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   مقدمة

ي عدد سكان العالم تنامي ا
 
ايد طلب عىل الطاقة، ليصاحب الزيادة المستمرة ف ويتم تلبية هذا الطلب المت  

كميات ضخمة من غازات االحتباس الحراري،   حفوري، وهو ما يؤدي إىل انبعاثمن خالل االعتماد عىل الوقود ال 

ي تؤدي إىل 
ي الت 

ي نظامنا المناخ 
 
ات جذرية ف ي هذا السياقإحداث تغيتر

 
عد مصادر الطاقة المتجددة أحد  . ف

ُ
ت

ي مجاالت 
 
اتيجية ف ات المناخية وتحقيق التنمية المستدامةالحد من الخيارات االست  ، وهو ما يظهر ظاهرة التغتر

ي الهدف ال
 
 . (SDGsسابع من أهداف التنمية المستدامة )بوضوح ف

ي لذلك 
لكويت ابصفة عامة و  دول العالمضمن أولويات والبيئة النظيفة تحديات الطاقة المتجددة تأت 

% من 15مير   مد بتأتطبيقا لرؤية أمتر البالد الشيخ صباح الح ؛تسىع الكويت لبيئة نظيفة ، حيثبصفة خاصة

يمانا ا، وإسنويمليار دوالر  2.5 نه توفتر ، ما من شأ2030لمتجددة بحلول عام الطاقة ان م الطلب المحىلي للكهرباء

الوعي والنهضة بمستوى لحماية البيئة  تسىعبأهمية دورها كمؤسسة علمية من الجمعية الجغرافية الكويتية 

 ، ي ي والخليج 
ي بيئة كويتية وخليجية المجتمىعي الكويت 

 
، تنظم مستدامةو نظيفة لحفظ حق الجيال القادمة ف

ي  "، تحديات وحلول"الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة تحت شعار  ا الجمعية مؤتمر  
 
الرابع الثالث و وذلك ف

  . 2020من مارس 

 

   أهداف المؤتمر 

ي الطاقة المتجددة.  .1
 
 التعرف عىل أحدث البحوث والدراسات ف

ي مصادر الطاقة المتجددةدعم الجهود الرامية إىل  .2
 
ا التوسع ف

 
رؤية أمتر البالد الشيخ صباح الحمد ل، تطبيق

 .  2030% من الطلب المحىلي للكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول عام  15بتأمير   

ي دول مجلس المتجددة الطاقة مناقشة القضايا ذات الصلة ب عرض و  توفتر منصة يتم من خاللها  .3
 
ف

ي  التعاون ي  الخليج  ي الوطن العرت 
 
 . وف

 ة للول إبداعيلتقديم ح .4
ً
ي تقف حائل

ي مجال  تغلب عىل المعوقات الت 
 
أمام أهداف التنمية المستدامة ف

 الطاقة. 

ي ت .5 ي والخليج 
ي  وعية المجتمع الكويت   . همية الطاقة المتجددةبأوالعرت 

ي تطوير المناهج الدراسية؛ لنشر ثقافة الطاقة المتجددة.  .6
 
بية والتعليم ف  دور الت 
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   محاور المؤتمر 

ي تقنيات ال -1
 
 الطاقة المتجددة. الحديثة ف

ي واالستشعار عن بعد تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية  -2
 
 الطاقة المتجددة. مصادر ف

 الطاقة المتجددة. لالستفادة من مصادر عالمية و وعربية محلية نماذج تطبيقية  -3

 تقنيات ترشيد الطاقة.  -4

ي  -5
اء والمدن الذكية  المبات   والطاقة المتجددة. المستدامة الخض 

ات المناخية العالمية. ال -6 ي الحد من التغتر
 
 طاقة المتجددة ودورها ف

ي دعم التوجه نحو الطاقة البديلة.  -7
 
 دور المنظمات المحلية والعالمية ف

 

  التقديم للمؤتمر 

قبل البحوث باللغتير   -1
ُ
يةت  كلمة.   250يزيد ملخص البحث عن ال ، عىل أالعربية واإلنجلتر 

ي عدد خاص  -2
 
 للجمعية الجغرافية الكويتية. تنشر البحوث المقبولة ف

 . ، وطبقا لنظام تحكيم علمي رسي بل اللجنة العلمية للمؤتمر من ق   تخضع البحوث المقبولة للمراجعة -3

 . لكية للجمعية الجغرافية الكويتيةجازة تخضع لحقوق المالبحوث المُ  -4

ي النشر العلمي وجائزة مالية قدرها  -5
 
.  ألف دوالر تحصل أفضل ورقة بحثية عىل جائزة التمتر  ف  أمريكي

 

 اللجنة العلمية

 رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية الكويتية أ. عبد الوهاب الرشود          
 جامعة الكويت –كلية العلوم                       بان    د. أديبة الحر 

ي                      
 الكويت - إدارة الرصاد الجوية -مراقب المناخ د. حسن الدشت 

 جامعة الكويت -قسم الجغرافيا                  د. محمد المطر          
 معهد الكويت لألبحاث –أستاذ الجيومورفولوجيا                    أ. د. رأفت ميساك     

 مض -  جامعة اإلسكندرية                        أ.د محمود عادل حسان  
ي عزاز         

 السعودية -م جامعة القصي                            أ.د لطف 
ي        بية ب –باحث الجيومورفولوجيا             د. أحمد القصت   الكويتوزارة الت 

Prof.  S. Neelamani Senior Research Scientist, KISR 
Satha Monjung Dr.             Srinakharinwirot   University, Thailand 

