




آخر موعد لتقديم أوراق العمل

إشعار قبول ملّخصات أوراق العمل

تسليم أوراق العمل النهائّية

آخر موعد لحجز مساحة في المعرض

آخر موعد للمشاركة في جائزة التمّيز واإلبداع الهندسي

آخر موعد لتقديم جائزة الرواد الهندسّيين الخليجّيين

تواريخ الملتقى

يســـتقبل الملتقـــى اســـتالم األبحـــاث األصلّيـــة ودراســـات الحـــاالت والمواضيـــع األخـــرى المرتبطـــة بـــأي حقـــٍل 
هندســـي. يجـــب كتابـــة ملخصـــات أوراق العمـــل بلغـــٍة أكاديميـــة رصينـــة، وباللغـــة اإلنجليزيـــة. كمـــا يجـــب 
أن تتوافـــق الملخصـــات مـــع مواضيـــع الملتقـــى. يجـــب أن ال يتعـــّدى الملخـــص ورقتـــي )A4(، ويشـــمل ذلـــك 

ـــد. ـــى المعتم ـــوذج الملتق ـــات بنم ـــزم الملّخص ـــب أن تلت ـــا يج ـــع. كم ـــام والمراج ـــداول واألرق الج

ُيرجى تسليم ملّخصات أوراق العمل عبر البريد اإللكتروني:

تسليم ملّخصات أوراق العمل

gforum@qatarse.org

تواريخ مهّمة

١٥ يناير ٢٠٢٣

٣٠ يناير ٢٠٢٣

١٠ فبراير ٢٠٢٣

١٥ فبراير ٢٠٢٣

١٥ يناير ٢٠٢٣

١٥ يناير ٢٠٢٣

٧-٩ مارس ٢٠٢٣



المقدمة 
المهندســـين  وجمعيـــة  الخليجـــي  الهندســـي  االتحـــاد  يســـر 
عـــن  اإلعـــان  قطـــر   دولـــة  فـــي  البلديـــة  ووزارة   )QSE( القطريـــة 
الرابـــع  الخليجـــي  الهندســـي  الملتقـــى  وتنظيـــم  اســـتضافة 
والعشـــرين، وذلـــك تحـــت عنـــوان  »هندســـة البيئـــة واالســـتدامة«.
يتيـــح الملتقـــى والمؤتمـــر المصاحـــب دعـــوة األكاديمييـــن والباحثيـــن 
المجـــال  فـــي  العامليـــن  والمهنّييـــن  والطـــاب  والمهندســـين 
الهندســـي علـــى المســـتويين اإلقليمـــي والدولـــي للمشـــاركة 

ــن. ــرض المصاحبيـ ــر والمعـ ــى والمؤتمـ ــات الملتقـ ــي فعاليـ فـ

ســـيتم اســـتضافة الملتقـــى هـــذا العـــام 2023 فـــي مدينـــة الدوحـــة 
ــارس 2023  ــى ٩ مــــ ــن ٧ وحّتـ ــرة مـ ــال الفتـ ــر خـ ــة قطـ ــة دولـ عاصمـ

تحـــت شـــعار هندســـة البيئـــة واالســـتدامة.
ـــن  ـــراء والمختصي ـــن الخب ـــدد م ـــتضافة ع ـــى اس ـــى إل ـــدف الملتق ويه
البيئـــي  بالقطـــاع  تعنـــى  هندســـية  قضايـــا  ومناقشـــة  لطـــرح 
ومجـــاالت االســـتدامة عبـــر اســـتخدام أفضـــل الحلـــول المبتكـــرة 
هندســـّية  مشـــاريع  لتنفيـــذ  والتصاميـــم  الحديثـــة  والتقنيـــات 

صديقـــة للبيئـــة وتحافـــظ علـــى االســـتدامة. 
كمـــا ســـيقوم الملتقـــى والمؤتمـــر المصاحـــب بتســـليط الضـــوء علـــى 

كافـــة التحديـــات التـــي تواجـــه هـــذا القطـــاع الهندســـي الهـــام.



