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 (0306-30-61 البرنامج الزمني للمؤتمر )اليوم االول

 البرنامج الزمني للمؤتمر )اليوم االول(

  التوقيت
 اإلستقبال و التسجيل 9:03-03:03
 ن الكريمآاإلفتتاح بأيات من القر  03:03-03:01
 الساعدي محمدجامعة / د. صالح الدين ال كلمة رئيس 03:01-03:01

 عبد السالم المبروك عكاشة  أ.د.  /  كلمة رئيس اللجنة الدائمة 03:01-03:11`
 / د. عبدالحميد فرج صالح للمؤتمر كلمة رئيس اللجنة العليا 03:11-00:31
 الحاجكلمة رئيس التحضيرية / أ.د. إبراهيم محمد  00:31-00:01

00:01-00:01 
 

  الخرسانية  المباني فيالتشققات  محاضرة بعنوان:
 أ.د. عبدالسالم المبروك عكاشة

 ...اســـــتراحة... 00:01-01:01

01:01-00:33 

 أعادة األعمار ... الطموحات والتحدي محاضرة بعنوان:
 د. عادل الويفاتيأ.

 أ.د. مصطفى محمد الطويلرئيس الجلسة: 
 أ. أيمن فتح هللا المبروك الجلسة:مقرر 
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00:33-00:01 
 تصميم جسر مركب أحادي الباع بعنوان: عرض

 م. سندس عبدالرحمن بن سويسي

00:01-00:03 
 (0303-0303األهداف العالمية للتنمية )عرض بعنوان: 

 أ.د. أحمد محمد القاضي
 استراحة الغذاء 00:03-01:33

 
 الجلسة األولى )المدرج(

 ناجي امحمد صالحالجلسة: رئيس 
 أ. أيمن فتح هللا المبروك مقرر الجلسة:

 

 
 (0الجلسة الثانية )قاعة 

 أ.د. ابراهيم محمد الحاج رئيس الجلسة:
 ابراهيم أ. حمزة خليفة مقرر الجلسة:

 
تأثير درجات النعومة للرمل على خواص 

 الخرسانة

(00:11-00:00) 

 تأثير الركام الناتج من مخلفات اآلجر

  على خواص الخرسانة ذاتية الدمك

(00:11-00:00) 
 الخشن علىتأثير السطح النوعي للركام 

 خواص الخرسانة

(00:00-00:51) 

تأثير الكاولين كبديل جزئي لإلسمنت على 

 مقاومة الضغط

(01:01-01:03) 

الخرسانة تأثير االوساط البيئية على 

 الساحلية الصناعية في ليبيا بالمناطق

(03:51-03:53) 

دراسة مقارنة بين الخواص الميكانيكية 

والفيزيائية للخرسانة االعتيادية والخرسانة 

 ذاتية الدمك

(03:51-03:53) 
دراسة سلوك وخواص الخرسانة الحاوية 

 على ألياف البولي بروبلين

(00:50-00:11) 

 علىدراسة تأثير أنوع مختلفة من البودرة 

 لتية الساخنةخواص مارشال للخلطات االسف

(00:50-00:11) 
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 (0306-30-61 البرنامج الزمني للمؤتمر )اليوم الثاني
 

 

 (ثانينامج الزمني للمؤتمر )اليوم الالبر 

  التوقيت

03:33-03:01 

 المدنية في صناعة المدن الذكية تقنيات الهندسة محاضرة بعنوان:
 د. بشير صالح

 أ.د. محمد إبراهيم العبودرئيس الجلسة: 
 أ. عبدالعاطي إحموده مصباحمقرر الجلسة: 

 
 

 الجلسة األولى )المدرج(
 أ.د. ميلود العجيلي غبار رئيس الجلسة:

 د. عبد السالم علي أحمد دومه مقرر الجلسة:
 

 
 (0الجلسة الثانية )قاعة 

 أ.د. مختار معمر ابوراوي  رئيس الجلسة:
 أ. عبدالعاطي إحموده مصباح :مقرر الجلسة

 

تأثير درجة حرارة الدمك على معامالت تصميم نمذجة 

 مارشال للخلطات اإلسفلتية الساخنة والمحسنة

(01:50-00:11) 

التغيرات في خواص الخرسانة عند تعرضها للتحميل 

المستمر والمتكرر مصاحبا للتغير في درجات التشبع 

 بالرطوبة

(01:50-00:11) 
 تأثير نوع الركام على مقاومة الضغط للخرسانة

(00:11-00:00) 
 االنبعاج الجانبي والفتلي ألعمدة الفتات بسبب الرياح

(00:11-00:00) 
 استراحة  (00:01-00:01)

 الطويل للتكامل المتناهي في التحليل اإلنشائي

(00:50-01:11) 
 تصميم وتحليل جيوثقني ألساسات مبنى

(00:50-01:11) 
بة التردراسة تأثيرات االحتكاك الحاصل بين حبيبات 

 وأسطح األساسات

(01:00-01:11) 

تأثير التمدد المرن للخرسانة على فواقد اإلجهاد في 

 الخرسانة سابقه اإلجهاد

(01:11-01:00) 
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 الجلسة الثالثة )المدرج(

 د. ناجي امحمد صالحالجلسة: رئيس 
 أ. أيوب حامد بشير مقرر الجلسة:

 

 
 (0الجلسة الرابعة )قاعة 

 مصطفى محمد الطويلأ.د.  رئيس الجلسة:
 أ. حمزة خليفة ابراهيم :مقرر الجلسة

 

 غبار السيلكا علىخواص خرسانة الركام المعاد الحاوية 

 

(01:00-01:51) 

دراسة تأثير إستخدام مسحوق مخلفات بالط الحوائط 

على بعض خواص الخرسانة  )السيراميك(واألرضيات 

 الطرية والمتصلدة

(01:00-01:51) 
الستخدام الركام المعاد تدويره المعالج دراسة مرجعية 

 والغير معالج إلنتاج خرسانة صديقة للبيئة

(01:03-01:01) 

 الخلطة في( المحطمة) التالفة الخرسانة استخدام إعادة

 الخرسانية

(03:01-01:01)  

 تأثير ضبط الجودة على إعادة العمل في مشاريع البناء

(01:01-00:33) 

المتعلقة بإدارة المشروع في دراسة أسباب إعادة العمل 

 بعض مشاريع البناء في ليبيا

(01:01-00:33) 
 والتحديات عأقتصاديات صناعة مواد البناء الواق

(05:11-05:00) 

 
 تقييم تأثير الخواص الميكانيكية للخرسانة

(05:11-05:00) 

 الجلسة الختامية للمؤتمر (05:00-05:50)

  الغذاء استراحة (00:01-00:03)