Prof. Michael Meadows               Secretary-General and Treasurer of IGU 
Dr. Gaurav Sikka Mithila University, Bihar (India) 
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 التواصل 

   .  الجمعية الجغرافية الكويتية حوث عىل إيميلترسل الب

 

ل  - 10شارع  - 1قطعة  -القادسية  -الكويت   9مت  
 الكويت 72451الخالدية     17051 :ص.ب : 

  

 

00965-22529618 
00965-22549907        

 
22529625 

  

 
info@kwtgs.org 

 
https://kwtgs.org 

  

 

00965- 94450035 

   هامةمواعيد 

  2019نوفمت    12 : حت   موعد استالم ملخصات البحوث والملصقات
ي  قبولالموعد 

 2019 نوفمت    20 : ملخصاتلل المبدت 
اير     3 موعد استالم البحوث كاملة :    2020 فت 
اير  20 موعد اإلعالن عن البحوث المقبولة   2020فت 
 2020  مارس 4- 3 موعد المؤتمر 

 

 األوراق العلمية معايير اختيار 

قبل البحوث باللغتير   .1
ُ
يةت  كلمة.   6000تزيد البحوث عن  عىل أال ، العربية واإلنجلتر 

 البحوث بالصالة والتمتر  ، وطرح أفكار وتطبيقات جديدة.  تتمتر   .2

ي أي دورية أو مؤتمر.  .3
 
ها من قبل ف  لم يسبق نشر

ي البحث بخط  14العناوين بخط ، عىل أن تكون  Simplified Arabicالبحوث العربية تكتب بخط   .4
 
سميك وباف

ية تكتب بخط  عادي.  14 سميك  14، عىل أن تكون العناوين بخط  Times New Romanالبحوث اإلنجلتر 

ي البحث بخط 
 
 عادي .  14وباف

ي  يم ُمساندة. لجنة تحكو  ،تخضع كل البحوث للتحكيم من اللجنة العلمية .5
ام بالتعديالت الت  وعىل الباحث االلت  

ي إصدار خاص بالجمعية الجغرافية الكويتية.  ُيقرها 
 
ها ف  المحكمون، ليتست  نشر

طر العلمية والكاديمية الُمتع .6
ُ
ي نشر البحوث من حيث أمراعاة ال

 
  سلوب الكتابة وسالمة اللغة. ارف عليها ف

ة فقط.  .7  تتكفل اللجنة التنظيمية بكافة نفقات السفر واإلقامة للبحوث المتمتر 

 

 

mailto:info@kwtgs.org
https://kwtgs.org/
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ينمعايير اختيار   المحاضر

ي دوريات عالمية مُ  -1
 
ف بها وذات مكانة مرموقة. نشر بحوث ف  عت 

 مرتفع.  Citation معدل  باحث له -2

ي باحث  -3
 
 . والتنمية المستدامة مجال الطاقة المتجددةله تجارب عملية وتطبيقية ف

ي ، للجنة العلمية عت   PowerPointتقديم عرض  -4  إيميل مقرر المؤتمر د. أحمد القصت 

gmail.com@ameh812000 يميل الجمعية الجغرافية الكويتيةأو إ .  

5-  
ُ
ي المؤتمر  بناء عىل المحتوى العلمي المقدم وطبقا ت

 
ين  ف حدد اللجنة العلمية المحاض 

ة لتجارب  هم وبحوثهم  . المتمتر 

ين. تتكفل اللجنة التنظيمة بكافة نفقات السفر واإلقام -6  ة والتنقل للمحاض 

 

  تحكيم األبحاثأعضاء لجنة  معايير اختيار

ي دوريات عالمية مُ  -1
 
ف بها وذات مكانة مرموقة. نشر بحوث ف  عت 

 مرتفع.  Citationباحث له معدل   -2

ي مجال الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة. باحث  -3
 
 له تجارب عملية وتطبيقية ف

 سبق له تحكيم بحوث عربية وأجنبية.  -4

 بروفيسور. ال تقل عن الدرجة العلمية للُمحكم  -5

 

 .  األوراق العلمية الفائزة معايير اختيار

ام بمعايتر اختيار الوراق العلمية -1  
 للمؤتمر، مع العرض الجيد للبحث أثناء المؤتمر.  االلت 

 تمنح الجائزة بناء عىل الفكرة والتجديد وسالمة اللغة واإلعداد الجيد للورقة.  -2

ي النشر العلمي وجائزة مالية قدرها ألف دوالر تحصل أفضل  -3
 
ورقة بحثية عىل جائزة التمتر  ف

 . وشهادة تقدير  أمريكي 

 

 

 رئيس مجلس اإلدارة  رئيس المؤتمر  رئيس اللجنة العلمية  مقرر المؤتمر

 أ. عبد الوهاب الرشود  طرـمد املـد. حم  بة احلربانـأدي .د  يبـد القصـد. أمح

mailto:gmail.com@ameh812000
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ي للمؤتمر
نامج الزمنر  الير

 

 

 

  اليوم األول
 الوقت الجلسات مالحظات

10-9 االفتتاح وكلمات الرعاة   

10.30-10 افتتاح المعرض   

10.45 -10.30 استراحة قهوة   

11.45-10.45 محاضرة عامة   

12 -11.45 استراحة صالة   

2 – 12 جلسة أبحاث   
 

الثانياليوم   
 الوقت الجلسات مالحظات

10.30-9 جلسة أبحاث   

10.45-10.30 استراحة قهوة   

12.15 –10.45 جلسة أبحاث   

12.30-12.15 استراحة صالة   

2-12.30 جلسة أبحاث   

2.15-2 الجلسة الختامية والتوصيات  