محاور المتلقى:
التكنولوجيا والمدن الذكية  -

مواد البناء المستدامة  -
إدارة المباني والمدن بكفاءة  -

صناعة إعادة التدوير  -

الفئة المستهدفة 
صّناع القرار   -

المهندسون الممارسون واالستشاريون  -
األكاديمّيون   -

كلّ من هو مهتٌم بالبيئة واالستدامة   -

مكان وتاريخ  الملتقى 
مدينـــة الدوحـــة – قطـــر فنـــدق شـــيراتون الدوحـــة 

قاعـــة الدفنـــة  مـــن 7 وحّتـــى ٩ مـــارس 2023

المنظمون 
القطريـــة  المهندســـين  وجميعـــة  البلديـــة  وزارة 

الخليجـــي الهندســـي  االتحـــاد  مـــع  بالتعـــاون 



لماذا الهندسة البيئية واالستدامة؟
يعتبــر الحفــاظ علــى البيئــة واســتدامتها علــى رأس أكبــر التحديات 
االســتدامة  الحاضــر.  الوقــت  فــي  أهميــة  األكثــر  واألهــداف 
البيئيــة هــي االســتراتيجية الرئيســية علــى خلفيــة نمــو الســكان 
واالســتغالل المتفشــي للبيئــة من قبل البشــر ، واألجيــال القادمة 
علــى وشــك مواجهــة المــوارد الطبيعيــة النــادرة والبيئــة الملوثــة 
ومــن أهــم مســؤوليتنا مغــادرة الكوكــب كنظــام مســتدام ذاتًيــا 
يوفــر فرًصــا متســاوية للبقــاء ليــس فقــط ألجيالنــا القادمــة ولكــن 

أيًضــا لجميــع األنــواع األخــرى التــي تعيــش معنــا.



يهـــدف مؤتمـــر ومعـــرض هندســـة البيئيـــة 
واالســـتدامة لدينـــا إلـــى معالجـــة هـــذه 
هـــذه  حـــول  الوعـــي  وزيـــادة  المخـــاوف 
ملتقـــى  ســـيوفر  كمـــا  الموضوعـــات، 
ـــتثمرة  ـــات المس ـــات والصناع ـــدث التقني ألح

فـــي  االســـتدامة والحفـــاظ علـــى 
البيئة، لخلق حوارٍ بين األطراف 

المشاركة وإقامة شراكاٍت
محتملة.



مواضيع ذات أهمية
وفًقــا لخطــة األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة لعــام 2030، 
فــإن خطــة العمــل العالميــة هــذه التــي تــم تبنيهــا فــي عــام 
2015، تطــرح تدابيــر محــددة لتحقيــق عالــم أكثــر عــدالً وازدهــاًرا 

ــنوات. ــر س ــون عش ــي غض ــة ف ــا للبيئ ــر احتراًم وأكث
ــي  ــة الت ــة العالمي ــاكل البيئي ــم المش ــك أه ــدد، إلي ــذا الص ــي ه ف

ــادم:  ــدث الق ــال الح ــا خ ــوع تركيزن ــتكون موض س

• التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه
• مشاكل التلوث وتأثيرها على الصحة

• حماية المحيطات
• انتقال الطاقة والطاقة المتجددة

• نموذج غذائي مستدام
• حماية التنوع البيولوجي

• التنمية الحضرية المستدامة والتنقل
• اإلجهاد المائي وندرة المياه

• ظاهرة األرصاد الجوية الشديدة
• الزيادة السكانية وإدارة النفايات

• استراتيجيات األعمال المستدامة



التنمية البيئية - رؤية قطر 2030
»إننــا بحاجــة  ألن نولــي اهتمامنــا لبيئتنــا الطبيعيــة التــي اســتودعها اللــه ســبحانه وتعالــى أمانــة 
بيــن أيدينــا بحيــث نســتثمرها بمســؤولية واحتــرام لمــا فيــه خيــر البشــر. و ال شــك أن بيئتنــا ســتبادلنا 

الرعايــة إن نحــن كنــا الســباقين فــي اهتمامنــا بهــا«.
صاحبة السمو  الشيخة موزا بنت ناصر المسند



• ــا•يقــدر•الحفــاظ•علــى•	 شــعب•واعــي•بيئًي
التــراث•الطبيعــي•لدولــة•قطــر•والــدول•

المجــاورة•لهــا
• •نظــام•قانونــي•رشــيق•وشــامل•يحمــي•	

جميــع•عناصــر•البيئــة،•ويســتجيب•بســرعة•
للتحديــات•عنــد•ظهورهــا

• ومتطــورة•	 فاعلــة• بيئيــة• مؤسســات•
ــز•الوعــي•العــام• تعمــل•علــى•بنــاء•وتعزي
بشــأن•حماية•البيئة•وتشــجيع•اســتخدام•
التقنيــات•الســليمة•بيئيــاً.•كمــا•ســتقوم•
توعيــة،• بحمــات• المؤسســات• هــذه•
البيئــي،• التخطيــط• أدوات• واســتخدام•

وإجــراء•البحــوث•البيئيــة

ركــزت رؤيــة قطــر للتنميــة البيئيــة علــى الحفــاظ علــى البيئــة وحمايتهــا، بمــا فــي ذلــك الهــواء واألرض 
والميــاه والتنــوع البيولوجــي، مــن خــالل:



