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المُؤتمرُالدوليُالثانيُلعلومُاألرضُعنُليبياُ(جيوليبياُ )2017-2-
قسمُعلومُاألرضُ-كليةُالعلومُ–ُجامعةُبنغازي ُ
ُُ

النشرةُاألخيرة ُ
األحدُالموافق2017/09/17ُ:م ُ
ُ
يسررُاللننررةُاليريريريةُال ااررةُبرالمُؤتمرُالرردوليُالثرانيُلعلررومُانرضُعرنُليبيرراُ(جيوليبيررا2017-2-م) أن
تعلن عن قرب تكامل األستعدادات المتعلقة بهذا الملتقى العلمي المرتقب والمزمع عقدد بعد ن هللا تعدالى فدي مدنةدة
بنغازيُفيُالفيرةُمنُ2017/10/16-14م .حيث سيعقد هذا المدتتمر برعاندة خاصدة مدن جامعدة بةغداي وبددعم
معة وماد مشك ر من عدة جهات إعتبارندة مدن بيةهدا المتسسدة ال نةيدة للدة شر ةدرلة ال لدير العربدي للدة شر
مشروع الةهر الصةاعير ةرلة البرنقة لتس نق الة ش باإلضافة إلى الجمعية الليبية لعل م األرض.
سيعقدُفعالياتُهذاُالمؤتمرُبالمُدرجُالرئيسريُ(مردرجُسرنامُمريردلي)ُبمنمراُال ُليراتُالببيرةُببريرقُالهرواريُ
بالقربُمنُمركزُبنغازيُالببيُ(المعروفُبـُُ ُُ.)1200
وبهذ المةاسبة الطيبة ند د مدن جميدع المشدارلين الكدرام فدي هدذا المدتتمر األندعع علدى ت اصديل هدذ الةشدرة مدع
مرعاة التعليمات ال اصة بالتسجيل والس ر واألقامدة وحتدى ندتمكن مدن تقددنم أفلدل ال ددمات لهدمر كمراُنأمر ُمرنُ
جمياُالسادةُالمشاركينُببروثُتسليمُالبروثُال ااةُبهمُكاملةُإلىُاللننةُالعلميةُأثنامُأيامُالمؤتمر.
وختاما تتقدم اللجةة التحليرنة إلى جميع المشارلين في هذا الملتقى العلمي بالشكر والتقدنر على إستجابتهم لتلبية
دع تةا للمشارلة في هذا المتتمرر أملين أن نساهم هدذا الملتقدى علدى دفدع عجلدة البحدث العلمدي فدي مجدعت علد م
األرض الم تل ة في بعدنا إلى أفاق واسعة من العلم والمعرفةرُمتمةيدين فدي ال قدف ن سدم لجميدع ضدي فةا األعدزا
قلا أنيب األوقات في رب ع مدنةة بةغاي .
ُ
شعارُالمُؤتمرُورساليهُ ُ:
ُ
الةك أن إنعقاد هذا المتتمر نعد تحدنا للظدرو الصدعبة التدي تمدر بهدا بعدندا بشدكل عدام و مدنةدة بةغداي بشدكل
خاصر لما ال ن ى على أحد األ وضاع الصدعبة التدي تمدر بهدا جامعدة بةغداي العرنقدة .ولهدذا نت دد هدذا المدتتمر
ةعار "منُأجلـكُ......جامعةُبنغازي" في أةارة إلدى جميدع الدذنن نعةديهم األمدر ببددك لدل مدا لددنهم مدن جهدد
وعرق في سبيل إرساك رسالة مباةرة بأن جامعة بةغاي العرنقة جادة في إستعادة مكانتهدا العلميدة التدي تليدق بهدا
بالرغم من لل الظرو والصعابُ.كماُتوجهُالندامُالعاج ُالىُك ُالمسؤلينُفيُالبالدُللقيامُبدورهمُفريُإعرادةُ
بنامُوإعمارُجامعةُبنغازيُبأقربُاألجالُ ُ.
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المُشاركاتُالعلمية:
وصلف إلى اللجةة العلمية ألثر من  50مشارلة علمية (مل ص بحث) من مةدانق م تل دة مدن ليبيدا باإلضدافة إلدى
عدد محدود من المشارلات المشترلة بين المتسسات الليبية و الدوليدة .لقدد ت يعدف هدذ المشدارلات علدى أغلدب
محاور المتتمر العلمية تقرنبا والمشار إليها في الةشرة األولدى .هدذا وبعدد فحدص هدذ المل صدات مدن قبدل اللجةدة
العلمية على مدى الشهرنن الماضيين تم قب ك ألثر من  40مل ص ت فرت فيها معظم الشرون العلمية واأللادنمية
بشكل مرضي نليق بهذا الملتقى العلمي المميز.
سد ت صددص حد الي  15دقيقددة لكددل مشددارل لعددرض بحثددة مددع ت صدديص  5دقددا ق للمةاقشددة .ولهددذا نأمددل مددن
المعةيددين األنددعع علددى الجدددوك العلمددي للمدتتمر لمعرفددة م عددد لددل مشددارلة .سدديك ن هةددال بعد المحاضدرات
العامدة مددن قبددل الجهددات الداعمددة للمدتتمر حيددث سددتعرض فيهددا نشدداناتها خدعك السددة ات الماضددية باإلضددافة إلددى
مةاقشة سبل التعاون بيةها وبين الجامعات الليبية في المستقبل.
بالةسبة للملصقات العلمية سيك ن هةال مكان م صص ل ضع هذ الملصقات بالطرنقة التقليدنة بالممرات القرنبدة
من المدرج الر يسير ن لل أن نك ن حجم الملصقات ال نتجاوي ( )A0بالعرض.
السفرُواألقامة:
