2021-10-31 - 2021-09-01

ملف الرصد اإلعالمي لمؤتمر المياه والطاقة والتغيير المناخي
صحف  -تلفاز  -إذاعة  -مواقع إنترنت

أخبار الصحف
Newspapers

انطالق فعاليات المؤتمر الدولي للمياه والطاقة والتغير المناخي في جامعة الشارقة

انطلقت أمس أعمال المؤتمر الدولي األول للمياه والطاقة والتغير المناخي افتراضيا والذي
تنظمه كلية الهندسة ومعهد البحوث للعلوم والهندسة في جامعة الشارقة على مدى أربعة
أيام .حضر أعمال اليوم األول الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة بمشاركة وحضور عدد
كبير من الباحثين والخبراء والمختصين في مجاالت المياه والطاقة وتغير المناخ من مختلف دول
العالم .ويعد المؤتمر

الفجر  -صحيفة يومية

27/10/2021

إقرأ الخبر كامالًا

القسم 2 :الرئيسيه

رقم الصفحة30 :

 14جلسة بحثية في مؤتمر المياه والتغير المناخي

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم
الشارقة رئيس الجامعة ،نظمت جامعة الشارقة من خالل كلية الهندسة ،ومعهد البحوث للعلوم
والهندسة ،المؤتمر الدولي األول للمياه والطاقة والتغير المناخي ،والذي عقدت جلساته
افتراضيا بحضور الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة ،وبمشاركة وحضور عدد كبير من
الباحثين والخبراء والمختصين

الخليج  -صحيفة يومية

27/10/2021

إقرأ الخبر كامالًا

القسم :الرئيسية

رقم الصفحة5 :

 IOOورقة بحثية في مؤتمر الشارقة للمياه

تنظم كلية الهندسة في جامعة الشارقة مؤتمرها العلمي الدولي األول حول المياه والطاقة
وتفير المناخ «

الخليج  -صحيفة يومية

14/10/2021

إقرأ الخبر كامالًا

القسم :الرئيسية

رقم الصفحة4 :

مؤتمر الشارقة الدولي للمياه والطاقة  25أكتوبر

تنظم كلية الهندسة ،بجامعة الشارقة مؤتمرها العلمي الدولي األول حول المياه والطاقة
وتغير المناخ  WECCوذلك خالل الفترة من  25إلى  28من شهر أكتوبر  2021صرح بذلك الدكتور
أحمد الشماع عميد الكلية ،وأضاف بأن هذا المؤتمر والذي سيعقد بمشاركة العديد من الباحثين
والمختصين والخبراء في مجاالت المياه والطاقة وتفير المناخ ،له أهمية كبيرة وبصفة خاصة
للمجتمعات التي

الخليج  -صحيفة يومية

06/09/2021

إقرأ الخبر كامالًا

القسم :الرئيسية

رقم الصفحة19 :

القنوات التلفزيونية
TV Channels

انطالق فعاليات المؤتمر الدولي للمياه والطاقة والتغير المناخي بجامعة الشارقة
تلفزيون الشارقة
وقت البث18:48:47 :
مدة البث (بالثانية)65 :
25/10/2021

مشاهدة المقطع

برنامج أماسي  -جامعة الشارقة تنظم المؤتمر العلمي الدولي للمياه والطاقة والتغير المناخي
تلفزيون الشارقة
وقت البث19:27:12 :
مدة البث (بالثانية)1645 :
25/10/2021

مشاهدة المقطع

انطالق فعاليات المؤتمر الدولي للمياه والطاقة والتغير المناخي بجامعة الشارقة
قناة الشارقية من كلباء
وقت البث21:23:36 :
مدة البث (بالثانية)68 :
25/10/2021

مشاهدة المقطع

جامعة الشارقة تطلق مؤتمر المياه والطاقة
قناة الشارقية من كلباء
وقت البث20:06:51 :
مدة البث (بالثانية)165 :
25/10/2021

