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اليوم االول: األحد 22 مايو 2016م

الجلسة اإلفتتاحیة - القاعة الرئاسیة

10:00ص – 11:00ص

القرآن الكریم -
كلمة السید رئیس لجنة تسییر المؤتمر -
كلمة السید رئیس جمعیة المھندسین المعماریین السودانیة -
كلمة السید رئیس المجلس الھندسي -
كلمة السید أمین عام الصندوق القومي لإلسكان والتعمییر. -
كلمة السید والي والیة الخرطوم -
كلمة السید وزیر البیئة والموارد الطبیعیة والتنمیة العمرانیة . -
كلمة السید النائب األول لرئیس الجمھوریة - راعي المؤتمر. -
إفتتاح المعارض.-

إستراحة – إفطار11:00ص –11:30ص

الجلسة الرئیسة - القاعة الرئاسیة 
رئیس الجلسة: م.م. یحي عبد الرحیم الحسن

11:30 ص–12:30 ب ظ
 Keynote Speaker: Dr. Sharaf  Eldin  I. Banaga

"Urban Sustainability Approaches for Accommodating Cities’ Dynamics"

الجلسة األولي - قاعة أركویت 
رئیس الجلسة: د. جمال محمود حامد  
مقرر الجلسة: م. عبدهللا أحمد السماني

12:45 ب ظ –2:00 ب ظ

" المؤشرات والمراصد الحضریة واستدامة تنمیة المدن"  
1/  د. أحمد طھ محمد 

 "Sustainable Challenges of Metropolitan Centers with Emphasis in "Developing 
 Countries

2/ م. علیاء طھ علي و د. خدیجة محمد عثمان  
"Urban Rural Linkages" 

3/ بروفسیر جالل الدین الطیب

الجلسة األولى - قاعة البركل 
رئیس الجلسة: د. خدیجة محمد عثمان 

مقرر الجلسة: م.م. مرتضى معاذ

12:45 ب ظ –  2:00 ب ظ

 "سیاسات التنمیة الحضریة ودورھا في تنمیة المدن السودانیة" 
4/ م. سبیل عبد الرسول وم. سمیة جامع 

"تأثیر التحضر السریع على التنمیة الحضریة" 
5/ م. میسون صدیق 

"عالقة الدورة المفرغة بین التغیر المناخى و تردى البیئة الحضریة وإستدامة التنمیة" 
6/  د. صالح الدین محمود عثمان

2:00 ب ظ  - 2:30 ب ظ
إستراحــــــــــــــــة للصــــــــــــــــــــــــــــــــــــالة ومرطبات

2:30 ب ظ  –  3:15 ب ظ
نقـــــــــــــــــــــــــــــــــــاش

الجلسة الثانیة - قاعة أركویت 
رئیس الجلسة: ب. حسن یسن 
مقرر الجلسة: أ. دامر برانكو

3:15 ب ظ –   4:30 م

"How Large physical Infrastructure can adversely Impact a City Development? 
The case of Riyadh Airbase" 

7/ : م. وائل إسماعیل بخیت 
"Urban Infrastructure Accessibility and Mobility"" 

8/ م. رحیق عبد الحلیم، د. منى مصطفى الطاھر وآخرون
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الجلسة الثانیة – قاعة البركل 
رئیس الجلسة: د. عوض سعد حسن 
مقرر الجلسة: م. منصور عبد هللا یحیى

3:15 ب ظ –   4:30 م

"تنمیة الواجھة المائیة- دراسة حالة الواجھات النیلیة بوالیة الخرطوم" 
9/  م. نسرین حمودة 

"Spatial Impact of Gender Variation on Khartoum City River side Public open 
Space". 

10/ م. والء ھاشم باشري، د. أبوبكر حسین میرغني، د. إبراھیم زكریا 

 "المدینة والنھر" 
11/  د. عثمان محمد الخیر

نقـــــــــــــــــــــــــــــــــــاش وختام4:30 م  - 5:15 م

دعوة عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
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اليوم الثاني: اإلثني 23 مايو 2016م 

قاعة أركویت 
ورشة المخطط الھیكلي لوالیة الخرطوم 

رئیس الجلسة: م.أ. محمد نجیب سلیمان الحویرص 
المقرر: د. أحمد عبد هللا 

مبتدر النقاش: د. عثمان الخیر

 9:00 ص– 11:00 ص
عرض من وحدة أنفاذ المخطط الھیكلي -
نقاش-

إستراحة – إفطار11:00 ص – 11:30 ص

الجلسة األولي - قاعة أركویت 
رئیس الجلسة: د. أزھري عبید أبو الریش 

مقرر الجلسة: د. محمد المھدي الطیب

11:30 ص– 1:15 ب ظ

 Rereading the open spaces of Khartoum's Residential urban
 "Fabric"

12/ م. مالذ جمال محمود 
"معاییر المجتمعات المستدامة لتقویم ظاھرة المجتمعات المسورة في الخرطوم  " 

13/  م. شیرین كمال محجوب

الجلسة األولى - قاعة البركل 
رئیس الجلسة: ب. عادل مصطفى أحمد 

مقرر الجلسة: مقرر الجلسة: أ. آمال أحمد مختار

11:30 ص– 1:15 ب ظ

 "Urban Agriculture facing land pressure in greater Khartoum"
 Alice Franck  /14

تقییم أمكانات تطبیق الزراعة الحضریة المنتجة في مدینة الخرطوم 
15/  م. رانیة عبدالعظیم 

التخطیط للمساكن المستدامة المنتجة – والیة الخرطوم 
16/  م. وفاء الضو

نقـــــــــــــــاش1:15 ب ظ -  2:00 ب ظ

إستراحــــــــــــــــة    للصــــــــــــــــــــــــــــــــــــالة   و مرطبات2:00 ب ظ  – 2:30 ب ظ