على السادة المشارلين ببح ث وأعلا لجان المتتمر القادمين من خارج مدنةدة بةغداي عدن نرندق البدر الت جدم
ب سددا لهم ال اصددة إلددى فنرردجُجليانرره بمةطقددة جليانددمر أمددا االخد ة القددادمين عددن نرنددق مطددار بةيةددا الددولي فعلدديهم
األتصاك باللجةة التحليرنة والتةسيق معهدم مسدبقا بشدأن م عدد وصد لهم إلدى مدنةدة بةغداي وحتدى نمكدن تد فير
وسيلة م اصعت مةاسبة لهم خعك م عد وص لهم ب قف لافي .علما بأن هذ ال سيلة م صصة فقش للقدادمين فريُ
يومُالنمعةُالموافق2017/10/13ُ:م.
ستك ن األقامة للسادة المشارلين ببح ث وأعلا لجان المتتمر القادمين من خارج مدنةدة بةغداي بفنردجُجليانرهُ
فرريُفرررفُزوجيررةُمرراُوجب راتُلالفبررارُوالعشررامُبررنفدُالفنرردج .تعتبددر األقامددة مجانيددة لمدددة خمسددة أنددام (-13
2017/10/18م)ُ,وعلىُالسادةُالمعنيينُحنزُتذاكرُسفرهمُبماُييوافقُوهذهُاليواريخُ .
ُ
أما الراغبين في حل ر المتتمر من غير ال ئدات السدابقة فعلديهم تددبير إقدامتهم فدي مدنةدة بةغداي بأن سدهم وعلدى
ن قتهم ال اصدة ونمكدةهم األتصداك بفنردجُجليانره (هراتُ0619099781ُ::وُ )0619099782أو فريالُالنروران
بطرنق المطار (هاتُ0910223050ُ::وُ)0926398391ر على أن نك ن ذلك بأقرب فرصة ممكةة قبل إنعقداد
المتتمر.
نأم ُمنُجمياُالمشاركينُفيُالمُؤتمرُحنزُتذاكرُسفرهمُمنُوإلىُمدينةُبنغازيُبوقتُكرافي .علمدا بدأن اللجةدة
التحليرنة للمتتمرلم تتمكن من ت فير الدعم الماد لتغطية ن قات تكاليف الس رر ولهذا نتس ةا أن نتحمدل ضدي فةا
الكرام تكاليف الس ر من وإلى مدنةة بةغاي .
اليسني ُفيُالمُؤتمرُ ُ:
ُ
سيك ن التسدجيل متاحدا خدعك أندام المدتتمر مدن السداعة الثامةدة صدباحا وحتدى السداعة الثانيدة عشدر هدرا لجميدع
ال ئات .علما بأن التسجيل ال اص بالسادة المشارلين ببح ث وأعلا لجان وضدي المدتتمر ونلبدة قسدم علد م
االرض وأعلا هيئة التددرن بكليدة العلد م  -جامعدة بةغداي سديك ن مجانيدا .أمدا السدادة الدراغبين فدي حلد ر
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فعاليات المتتمر الم تل ة فعليهم دفع رس م التسجيل المبيةة أدنا ماُمُرعراةُرررورةُالرلرولُعلرىُإيلرالُمراليُ
بذلك.
ُ
ُ-1بالنسبةُللبلبةُ30ُ:دينارلليسني ُال ام ُ(تسني ُاليومُالواحدُُ10دينار)ُماُإحيارالبباقةُالبالبيةُ .
ُ-2األخرونُ150ُ:دينرارُوتشرم ُأفررادُالشرركاتُوالمُؤسسراتُفقرُ,,أمراُأعيرامُهيارةُاليردريدُمرنُالنامعراتُ
الليبيةُفسي ونُرسومُاليسني ُُ60دينارُ(تسني ُاليومُالواحدُُ20دينار)ُ .
ُ-3اليسني ُليومُواحدُفق(ُ,ألفرادُالشركاتُوالمُؤسسات)ُ50ُ:دينارُ .
تشمل رس م التسجيل في المتتمر حل ر جميع المحاضراتر لتيب المل صاتر قلم جا ر ملدف حداف ر البرندامر
العلمير إفادة حل ر المتتمر بأإلضافة الى ال جبات المقدمة أثةا إنعقاد جلسات المتتمرُ ُ .
نأمل من جميع الراغبين في المشارلة فدي هدذا المدتتمر فدي ال قدف الدراهن إسدتكماك نمد ذج التسدجيل المرفدق مدع
نشدددددددددرة المدددددددددتتمر األ ولدددددددددى وإرسدددددددددالم اليةدددددددددا عبدددددددددر البرندددددددددد اإللكتروندددددددددي ال ددددددددداص بالتسدددددددددجيل
( )GeoLibya.reg@uob.edu.lyبأقرب فرصة ممكةةُ .
ُ
بباقاتُاليسني ُأثنامُالمُؤتمرُ :
ُ
 -1البطاقات الص را ت ص جميع لجان المتتمر.
 -2البطاقات الزرقا ت ص المتل ون.
 -3البطاقات البيلا ت ص باقي المشارلين.
ُ
الرحلةُالرقليةُ:
سدددتك ن هةدددال رحلدددة حقليدددة لمددددة نددد م واحدددد فقدددش وذلدددك فدددي نددد م الثالثرررامُالموافرررقُ2017/10/17م لمعانةدددة
ص رومستحاثات دهرالحياة الحدنثة بالمةطقة القرنبدة مدن مدنةدة بةغداي ر حيدث سديتمكن المشدارل ن (المتل د ن
وأعلددا لجددان الم دتتمر مددن خددارج مدنةددة بةغدداي ) فددي هددذ الرحلددة مددن معانةددة ص د رالتتابع الطبقددي لعص د ر
المان سين -االن سين .سيك ن م عد اإل نطعق من فةدق جليانم علدى تمدام السداعة الثامةدة صدباحا وسدتك ن العد دة
إلى ن المكان في المسا بع ن هللا.

