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موعد انعقاد المؤتمر                                   2013/12/18-16
زيارات ميدانية                2013/12/19

     يتم ارسال الملخصات بما ال يتجاوز 300 كلمة عبر موقع 
ابتداءًا من   www.asec12.ly المؤتمر على شبكة االنترنت

.2012/11/15

     سيتم االعالن عن تفاصيل التسجيل في المؤتمر من خالل 
موقـع المؤتمـر فـي االنترنـت، وكذلـك فـي النشـرات الالحقـة، 
والتـي سـتتضمن أيضـًا المعلومـات ذات العالقـة كاإلقامـة فـي 

الفنـادق وإجـراءات اصدار تأشـيرة الدخـول وغيرها .

  معرض المؤتمر
     سـيتم تنظيـم معـرض مصاحـب للمؤتمـر للشـركات والمكاتـب 
والراغبـة   اإلنشـاءات،  مجـاالت صناعـة  فـي  العاملـة  االستشـارية 
فـي االسـتفادة مـن فرصـة انعقـاد المؤتمـر للتعريـف بنشـاطاتها، 

وعـرض  أحـدث المسـتجدات التقنيـة فـي هـذا المجـال .
      كمـا سـينظر فـي إمكانيـة  إقامـة معـرض للكتـب المتعلقـة 

المؤتمـر. محـاور  تغطيهـا  التـي  بالمواضيـع 

     وسـيعلن عـن تفاصيـل هذيـن المعرضيـن الحقـا علـى موقـع 
المؤتمـر .

     سيتــم تنظيــم زيارات مـيدانــية لبعض المواقع اإلنشائية   أو 

السـياحية الهامـة وسـيعلن عن تفاصيل هـذه الزيـارات الحقا على 

موقـع المؤتمر .

نشاطات مصاحبة للمؤمتر :

برعاية

زيارات ميدانية  : التس��جي�ل :

املواعيد اهلامة بعد التعديل :



إعــادة  عن  تعلـن  أن  للمؤتمر  التحضـيرية  اللجــنة  يســر      
الفترة خالل  له  جديد  موعد  وتحديد  لمــؤتمر،  ا تفعيل 
إنعقاده  تعذر  بعد  وذلك  تعالى،  اهلل  بإذن   2013/12/18-16
في التاريخ المحدد له في النشرة األولى )نوفمبر 2011( بسبب 

الظروف التي مرت بها ليبيا أثناء أحداث ثورة 17 فبراير .
     وتجدد اللجنة بهذه المناسبة ترحيبها بحضور ومشاركة جميع 
األكاديميين  من  اإلنشائية  الهندسة  مجاالت  في  المتخصصين 
ليبيا  رحاب  في  العربية  وغير  العربية  الدول  من  والمهندسين 
في  التطبيقية  المستجدات  أحدث  ومناقشة  لعرض  الجديدة 

مجاالت الهندسة اإلنشائية .

األكاديميين  للمؤتمر دعوة جميع  التحضيرية  اللجنة  تكرر       
والباحثين من داخل الوطن العربي وخارجه للمشاركة بورقاتهم 

البحثية في المؤتمر .
      وفي هذا الخصوص يرجى من كل الراغبين في المشاركة، 
والذين قاموا بإرسال ملخصات بحوثهم سابقًا خالل سنة 2011 

إعادة إرسال هذه الملخصات أو التقدم بملخصات جديدة .
    ويمكن اإلطالع على الموقع اإللكتروني للمؤتمر على شبكة 
أخبار  تحديث  فيه  يتم  والذي   ،  www.asec12.ly االنترنت 

المؤتمر حتى موعد انعقاده .

      تقديم الورقات البحثية باللغة العربية أو اإلنجليزية . 

1 -  التحليل والتصميم اإلنشائي
المباني العالية .

المنشآت الهيكلية .
الجسور واألنفاق .

الصفائح والقشريات .
المنشآت البحرية .
2 - الهندسة الجيوتقنية

إستكشاف المواقع .
تحسين ومعالجة التربة .

خصائص وسلوك التربة والصخور .
هندسة األساسات والمنشآت الساندة .

3 -  مواد البناء والتشييد
صناعة مواد البناء في الوطن العربي .

تقنيات تدوير مخلفات البناء .
مواد التشييد الحديثة والمركبة والذكية .
مواد البناء لإلسكان منخفض التكاليف .

4 - تقنيات التشييد الحديثة
التقنيات المستخدمة في تشييد المنشآت الخرسانية .

التقنيات المستخدمة في تشييد المنشآت المعدنية .
التنفيذ تحت الماء .

5 - إعادة اإلعمار وترميم المنشآت
إعادة اإلعمار بعد الحروب

ديمومة وترميم المنشآت الخرسانية
ديمومة وترميم المنشآت المعدنية

اإلضافات وأساليب المعالجة
اإلختبارات وتقييم النتائج.

6 - اآلثار البيئية
آثار صناعة مواد البناء .

آثار تقنيات التشييد المستخدمة .
اآلثار الجيوبيئية .

7 - اإلدارة الهندسية
إدارة التشييد والمشروعات .

التعاقدات الهندسية .
 الجودة واإلنتاجية في مشروعات التشييد .

 دعوة إلعادة تقديم الورقات البحثية :

لغة املؤمتر :

إعادة تفعيل املؤمتر :

اإلتصال باملؤمتر : 

حماور املؤمتر :

استفسـارات  أي  بإسـتقبال  التحضيريـة  اللجنـة  ترحـب     
: األتيـة  االتصـال  قنـوات  عبـر  المؤتمـر  بخصـوص 

i n f o @ a s e c 1 2 . l y البريد االلكتروني : 
+218 91 840 2911    : الهاتف 
طرابلس بتوقيت    ، ظهرا   3:00  – صباحا   9:00
+218 21 361 3328 الفاكـس :  
3174 طرابلس - ليبيا صندوق بريد :   