مشاهدة المقطع

عبر االتصال المرئي \االستاذ والدكتور عبد الغني العلبي -رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الشارقة الدولي للطاقة والتغير المناخي
قناة الشارقية من كلباء
وقت البث20:40:35 :
مدة البث (بالثانية)778 :
23/09/2021

مشاهدة المقطع

برنامج اماسي  -جامعة الشارقة تستعد لمؤتمر الشارقة الدولي للمياه والطاقة والتغير المناخي
تلفزيون الشارقة
وقت البث19:27:22 :
مدة البث (بالثانية)1620 :
20/09/2021

مشاهدة المقطع

جامعة الشارقة تنظم المؤتمر الدولي للمياه والطاقة في الخامس والعشرين من أكتوبر المقبل
قناة الشارقية من كلباء
وقت البث20:03:15 :
مدة البث (بالثانية)88 :
05/09/2021

مشاهدة المقطع

القنوات اإلذاعية
Radio Channels

انطالق فعاليات المؤتمر الدولي للمياه والطاقة والتغير المناخي بجامعة الشارقة
إذاعة الشارقة
وقت البث18:48:46 :
مدة البث (بالثانية)66 :
25/10/2021

االستماع للمقطع

مواقع إنترنت
Websites

انطالق فعاليات المؤتمر الدولي للمياه والطاقة والتغير المناخي في جامعة الشارقة

انطلقت أمس أعمال المؤتمر الدولي األول للمياه والطاقة والتغير المناخي افتراضيا والذي
تنظمه كلية الهندسة ومعهد البحوث للعلوم والهندسة في جامعة الشارقة على مدى أربعة
أيام  .حضر أعمال اليوم األول الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة بمشاركة وحضور عدد
كبير من الباحثين والخبراء والمختصين في مجاالت المياه والطاقة وتغير المناخ من مختلف دول
العالم.

alfajr-news.net - Arabic

27/10/2021

إقرأ الخبر كامالًا

االمارات العربية المتحدة

مشاهدات الموقع16,554 :

 14جلسة بحثية تناقش  75ورقة علميةبالمؤتمر الدولي للمياه والطاقة والتغير المناخي

الشارقة« :الخليج»برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو
المجلس األعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة ،نظمت جامعة الشارقة من خالل كلية الهندسة،
ومعهد البحوث للعلوم والهندسة ،المؤتمر الدولي األول للمياه والطاقة والتغير المناخي،
والذي عُقدت جلساته افتراضياًا بحضور الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة ،وبمشاركة
وحضور عدد كبير من الباحثين

alkhaleej.ae - Arabic

26/10/2021

إقرأ الخبر كامالًا

االمارات العربية المتحدة

مشاهدات الموقع10,266,208 :

انطالق فعاليات المؤتمر الدولي للمياه والطاقة والتغير المناخي في جامعة الشارقة

الشارقة في  26أكتوبر  /وام  /انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الدولي األول للمياه والطاقة
والتغير المناخي افتراضيا والذي تنظمه كلية الهندسة ومعهد البحوث للعلوم والهندسة في
جامعة الشارقة على مدى أربعة أيام .حضر أعمال اليوم األول الدكتور حميد مجول النعيمي
مدير الجامعة بمشاركة وحضور عدد كبير من الباحثين والخبراء والمختصين في مجاالت المياه
والطاقة وتغير المناخ

wam.ae - Arabic

26/10/2021

إقرأ الخبر كامالًا

االمارات العربية المتحدة

مشاهدات الموقع5,629,848 :

انطالق فعاليات المؤتمر الدولي للمياه والطاقة والتغير المناخي في جامعة الشارقة

الشارقة في  26أكتوبر  /وام  /انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الدولي األول للمياه والطاقة
والتغير المناخي افتراضيا والذي تنظمه كلية الهندسة ومعهد البحوث للعلوم والهندسة في
جامعة الشارقة على مدى أربعة أيام .حضر أعمال اليوم األول الدكتور حميد مجول النعيمي
مدير الجامعة بمشاركة وحضور عدد كبير من الباحثين والخبراء والمختصين في مجاالت المياه
والطاقة وتغير المناخ

uaenewsapp.com - Arabic

26/10/2021

إقرأ الخبر كامالًا

االمارات العربية المتحدة

مشاهدات الموقع33,108 :

