقشة :13.30–11.00

) فؤاد كردلي – جواد الخراز – ولید صالح –عد غالب س( والمشرفین مجموعة الخبراء

خالصة وتوصیات :14.00–13.30

مركز الدراسات المائیة واألمن المائي العربي رئیسة -السیدة شھرة قصیعة 


