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”دراسة متقدمة عن تعزيز هطول ا�مطار في

المناطق الجافة وشبه الجافة“

البروفيسور ماساتاكا موراكامي 
جامعة ناغويا

”صناعة مواد جديدة لتلقيح السحب باستخدام

 تكنولوجيا النانو“

البروفيسورة ليندا زو
معهد مصدر - جامعة خليفة

”دراسة تالقي الرياح وتحسين الغطاء ا�رضي“

البروفيسور فولكر وولفمير
جامعة هوهنهايم

”الفيزياء الدقيقة المتعلقة بالسحب الركامية وتأثير 
مواد االستمطار“

الدكتور بول لوسون
شركة سبيك

”تحسين عمليات تلقيح السحب في استراتيجيات
االستمطار“

البروفيسورة هانيلو كورهونين
 المعهد الفنلندي ل�رصاد الجوية

”تحسين االستمطار من خالل تقنيات االستشعار عن
ُبعد المتقدمة وتعديل الغطاء ا�رضي“

البروفيسور جايلز هاريسون
جامعة ريدينج

”اختبار صنع تيارات عامودية لتكوين سحب
اصطناعية ممطرة“

الدكتور علي أبشاييف
مركز بحوث قمع الَبَرد (أنتيغراد)

”المراقبة المستهدفة  وتلقيح السحب باستخدام 
أنظمة الطائرات بدون طيار“

البروفيسور إريك فريو
جامعة كولورادو بولدر

”استخدام تجارب النمذجة العددية لتطوير حلول 
لالستمطار“

الدكتور لولين تشويه
معهد هوا شين تشواغنغ تشي للعلوم والتكنلوجيا

الحاصلين على منحة 
برنامج االمارات لبحوث علوم االستمطار

الدورة ا�ولى

الدورة الثانية

الدورة الثالثة