 14جلسة بحثية تناقش  75ورقة علميةبالمؤتمر الدولي للمياه والطاقة والتغير المناخي

الشارقة« :الخليج» برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو
المجلس األعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة ،نظمت جامعة الشارقة من خالل كلية الهندسة،
ومعهد البحوث للعلوم والهندسة ،المؤتمر الدولي األول للمياه والطاقة والتغير المناخي،
والذي عُقدت جلساته افتراضياًا بحضور الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة ،وبمشاركة
وحضور عدد كبير من الباحثين

emaratyah.ae - Arabic

26/10/2021

إقرأ الخبر كامالًا

االمارات العربية المتحدة

مشاهدات الموقع82,770 :

انطالق فعاليات المؤتمر الدولي للمياه والطاقة والتغير المناخي في جامعة الشارقة

الشارقة في  26أكتوبر  /وام  /انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الدولي األولللمياه والطاقة
والتغير المناخي افتراضيا والذي تنظمه كلية الهندسةومعهد البحوث للعلوم والهندسة في
جامعة الشارقة على مدى أربعة أيام .حضر أعمال اليوم األول الدكتور حميد مجول النعيمي
مدير الجامعةبمشاركة وحضور عدد كبير من الباحثين والخبراء والمختصين في مجاالتالمياه
والطاقة وتغير المناخ من

sawahpress.com - Arabic

26/10/2021

إقرأ الخبر كامالًا

مصر

مشاهدات الموقع165,571 :

انطالق فعاليات المؤتمر الدولي للمياه والطاقة والتغير المناخي في جامعة الشارقة

انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الدولي األول للمياه والطاقة والتغير المناخي افتراضيا والذي
تنظمه كلية الهندسة ومعهد البحوث للعلوم والهندسة في جامعة الشارقة على مدى أربعة
أيام  .حضر أعمال اليوم األول الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة بمشاركة وحضور عدد
كبير من الباحثين والخبراء والمختصين في مجاالت المياه والطاقة وتغير المناخ من مختلف دول
العالم .ويُعد

sharjahnews.gov.ae - Arabic

26/10/2021

إقرأ الخبر كامالًا

االمارات العربية المتحدة

مشاهدات الموقع33,108 :

انطالق فعاليات المؤتمر الدولي للمياه والطاقة والتغير المناخي في جامعة الشارقة

الشارقة في  26أكتوبر  /وام  /انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الدولي األول للمياه والطاقة
والتغير المناخي افتراضيا والذي تنظمه كلية الهندسة ومعهد البحوث للعلوم والهندسة في
جامعة الشارقة على مدى أربعة أيام .حضر أعمال اليوم األول الدكتور حميد مجول النعيمي
مدير الجامعة بمشاركة وحضور عدد كبير من الباحثين والخبراء والمختصين في مجاالت المياه
والطاقة وتغير المناخ

wam.ae - Arabic

26/10/2021

إقرأ الخبر كامالًا

االمارات العربية المتحدة

مشاهدات الموقع5,629,848 :

 14جلسة بحثية تناقش  75ورقة علمية بالمؤتمر الدولي للمياه والطاقة والتغير المناخي

 14جلسة بحثية تناقش  75ورقة علميةبالمؤتمر الدولي للمياه والطاقة والتغير المناخيالشارقة:
«الخليج» برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى
حاكم الشارقة رئيس الجامعة ،نظمت جامعة الشارقة من خالل كلية الهندسة ،ومعهد البحوث
للعلوم والهندسة ،المؤتمر الدولي األول للمياه والطاقة والتغير المناخي ،والذي عُقدت
جلساته افتراضياًا

nabd.com - Arabic

26/10/2021

إقرأ الخبر كامالًا

األردن

مشاهدات الموقع11,922,073 :