من نستهدف؟

• القطاعين•الحكومي•وشبه•الحكومي	
• المنظمات•غير•الحكومية•والمنظمات•البيئية•ذات•الصلة	
• مصنعي•صناعة•المياه•)تحلية•المياه،•التنقية،•المياه•المعالجة،•إلخ...(	
• وخفــض•	 النفايــات،• وإدارة• التدويــر،• )إعــادة• بالبيئــة• الصلــة• ذات• الصناعــات•

ذلــك إلــى• ومــا• الكربــون،• أكســيد• ثانــي• انبعاثــات•
• والطاقــة•	 المتجــددة،• والطاقــة• التبريــد،• )أنظمــة• الطاقــة• توفيــر• تقنيــات•

ذلــك( إلــى• ومــا• اإلضــاءة،• وأنظمــة• الشمســية،•
• معاهد•البحث•والجامعات	
• المهندسون•والعلماء•الباحثون•البيئيون	
• صانعــو•السياســات•المحليــون•والدوليــون•وممثلــو•المــوارد•	

البشــرية•لألعمال
• مكاتب•الهندسة•والعمارة•والتصميم•الداخلي	
• المقاولون•وشركات•البناء•والموردون	
• شركات•النفط•والغاز	
• بالحيــاة•	 الصلــة• ذات• والصناعــات• المنظمــات•

والبحريــة الســاحلية•
• الصناعات•الزراعية•والصناعات•المتعلقة•بالري	
• ــا•ودورهمــا•	 ــذكاء•االصطناعــي•والتكنولوجي ال

فــي•هندســة•البيئــة•واالســتدامة•



محاور المؤتمر

مواد البناء المستدامةالتكنولوجيا والمدن الذكية

إدارة النفايات وإعادة 
تدوير المياه

إدارة المباني والمدن 
بكفاءة



المعرض المصاحب 
مــن  تتــاح  متخصــص  معــرض  المؤتمــر  هامــش  علــى  ســيقام 
ــه الفرصــة للقطاعــات الحكوميــة وشــبه الحكوميــة والخاصــة  خالل
مــن  تقدمــه  مــا  كل  لعــرض  المعــرض  أجنحــة  ضمــن  للمشــاركة 

الحــدث. طبيعــة  مــع  تتناســب  ومنتجــات  وأبحــاث  خطــط 

تتوافر المساحات ضمن المعرض بفئتين: 
مساحة فقط • 
مساحة مجهزة• 



رؤية قطر الوطنية 2030

التنمية البشرية

التنمية االقتصادية

التنمية اإلجتماعية

التنمية البيئية



Qatar National Vision 2030

 Environment
Development

Social
Development 

 economic
Development

Human
Development 



The Exhibition
Alongside the conference, a specialized exhibition will take place, 
through which the government, semi-governmental and private 
sectors will have the opportunity to participate within the exhibition 
pavilions to display all their achievements, plans, researches and 
products that commensurate with the nature of the event.

Spaces within the exhibition are available in
two categories
• Space only

• Equipped space



CONFERENCE TOPICS

Technology and Smart Cities  Sustainable Building
Materials

Waste Management and
Water Recycling    

Efficient Management of
Buildings and Cities   



WHO DO WE TARGET?

•	 	Governmental	and	semi-governmental	entities
•	 	NGOs	and	environmental	related	organizations
•	 Water	industry	manufacturers	(water	desalination,	purification,	
treated			water,	etc)

•	 	Enviromental	related	industries	(recycling,	waste	management,	
co2	emmission	reduction,	etc)

•	 Energy	saving	technologies	(cooling	systems,	renewable	energy,	
solar	energy,	lighting	systems,	etc)

•	 	Research	institutions	and	universities
•	 	Engineers,	scholars,	researchers	and	environmentalists
•	 Local	and	international	policy	makers	and	business	
hr	representatives		

•	 	Engineering,	architectural	and	interior	design	offices
•	 	Contractors,	construction	companies	and	suppliers
•	 	Gaz	and	oil	companies
•	 	Coastal	and	marine	 life	 related	entities	
and	industries	

•	 	 Agricultural	 and	 irrigation	 related	
industries	and	industries

•	 	 Ai	 and	 technology	 environment	
engineering	and	sustainability



•	 An	 environmentally	 aware	
population	 that	 values	 the	
preservation	 of	 the	 natural	
heritage	 of	 Qatar	 and	 its	
neighboring	states.	

•	 An	agile	and	comprehensive	legal	
system	that	protects	all	elements	
of	 the	 environment,	 responding	
quickly	to	challenges	as	they	arise.	

