
11:30  -  12:00  استراحة لهوة         

إفتتاح المعرض

2020 - 3- 3الثالثاء  -  لاعة لبدة       

التسجٌل واالستمبال

المران الكرٌم

النشٌد الوطنى

كلمة الجمعٌة اللٌبٌة لإلستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافٌة

10:00 إلى 8:00من 

10:05 إلى 10:00من 

10:10 إلى 10:05من 

10:15 إلى 10:10من 

10:20 إلى 10:15من 

رئاسة الجلسة

طارق أحمد أبوشوفة. د

عبدالباسط دمحم بن دلة. م

دمحم مفتاح البهٌلٌل. م

مصطفى الهادي جحا. م
10:25 إلى 10:20من 

10:30 إلى 10:25من 

11:10 إلى 10:30من 

11:30 إلى 11:10من 

كلمة اللجنة التحضٌرٌة للمؤتمر

كلمة اللجنة العلمٌة للمؤتمر

كلمة رئاسة هٌئة ابحاث العلوم الطبٌعٌة و التكنولوجٌا

:محاضرة
 فكر مكانٌاً

عمار عبدالمطلب عمار. م
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The role of Big Data and IoT in the smart city development

كندا- عثمان آدم البصٌر .د. أ
13:00 إلى 12:40من 

13:00 - 14:00إستراحة غداء 

 (المساجد والمدارس المرآنٌة واالمالن الولفٌة)إنشاء لاعدة بٌانات مكانٌة لألولاف 

(36)فً مدٌنة مسالتة  ( GISالمساجد )حالة دراسٌة 

عصام أبوالماسم

14:20 إلى 14:00من 
(75)التطور التارٌخً واألسس الفنٌة – الحدود اإلدارٌة للبلدٌات فً لٌبٌا 

عبدالرؤوف البٌباص
14:20 إلى 14:00من 

“Enabling the City Information Modeling CIM for Urban 

Planning with OpenStreetMap OSM” (57)                    

عبدالرحمن الفرجانً

14:40 إلى 14:20من 

منطمة )البناء العشوائً وأثره على األراضً الزراعٌة بالشرٌط الساحلً بلٌبٌا 

(14 )(زلٌتن

فرج الهدار

14:40 إلى 14:20من 

(13)التخطٌط المكانً واإلدارة فى البلدٌات 

نسرٌن عبدالنبً
15:00 إلى 14:40من 

دراسة مساحة النمو العشوائً حالة الدراسة مدٌنة جنزور باستخدام نظم 

(77)المعلومات الجغرافٌة 

أٌمن موسى

15:00 إلى 14:40من 

التحلٌل المكانً للخدمات الصحٌة العامة ببلدٌة تاجوراء باستخدام نظم المعلومات 

(12) (GIS)الجغرافٌة

أمنة العٌسوق

15:20 إلى 15:00من 

استخدام تمنٌة نظم المعلومات الجغرافٌة كأدة تخطٌطٌة اللتراح الحلول لمشكلة 

(30)مدٌنة الخمس نموذجاً -  البناء العشوائً 

صالح أبوراوي

15:20 إلى 15:00من 

:ورشة عمل

إستخدام منصة خرٌطة الشارع المفتوح

عبدالرحمن الفرجانً

13:00 إلى 12:00من 

رئاسة الجلسة

أكرم الكاسح. د

عمر عبدالسالم بن زاهٌة. م

رئاسة الجلسة

عمر محمود درٌزة. د

عبدالعظٌم معٌتٌك. د

لاعة شحاتلاعة لبدة

رئاسة الجلسة

عبدالحمٌد لنٌنٌص. د

عمار عبدالمطلب عمار. م

:محاضرة

TWO IMPORTANT PARAMETERS OF LIVABLE CITIES :

LAND ADMINISTRATION SYSTEM AND SPATIAL 

PLANNING

Dr. Orhan Ercan

International Federation of Surveyors: FIG

12:40 إلى 12:00من 
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(38)أهمٌة نظم المعلومات الجغرافٌة  فً االستخدامات االمنٌة 

خالد دمحم كرٌدان
10:30 إلى 10:10من 

باستخدام نهج النمذجة المكانٌة المحتملة لطالة – تحدٌد موالع توربٌنات الرٌاح 

الرٌاح

(59)ولٌد زهمول 

10:30 إلى 10:10من 

 SERVICE AREA  وBUFFER TOOLالممارنة بٌن استخدام 

ANALYSIS

(17)عفاف المنتصر 

 10:50 إلى 10:30من 

تطبٌك تمنٌات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافٌة فً اختٌار أنسب 

(25)األراضً المالئمة للزراعة بمنطمة سبها 

أمباركة ناجم

 10:50 إلى 10:30من 

Building Information Modeling BIMنمذجة معلومات البناء 

فرنسا- سارة باألشهر 
 11:10 إلى 10:50من 

استخدام نظم المعلومات الجغرافٌة فً اختٌار أفضل موالع التنمٌة السٌاحٌة 

(39) (دراسة تطبٌمٌة على الساحل الغربً من لٌبٌا)

عمٌلة دمحم

 11:10 إلى 10:50من 

فحص وتمٌٌم وإنشاء لاعدة بٌانات للجسور داخل مدٌنة طرابلس باستخدام 

(GIS)برنامج

(31)هٌفاء أبوحلٌمة 

 11:30 إلى 11:10من 

تحدٌد أنسب مكان إلنشاء مكب الممامة فً مدٌنة صبراتة بإستخدام تمنٌات 

(49)االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافٌة 

ولٌد زهمول

 11:30 إلى 11:10من 

11:30 - 12:00استراحة لهوة 

An Experience in Digital Orthophotos Production using 

LCRSSS Aerial Photographs

سمٌرة ظافر(54) 