خاصُبمُليقىُطلبةُوخرينيُقسمُعلومُانرضُ–ُجامعةُبنغازي ُ
على جميع المشارلين في هذا الحدث مراعاة أن موعردُهرذاُالمُليقرىُقردُترمُتغييررهُمرن يرومُالثالثرامُالموافـــــرـقُ
2017-10-17مُإلىُيومُاألثنينُالموافقُ2017-10-16م وسيعقد هذا الملتقدى بد دن هللا تعدالى بالمردرجُالنرانبيُ
للمدرجُالرئيسيُ(مدرجُسنامُمريدلي)ُبمنماُال لياتُالببيةُببريقُالهواريُبالقربُمنُمركزُبنغازيُالببيُ
(المعروفُبـُ .)1200لهذا نأمل من جميع المشارلين مراجعة لافة الت اصيل المت فرة على مجم عة الملتقى على
ال يسب لر لما نمكةهم اإلتصاك باالسيدُأ .جمالُالرقيقُاالحُعلىُالهاتُ .0927876232ُ::
نامل أن نتمكن جميع المشارلين من التسجيل مسبقا في مجم عدة الملتقدى علدى ال يسدب ل .علمراُبرأنُهرذاُالمُليقرىُ
برعايةُمشروعُالنهرُاللناعي .سي ونُهنرا ُبوفيرهُلإفبرارُوأخررُللغردامُلنميراُالمُشراركين .لدذلك نأمدل مدن
المشارلين حل ر أغلب محاضرات المتتمر والمساهمة بشكل إنجابي فدي جميدع ال عاليدات .سديك ن ملتقدى نلبدة
وخرنجي قسم عل م األرض فرصة نيبة لمةاقشة األفكار ووضع التص رات ال اقعية التى من ةأنها إنجاد الحل ك
المةاسبة ألهم المشالل والعراقيدل التدي ت اجدم نلبدة و خرنجدي قسدم علد م األرض بجامعدة بةغداي وخاصدة فيمدا
نتعلق بس ق العمل.
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ُ ُُُُُُ:أجندةُالمُؤتمراألخيرة
ُ الياريخ
ُ م2017/05/08
ُ م2017/08/18
ُ م2017/09/01
ُ م2017/10/01
ُ م2017/10/16-14
ُ م2017/10/16
ُ م2017/10/17