•	 Effective	 and	 sophisticated	
environmental	 institutions	 that	
build	 and	 strengthen	 public	
awareness	 about	 environmental	
protection	 and	 encourage	 the	
use	 of	 environmentally	 sound	
technologies.	 These	 institutions	
will	 also	 conduct	 awareness	
raising	 campaigns,	 employ	
environmental	planning	tools,	and	
carry	out	environmental	research

Qatar vision for Environmental development focuses on preserving and protecting the 
environment, including air, land, water and biological diversity, through:



ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT - QATAR VISION 2030 
“We need to care for our natural environment for it was entrusted to us by God to 
use with  responsibility and respect for the benefit of humankind. If we nurture 
our environment, it will nurture us.” 

“H.H. Mozah bint Nasser Al-Misnid”



TOPICS OF INTEREST
 According to UN’s 2030 Agenda for Sustainable Development, 
this global plan of action adopted in 2015, puts forward 
specific measures to achieve a world that is fairer, more 
prosperous, and more respectful of the environment within 
ten years. 
In this regard, here are the main global environmental 
problems that will be our subjects of focus during our 
coming event:

• Climate change mitigation and adaptation

• Pollution problems and their effect on health  

• Protecting the oceans

• The energy transition and renewables

• A sustainable food model

• Protecting biodiversity

• Sustainable urban development and mobility

• Hydric stress and water scarcity

• Extreme meteorological phenomena

• Overpopulation and waste management

• Sustainable business strategies



Our Environmental Engineering 
and Sustainability Conference 
and Exhibition aims at addressing 
these concerns and raising 
awareness on such topics, also 
will provide a concourse of the 
latest technologies and industries 
invested in sustainability and 
environment preservation, to 
create a dialogue between 
participating parties and 
establishing possible 
partnerships.



WHY ENVIRONMENT ENGINEERING AND 
SUSTAINABILITY?
Environmental conservation and sustainability are on top of 
the biggest challenges and most important targets of the 
present times. Environmental sustainability is the key strategy 
against the backdrop of the growth of human population 
and the rampant exploitation of environment by humans, 
the future generations are on the verge of confronting scarce 
natural resources and polluted environment and it is our 
most important responsibility to leave the planet as a self-
sustainable system providing equal opportunities of survival 
not only to our future generations but also to all other species 
co-habiting with us.



Event Topics
• Technology and Smart Cities
• Sustainable Building Materials
• Efficient Management of Buildings and Cities
• Rrecycling industry

Target Audience
• Decision-makers
• Practicing Engineers and Consultants
• Academics
• Anyone interested in the environment and 

sustainability

Place and date of the meeting
Doha City - Qatar Sheraton Doha Hotel Al Dafna Hall
from 7 to 9 March 2023

Organizers
Ministry of Municipality & Qatari Society of Engineers 
in cooperation with the Gulf Engineering Union



Introduction
Gulf Engineering Union, Qatar Society of Engineers QSE, 
and ministry of municipality, is pleased to announce the 
hosting and organization of the 24th Gulf Engineering 
Forum under the title “Environmental Engineering and 
Sustainability”.
The forum and the accompanying conference allow 
academics, researchers, students and professionals 
working in the engineering field at the regional and 
international levels to participate in the event and the 
accompanying conference and exhibition.

The meeting will be hosted this year 2023 in the city of 
Doha, capital of the State of Qatar during the period from 
7 to 9 March 2023 under the slogan of “Environmental 
engineering and sustainability”

The forum aims to host a number of experts and specialists 
to raise and discuss engineering issues related to the 
environmental sector and areas of sustainability by 
using the best innovative solutions, modern technologies 
and designs to implement environmentally friendly 
engineering projects that maintain sustainability.

The Event and the accompanying conference will also 
shed light on all the challenges facing this important 
engineering sector.



Paper submission deadline

Accepted abstracts announcement

Full paper submission deadline

Deadline to reserve a space in exhibition

Deadline to apply for Engineering Excellence & Creativity Award

Deadline to apply for Gulf Engineering Pioneers Award

Forum Dates

The forum accepts original research papers and case studies related to any engineering field. 
Abstracts of working papers should be written in English, and maintain an academic writing style. 
Abstracts should also be related to the topics covered by the forum. An abstract must not exceed 
two sheets of A4 paper, including tables, figures, and references. Abstracts must adhere to the 
approved forum template.

Please submit your paper abstracts to the following email:

Submission of working paper summaries

gforum@qatarse.org

Important Dates

15 January 2023

30 January 2023

10 February 2023

15 February 2023

15 January 2023

15 January 2023

7-9 March 2023