جامعة الشارقة تطلق مؤتمر "المياه والطاقة" عبر االتصال المرئي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ،عضو المجلس األعلى
حاكم الشارقة ،رئيس جامعة الشارقة ،انطلق في الجامعة ،المؤتمر االفتراضي الدولي للمياه
والطاقة والتغير المناخي ،االثنين ،عبر تطبيق االتصال المرئي "زووم".الشارقة  – 24مطر
الحوسني :أكد الدكتور عبد الغني رشيد العلمي ،رئيس مركز بحوث الطاقة المستدامة وأنظمة
الطاقة في جامعة

sharjah24.ae - Arabic

25/10/2021

إقرأ الخبر كامالًا

االمارات العربية المتحدة

مشاهدات الموقع231,818 :

جامعة الشارقة تطلق مؤتمر "المياه والطاقة" عبر االتصال المرئي #الشارقة24

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ،عضو المجلس األعلى
حاكم الشارقة ،رئيس جامعة الشارقة ،انطلق في الجامعة ،المؤتمر االفتراضي الدولي للمياه
والطاقة والتغير المناخي ،االثنين ،عبر تطبيق االتصال المرئي "زووم"الشارقة  24مطر
الحوسني:أكد الدكتور عبد الغني رشيد العلمي ،رئيس مركز بحوث الطاقة المستدامة وأنظمة
الطاقة في جامعة الشارقة ،أن

nabd.com - Arabic

25/10/2021

إقرأ الخبر كامالًا

األردن

مشاهدات الموقع9,935,035 :

انطالق مؤتمر الشارقة الدولي للمياه والطاقة والتغيير المناخي  25أكتوبر الجاري

الشارقة في  13أكتوبر  /وام  /تنظم كلية الهندسة بجامعة الشارقة خالل الفترة من  25حتى
 28من أكتوبر الجاري مؤتمرها العلمي الدولي األول حول المياه والطاقة وتغير المناخ
"."WECCواستقبلت اللجنة التنظيمية للمؤتمر أكثر من  /100/ورقة بحثية من عدد كبير من
الباحثين من مختلف دول العالم تناولت العديد من الموضوعات المهمة ومنها األساليب
والتكنولوجيات المتطورة حول

wam.ae - Arabic

13/10/2021

إقرأ الخبر كامالًا

االمارات العربية المتحدة

مشاهدات الموقع5,629,848 :

انطالق مؤتمر الشارقة الدولي للمياه والطاقة والتغيير المناخي  25أكتوبر الجاري

األربعاء ١٣ ،أكتوبر  ٦:١٩ - ٢٠٢١مالشارقة في  13أكتوبر  /وام  /تنظم كلية الهندسة بجامعة
الشارقة خالل الفترة من  25حتى  28من أكتوبر الجاري مؤتمرها العلمي الدولي األول حول
المياه والطاقة وتغير المناخ "."WECCواستقبلت اللجنة التنظيمية للمؤتمر أكثر من  /100/ورقة
بحثية من عدد كبير من الباحثين من مختلف دول العالم تناولت العديد من الموضوعات المهمة
ومنها األساليب

uaenewsapp.com - Arabic

13/10/2021

إقرأ الخبر كامالًا

االمارات العربية المتحدة

مشاهدات الموقع48,060 :

 100ورقة بحثية في مؤتمر الشارقة للمياه

الشارقة« :الخليج» تُنظم كلية الهندسة في جامعة الشارقة مؤتمرها العلمي الدولي األول
حول المياه والطاقة وتغير المناخ « ،»WECCوذلك خالل الفترة من  25إلى  28من الشهر
الحالي ،حيث استقبلت اللجنة التنظيمية للمؤتمر أكثر من ( )100ورقة بحثية من عدد كبير من
الباحثين من مختلف دول العالم ،تناولت العديد من الموضوعات المهمة ،ومنها :األساليب
والتكنولوجيات المتطورة

alkhaleej.ae - Arabic

13/10/2021

إقرأ الخبر كامالًا

االمارات العربية المتحدة

مشاهدات الموقع5,127,750 :

