
مؤتمر اآلثار البيئية للتلوث
 
 
 
 
 

 يــــــج الزمنـــــالبرنام
   2021دیسمبر  5 األحد

 
 ) Keynote speaker(محاضرات عامة  

 
 إدارة الجلسة      أ. د. عبدالسالم المتناني،        أ. د. الطاھر الثابت 

 
 10:25- 10:00             تقییم األثر البیئي وأھمیة وضع استراتیجیة وطنیة لرصد وإدارة التلوث البیئي

 . عبدالمولى عبدالمجید حمزة د

 10:50- 10:25   بإضافة مواد صدیقة للبیئة.دراسة حدیثة حول إنتاج اإلسفنج الصناعي المقاوم للحریق  
 د. محمد عمر بن سلیمان 

nanotechnology for Decontamination of Environmental Pollutants      10:50 -11:15 
 .د. عبدالسالم البھلول أوحیدة

 
 

 53:11- :5111                                             المعــــــــــــرضافتتـــــــــاح                                  

ــ القھ  راحةـــــــاست                                        12:00-11:35                                      وة   ــــــــ

 
 
 
 
 
 



 قاعــة شحـــات   
 الجلــــــــــــــــــــــسة األولى 

 
 إدارة الجلسة:       أ. د. بدرالدین النجار،            أ. د. محمد اإلمام 

 
 
 

 نیة ثاالجلــــــــــــــــــــــسة ال
 إدارة الجلـسة:          أ. د. سالم الجـواشي،         د. خالد العاشوري 

 

EPIC.TL/1 Biofilm and its Impact on Environmental Pollution 
 12:00 - 12:20 ھویسة  الطیب سامیة 

EPIC.1  العالم اآلثار البیئیة لجائحة فیروس كورونا على 
 12:20 - 12:40 سالمة  محمد إیناس

EPIC.2 یوائیة الخاصة في مدینة سرت واقع النفایات الطبیة بالمصحات اإل 
 12:40 - 13:00 الزرقة عمران علي 

EPIC.3 تقییم ممارسات التخلص من األدویة منتھیة الصالحیة بین الصیدلیات 
 13:00 - 13:20 محمد سلیمان أكرم 

13:40 –  13:20 حلقــــــــــــــــــــــــــــــة نقـــــــــــــــــــــــــــــــاش                                     
 13:40  – 15:00 استراحــــــــة الغــــــــــــداء 

EPIC.TL/2   دور مؤسسة الطاقة الذریة والمراكز التابعة لھا في مراقبة التلوث اإلشعاعي 
 15:00 - 15:20 العباني عمار البھلول 

EPIC.4 
Public  Perceptions of the Environmental and Health 

Impacts on Shale Gas Extraction in Ghdames City  
 المقرحي أحمد عواطف 

15:40 - 15:20 

EPIC.5 
بعینات من التربة الزراعیة  226- والرادیوم 40  -قیاس تراكیز البوتاسیوم

 باستخدام كاشف الجرمانیوم عالي النقاوة 
 المصراتي  صالح نعیمة

16:00 - 15:40 

EPIC.6 
قیاس الجرع اإلشعاعیة الخارجیة للعاملین في مجال تطبیقات و استخدام مصادر 

  اإلشعاع المؤین
 الفویرس حمودة أبوالقاسم 

16:20 - 16:00 

EPIC.7 
تقییم خطر الترسبات الحرشفیة للمواد المشعة الطبیعیة داخل األنابیب في حقل  

  نفط بحري.
 الغالي أحمیدة عزالدین 

16:20  – 16:40  

17:00 –  16:40 نقـــــــــــــــــــــــــــــــاش حلقــــــــــــــــــــــــــــــة   
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 ى ــــــــالجلسة األول 
 )1قاعة شحات (

             
 د. كریمة المصري            الفویرس مأبو القاسإدارة الجلسة:            أ. د.                