الجلسة الثانیة - قاعة أركویت 
رئیس الجلسة: م.م. یحي عبد الحي محمد  

مقرر الجلسة: أ. نجوى المفتي

2:30 ب ظ  – 3:30 ب ظ

 "Sustainable Urban Regeneration: Learning from Liverpool
 Experience"

17/  د.محمد محمود فقیر 
 "Does Riyadh Urban Strategy Embrace sustainable Development?
 An initial Smart Audit of Riyadh Land use Plan"

18/ م. وائل إسماعیل بخیت
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الجلسة الثانیة - قاعة البركل 
رئیس الجلسة: د.محمد یعقوب شداد 
مقرر الجلسة: م. أشرف محمد زكي

2:30 ب ظ – 3:30 ب ظ

"Urban Sustainability Through Rehabilitation of the Industrial 
Sector" 

 19/ د. حسن عمر 
The Role and Responsibilities of the Sudanese Construction 
Industry in Sustainable Urban Development. 

20/  د. مدثر سلیمان  محمد علي

نقــــــــــــــاش وختام3:30 ب ظ – 4:30 ب ظ

دعوة عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
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اليوم الثالث: الثالثاء24 مايو 2016م

الجلسة األولي - قاعة أركویت 
رئیس الجلسة: د. أبو بكر حسین میرغني 

مقرر الجلسة: م. منى عصام الدین

9:00 ص– 10:45 ص

" محطات الصرف الصحي المدمجة والمراحیض المطورة" 
21/  م. محمد عطا المنان الصلیحابي 

" المیاه والصرف الصرحي بالمناطق الحضریة والریفیة بالسودان " 
22/ د. محمد أحمد آدم خدام 

"مرافق البنیات التحتیة بوالیة الخرطوم ودور التخطیط الھندسي والعمراني في الترقیة الحضریة 
والبیئیة" 

23/  م. الطاھر عثمان الطاھر

الجلسة األولى - قاعة البركل 
رئیس الجلسة: ب. سعود صادق حسن  
مقرر الجلسة: د. زحل الطیب عوض

9:00 ص– 10:45 ص

"التراث العمراني السوداني" 
24/  د. البدري عمر الیاس  

"The Mud traditional architecture of Sudan and Saudi Arabia: The 
difference in employment techniques" 

25/  د. أحمد عثمان أبراھیم و د. سیف الدین صادق حسن 
"صیانة وترمیم المباني األثریة – حالة مبنى البرید الرئیس بالخرطوم" 

26/ م. یحیى عبد الرحیم و م. محمد فایق یوسف

نقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاش10:45 ص – 11:30 ص

إستراحة – إفطار11:30  ص – 12:00 ظ

الجلسة الثانیة - قاعة أركویت 
رئیس الجلسة: م.م. عبدهللا عباس حبیب 
مقرر الجلسة: م. محاسن محمد الخضر 

12:00 ظ – 1:00 ب ظ

"المشاركة المجتمعیة في التنمیة الحضریة" 
27/  م. محمد أبراھیم شطة 

"تفعیل المشاركة المجتمعیة....... دراسة حالة مركز مدینة الدمازین" 
28/ م. ھبة علي ود. منى مصطفى الطاھر

الجلسة الثانیة - قاعة البركل 
رئیس الجلسة: م.م. عمر محمد محمد نور 

مقرر الجلسة: م. صالح عبد الرازق

12:00 ظ – 1:00 ب ظ

"Appraisal of Current Khartoum State Housing Strategy" 
29/  م.م. عوض الكریم محمد أحمد 

"تمویل قطاع األسكان في والیة الخرطوم " 
30/ معدة ومقدمة الورقة : م. إیناس عنتر

نقــــــــــــــاش1:00 ب ظ – 1:45 ب ظ

إستراحــــــــــــــــة  للصــــــــــــــــــــــــــــــــــــالة ومرطبات1:45 ب ظ –  2:15 ب ظ
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الجلسة الثالثة - قاعة أركویت 
رئیس الجلسة: م. عبد الوھاب عبد الرحمن  
مقرر الجلسة: د. طالل عبد الباسط سعید

2:15 ب ظ –  4:00 ب ظ

 "Critical regionalism: Case study on contemporary residential
 architecture of Khartoum"

31/  م. مھا عمر باني 

"The Apartment – Vila: A study on the mechanism of transformation 
of private villa's design in Khartoum."  

32/ م.أیمن ھاشم ود. جمال محمود حامد

الجلسة الثالثة - قاعة البركل 
رئیس الجلسة: د. الطیب الحاج أحمد 
مقرر الجلسة: م.م. نادیة محمود الفكي

2:15 ب ظ –  4:00 ب ظ

 "Greater Khartoum Structure Plan proposed Strategy: A review of
 sustainability, Action and future prospect"

33/  د. عبد الحفیظ عوض حفظ هللا 
 "Khartoum…. The Fragile City "                               "الخرطوم المدینة الھشة"

34/ م.أ. محمد نجیب سلیمان الحویرص

نقــــــــــــــاش وختام4:00 ب ظ – 4:45 ب ظ

الجلسة الختامیة - القاعة الرئاسیة 
رئیس الجلسة: م.م. عوض الكریم محمد أحمد 

مقرر الجلسة: م.أ. محمد نجیب سلیمان الحویرص

8:00 م – 10:00 م
تالوة وإجازة التوصیات 

كلمة السید ممثل رئاسة الجمھوریة 
شكر وتقدیر – السید رئیس جمعیة المھندسین المعماریین السودانیة

دعــــــوة  غداء 
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