 100ورقة بحثية في مؤتمر الشارقة للمياه

الشارقة« :الخليج»تُنظم كلية الهندسة في جامعة الشارقة مؤتمرها العلمي الدولي األول
حول المياه والطاقة وتغير المناخ « ،»WECCوذلك خالل الفترة من  25إلى  28من الشهر
الحالي ،حيث استقبلت اللجنة التنظيمية للمؤتمر أكثر من ( )100ورقة بحثية من عدد كبير من
الباحثين من مختلف دول العالم ،تناولت العديد من الموضوعات المهمة ،ومنها :األساليب
والتكنولوجيات المتطورة حول

emaratyah.ae - Arabic

13/10/2021

إقرأ الخبر كامالًا

االمارات العربية المتحدة

مشاهدات الموقع176,250 :

#جامعة_الشارقة تنظم "المؤتمر الدولي للمياه والطاقة" من  28-25أكتوبر #الشارقة24

تعقد كلية الهندسة ،بجامعة الشارقة مؤتمرها العلمي الدولي األول حول المياه والطاقة
وتغير المناخ " ،"WECCخالل الفترة من  25إلى  28من شهر أكتوبر 2021م الحالي ،بمشاركة
باحثين من مختلف دول العالمالشارقة :24تُنظم كلية الهندسة ،بجامعة الشارقة مؤتمرها
العلمي الدولي األول حول المياه والطاقة وتغير المناخ " ،"WECCوذلك خالل الفترة من 25
إلى  28من شهر أكتوبر 2021م

nabd.com - Arabic

13/10/2021

إقرأ الخبر كامالًا

األردن

مشاهدات الموقع13,300,140 :

جامعة الشارقة تنظم "المؤتمر الدولي للمياه والطاقة" من  28-25أكتوبر

تعقد كلية الهندسة ،بجامعة الشارقة مؤتمرها العلمي الدولي األول حول المياه والطاقة
وتغير المناخ " ،"WECCخالل الفترة من  25إلى  28من شهر أكتوبر 2021م الحالي ،بمشاركة
باحثين من مختلف دول العالم.الشارقة  :24تُنظم كلية الهندسة ،بجامعة الشارقة مؤتمرها
العلمي الدولي األول حول المياه والطاقة وتغير المناخ " ،"WECCوذلك خالل الفترة من 25
إلى  28من شهر أكتوبر 2021م

sharjah24.ae - Arabic

13/10/2021

إقرأ الخبر كامالًا

االمارات العربية المتحدة

مشاهدات الموقع480,720 :

 100ورقة بحثية في مؤتمر الشارقة للمياه

 100ورقة بحثية في مؤتمر الشارقة للمياهالشارقة« :الخليج»تُنظم كلية الهندسة في جامعة
الشارقة مؤتمرها العلمي الدولي األول حول المياه والطاقة وتغير المناخ « ،»WECCوذلك
خالل الفترة من  25إلى  28من الشهر الحالي ،حيث استقبلت اللجنة التنظيمية للمؤتمر أكثر من
( )100ورقة بحثية من عدد كبير من الباحثين من مختلف دول العالم ،تناولت العديد من
الموضوعات المهمة ،ومنها:

nabd.com - Arabic

13/10/2021

إقرأ الخبر كامالًا

األردن

مشاهدات الموقع13,300,140 :

مؤتمر الشارقة الدولي للمياه والطاقة  25أكتوبر

تُنظم كلية الهندسة ،بجامعة الشارقة مؤتمرها العلمي الدولي األول حول المياه والطاقة
وتغير المناخ « ،»WECCوذلك خالل الفترة من  25إلى  28من شهر أكتوبر  2021المقبل.صرح
بذلك الدكتور أحمد الشماع عميد الكلية ،وأضاف بأن هذا المؤتمر والذي سيُعقد بمشاركة
العديد من الباحثين والمختصين والخبراء في مجاالت المياه والطاقة وتغير المناخ ،له أهمية
كبيرة وبصفة خاصة للمجتمعات

emaratyah.ae - Arabic

06/09/2021

إقرأ الخبر كامالًا

االمارات العربية المتحدة

مشاهدات الموقع82,770 :