13:00 إلى 12:40من 

13:00 - 14:00استراحة غداء

دور نظم المعلومات الجغرافٌة فً دراسة الخصائص المورفومترٌة والهٌدرولوجٌة 

(43)لحوض وادي تماسلة 

دمحم إشلٌبطة

14.20 الى 14.00من 

(91)دراسة مورفوتكتونٌة لتركٌب جبل سندرار باستخدام بٌانات فضائٌة 

أسامة الغول. أ

ولٌد زهمول

14.40 الى 14.20من 

استخدام تمنٌة االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافٌة لمرالبة التغٌٌرات 

(71) (منطمة الزاوٌة  )البٌئٌــــــة  

نجمٌة بلعٌد

15.00 الى 14.40من 

لاعة شحات

10:10 إلى 9:30من 

:محاضرة

Innovation in earth observation and geospatial technologies 

Smart cities and smart governance

Jamil Mekawi, Samer Jad

Geoconsult International

 :محاضرة

(البحوث الصناعٌة)التخرٌط الجٌولوجً الرلمً 

صالح الدٌن التركً

12:40 إلى 12:00من 
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لاعة لبدة

رئاسة الجلسة

عبدالسالم بلٌغو. أ

دمحم ادرٌز. م

رئاسة الجلسة

عبدالباسط بن دلة. م

طارق أبوشوفة. د

جدول اعمال المؤتمر - (4لٌبٌا جٌوتٌن  )المؤتمر الدولى الرابع للتمنٌات الجٌومكانٌة 

رئاسة الجلسة

إبراهٌم العرادي. د

المهدي أحمد الهونً. م

رئاسة الجلسة

عمر عون. د

عبدالحكٌم خماج. د

:ورشة عمل

(مشروع األطلس السٌاحً)إستخدام التمنٌات الجٌومكانٌة فً لطاع السٌاحة 

أسامة الخبولً

13:00 إلى 12 :00من 

: ورشة عمل

التطبٌمات الجٌومكانٌة فى التخطٌط  والرصد الحضرى

مصلحة التخطٌط العمرانً

15.00 الى 14.00من 



المعاٌٌر والمواصفات الفنٌة لنظم المعلومات الجغرافٌة وخدمات خرائط الوٌب 

Athina Trakas - Germany
9:50 إلى 9:30من 

استخدام االستشعار عن بعد للكشف عن الرواسب المعدنٌة وشواهد الذهب فً 

(78)جبل أركنو جنوب شرق لٌبٌا 

مباركة الغرٌانًإ

9:50 إلى 9:30من 

Geomorphological parameters by remote sensing and GIS 

techniques (90)

جمال الرلٌك

10:10 إلى 9:50من 

استخدام تطبٌمات التحلٌل المكانً بنظم المعلومات الجغرافٌة الدارة مصادرالطالة 

(53)المتجددة بلٌبٌا 

دمحم الممرحً

10:10 إلى 9:50من 

تشخٌص االنتشار المساحً لعواصف الغبار استنادا على درجة التباٌن بٌن شدة طالة 

أطٌاف األشعة المرئٌة والحرارٌة المنبعثة من مكونات سطح األرض والغالف 

عبدالفتاح الشٌبانً                    (110).الجوي 

10:30 إلى 10:10من 

الخرائط المناخٌة لمنطمة الزاوٌة دراسة تطبٌمٌة باستخدام نظم المعلومات 

الجغرافٌة

(66)إسمهان عثمان 

10:30 إلى 10:10من 

البنٌة التحتٌة الرلمٌة للبٌانات المكانٌة 

(فرنسا)واٌلً فرانن 
10:50 إلى 10:30من 

Estimation of Land Surface Temperature of Al-Jfara 

District, Libya using Landsat 8 TIRS & OLI data

عبداللطٌف الدٌب(56) 

10:50 إلى 10:30من 

استخدام نظم المعلومات الجغرافٌة فً دراسة العجز المائً الجوفً وتحدٌد اماكن 

(51)التلوث بمٌاه البحر فً ساحل شمال غرب لٌبٌا 

ٌوسف الغزٌلً

11:10 إلى 10:50من 

GIS Digital Modeling Maps and Water Bird Conservation

هٌالنة بن على (109) 
11:30 إلى 11:10من 

11:30 - 12:00استراحة لهوة

رئاسة الجلسة

عمر عون. د

رضوان حسٌن. د

13:15إلى : 12:30من حلمة نماش مفتوحة

13:30 إلى 13:15من التوصٌات والكلمة الختامٌة

 فً التطبٌمات المدنٌةDJIاستخدام الطائرات المسٌرة 

ماهر أبوراص. د

14:00 إلى 13:30من توزٌع الشهائد 

لاعة شحات

رئاسة الجلسة

طارق المزوغً. د

أسامة الغول. أ

جدول اعمال المؤتمر  -  (  4لٌبٌا جٌوتٌن   )المؤتمر الدولى الرابع للتمنٌات الجٌومكانٌة 
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رئاسة الجلسة

طارق أحمد أبوشوفة. د

عبدالباسط دمحم بن دلة. م

دمحم مفتاح البهٌلٌل. م

مصطفى الهادي جحا. م

رئاسة الجلسة

خلٌفة عبدالناصر. د

خالد كرٌدان. د

رئاسة الجلسة

عبدالرؤوف البٌباص. د

نجٌب فروجة. د

لاعة لبدة

12:30 إلى 12:00من 

:محاضرة 

 استثمار المخلفات النفطٌة بٌن الوالع والتطبٌك

أبوبكر األزهري

11:30 إلى 10:50من 