ُ الردث
ُ . اإلعالنُعنُموعدُفيحُبابُقبولُمل لاتُالبروثُواليسني
ُ .اإلعالنُعنُالموعدُالنهائيُلقف ُبابُقبولُمل لاتُالبروث
ُ .اإلعالنُعنُقبولُمل لاتُالبروث
ُ .الموعدُالنهائيُلالنسرابُمنُالمؤتمر
ُ ُ.موعدُإنعقادُالمُؤتمرُوتسليمُالبروثُكاملة
ُ جامعةُبنغازي-ُالمُليقيُالثانيُلبلبةُوخرينيُقسمُعلومُاألرضُب ليةُالعلوم
ُ .)الرحلةُالرقليةُ(تفااي ُالرحلةُأنظرُأعاله

ُ .م
ُ1
ُ2
ُ3
ُ4
ُ5
ُ6
ُ7

ُ
ُ
ُ
Latest Meeting Calendar

N.
1
2
3
4
5
6
7

Event
Open for registration & abstract submission.
Deadline for abstract submission
Acceptance notification
Deadline for withdrawn
Conference date and deadline for paper submission
Students and graduates gathering (Revised date)
Field-trip date (for details see our web site)

Date
May
2017
August 18th, 2017
September 1st , 2017
October 1st , 2017
October 14th - 16th, 2017
October 16th, 2017
October 17th, 2017
8th,

* Details with reference to registration, accommodation and travel and field-trip
in English Language can be found in our conference page:

En: http://sc.uob.edu.ly/en/pages/page/150
ُ :ُاليالي,لمزيدُمنُالمعلوماتُباللغةُالعربيةُيم ن مُزيارةُموقعناُاإلل يرونيُعبرُالراب
ُ
Ar: http://sc.uob.edu.ly/pages/page/134
ُ
ُ
ُ :للمُراسلةُأسي دم
GeoLibya.org@uob.edu.ly :ُاللننةُاليرييرية
ُ GeoLibya.abs@uob.edu.lyُ:اللننةُالعلمية
ُ GeoLibya.reg@uob.edu.lyُ:اليسني ُوالمعلومات
ُ
ُ
ُ
ُ خالصُترياتنا
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