مؤتمر الشارقة الدولي للمياه والطاقة  25أكتوبر

تُنظم كلية الهندسة ،بجامعة الشارقة مؤتمرها العلمي الدولي األول حول المياه والطاقة
وتغير المناخ « ،»WECCوذلك خالل الفترة من  25إلى  28من شهر أكتوبر  2021المقبل.صرح
بذلك الدكتور أحمد الشماع عميد الكلية ،وأضاف بأن هذا المؤتمر والذي سيُعقد بمشاركة
العديد من الباحثين والمختصين والخبراء في مجاالت المياه والطاقة وتغير المناخ ،له أهمية
كبيرة وبصفة خاصة للمجتمعات

alkhaleej.ae - Arabic

06/09/2021

إقرأ الخبر كامالًا

االمارات العربية المتحدة

مشاهدات الموقع3,642,841 :

جامعة الشارقة تنظم "المؤتمر الدولي للمياه والطاقة"  25أكتوبر

 ،التاريخ  ، 05-09-2021 :المشاهدات  ، 15 :التعليقات  0 :الشارقة أعجبني 00تُنظم
كلية الهندسة ،بجامعة الشارقة مؤتمرها العلمي الدولي األول حول المياه والطاقة وتغير
المناخ " ،"WECCخالل الفترة من  25إلى  28من شهر أكتوبر 2021م المقبل.وأكد األستاذ
الدكتور أحمد الشماع عميد كلية الهندسة،

uaenewsapp.com - Arabic

05/09/2021

إقرأ الخبر كامالًا

االمارات العربية المتحدة

مشاهدات الموقع16,554 :

جامعة الشارقة تنظم "المؤتمر الدولي للمياه والطاقة"  25أكتوبر

أعلنت كلية الهندسة ،بجامعة الشارقة عن تنظيم مؤتمرها العلمي الدولي األول حول المياه
والطاقة وتغير المناخ " ،"WECCخالل الفترة من  25إلى  28من شهر أكتوبر 2021م المقبل.
الشارقة  :24تُنظم كلية الهندسة ،بجامعة الشارقة مؤتمرها العلمي الدولي األول حول المياه
والطاقة وتغير المناخ " ،"WECCخالل الفترة من  25إلى  28من شهر أكتوبر 2021م المقبل.
وأكد األستاذ

sharjah24.ae - Arabic

05/09/2021

إقرأ الخبر كامالًا

االمارات العربية المتحدة

مشاهدات الموقع66,216 :

جامعة الشارقة تنظم "المؤتمر الدولي للمياه والطاقة"  25أكتوبر

تُنظم كلية الهندسة ،بجامعة الشارقة مؤتمرها العلمي الدولي األول حول المياه والطاقة
وتغير المناخ " ،"WECCخالل الفترة من  25إلى  28من شهر أكتوبر 2021م المقبل.وأكد
األستاذ الدكتور أحمد الشماع عميد كلية الهندسة ،أن المؤتمر سيُعقد بمشاركة العديد من
الباحثين والمختصين والخبراء في مجاالت المياه والطاقة وتغير المناخ ،له أهمية كبيرة وبصفة
خاصة للمجتمعات

ajmannews.ae - Arabic

05/09/2021

إقرأ الخبر كامالًا

االمارات العربية المتحدة

مشاهدات الموقع16,554 :

جامعة الشارقة تنظم “المؤتمر الدولي للمياه والطاقة”  25أكتوبر

 20210905تُنظم كلية الهندسة ،بجامعة الشارقة مؤتمرها العلمي الدولي األول حول
المياه والطاقة وتغير المناخ “ ،”WECCخالل الفترة من  25إلى  28من شهر أكتوبر 2021م
المقبل.وأكد األستاذ الدكتور أحمد الشماع عميد كلية الهندسة ،أن المؤتمر سيُعقد بمشاركة
العديد من الباحثين والمختصين والخبراء في مجاالت المياه والطاقة وتغير المناخ ،له أهمية
كبيرة

khalijgazette.com - Arabic

05/09/2021

إقرأ الخبر كامالًا

تركيا

مشاهدات الموقع413,943 :