 

 

 
 
 
 

EPIC.TL/3 
NORM Waste Management Strategy and 

Guidance for Libyan Oil and Gas Industry  
معـین   فرج سلیم   

09:20 - 09:00 

EPIC.8 
Determination of Natural Radioactivity Levels 
in Ground Water from Tajoura Area – Libya 

بن عامر  إبراھیم آیة  
09:40 - 09:20 

EPIC.9 

Safety Assessment of Radioactive Waste 
Storage Facility at Tajoura Nuclear Research 
Center  

عویدان محمد ھاني   

10:00 - 09:40 

EPIC.10 

Radiation Protection of the Man and 
Environment from Pollution Generated from 
Disuse and Mismanagement of Sealed 
Radioactive Sources in Libya: (Case Study)  

الشامس عبد السالم  حسام  

10:20 - 10:00 

EPIC.11 
Strategic Environmental Assessment for 
Uranium Mining and Milling in Libya   

عثمان محمدعبدالحمید   
10:40 - 10:20 

EPIC.12 

Radiological Impact Assessment for 
Establishment of National Disposal Site of 
NORM Waste in the Libyan Desert   

المسالتي  الدین علي صالح  

11:00 - 10:40 

 11:30  - 11:00 حلقــــــــــــــــــــــــــــــة نقـــــــــــــــــــــــــــــــاش                                   
ــ ستا                      12:00 - 11:30                                    القھـــــــــــــوة      ةـــــــراحـــــــــــ



 
 ألولى الجلــــــــــــــــــــــسة ا

 )2قاعة شحات (
 

 إدارة الجلسة:           د. عبدالرزاق بن جابر        أ. د. إبراھیم العزیزي 
     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPIC.TL/6  إدارة المخلفات الصلبة في مدینة طرابلس الكبرى 
 09:00 - 09:20 الصغیرمحمد الضاوي  

EPIC.21 
مدى مالئمة موقع المطمر الصحي للنفایات الصلبة ببلدیة ترھونة للمعاییر  
   البیئیة والصحیة باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة واالستشعار عن بعد 

 الحداد أحمد العاطي  عبد
09:40 - 09:20 

EPIC.22 
تقییم  تأثیر مكب المجاري الموجود بمنطقة الخمس الجدیدة علي بعض 

 الخمس  –منطقة كعام    –المیاه الجوفیة المحیطة بھ أبار 
 تكالھ سالمة محمود 

10:00 - 09:40 

EPIC.23 

و   المختلفة  الصناعیة  االنشطة  انتشار  عن  الناتجة  البیئیة  اآلثار  تقییم 
تاجوراء   الممتدة من  للساحل  الغربیة  الشمالیة  بالمنطقة  الوقود  محطات 

   شرقا حتي المایة غربا و جنوبا حتى قصر بن غشیر
 سالم منصور عویدات

10:20 - 10:00 

EPIC.24 
Verification of the Influence of Cement Kiln Dust on 
Asphalt Modification: A Preliminary Study  

سلیمان عمربن محمد   
10:40 - 10:20 

EPIC.25  الوعي البیئي لألسر اللیبیة في التخلص من النفایات الصلبة بمدینة توكرة   
 10:40 - 11:00 الزربي خلیفة عبدالحمید 

 11:00 -  11:30 حلقــــــــــــــــــــــــــــــة نقـــــــــــــــــــــــــــــــاش                                                       
ــ ستا                     00:21 - 03:11                                               القھـــــــــــــوة      ةـــــــراحـــــــــــ  



 
 الثانیة  الجلــــــــــــــــــــــسة 
 )1قاعة شحات (

 
 د. خلیفة األعوج            إدارة الجلسة:           أ. د. الھادي أبوقرین

 

EPIC.TL/4 
بالشركة اللیبیة للحدید دراسة وتقییم األثر البیئي للمناطق المحیطة 

 والصلب. 
 أبوزقیة إبراھیم م. خلیل       عكاشة یوسف علي د

12:20 - 12:00 

EPIC.13 اآلثار البیئیة للتغیر المناخي في درجة الحرارة بإقلیم الساحل اللیبي 
 12:20 - 12:40 بلق أبوعجیلة مفیدة 

EPIC.15 
Human health and environmental pollution: the 
epidemiological evidence in Setif region, Algeria 

 أمنة بلقیدوم 
13:00 - 12:40 

EPIC.16 ترسب الغبار في المنطقة المحیطة بالشركة اللیبیة للحدید والصلب 
إبراھیم جھاد ھشام  13:20 - 13:00 

 13:20 – 14:00 حلقــــــــــــــــــــــــــــــة نقـــــــــــــــــــــــــــــــاش 
 14:00 – 15:00 استراحــــــــة الغــــــــــــداء 

   
 )2قاعة شحات (

 إدارة الجلسة:        أ. د. طارق الجدیدي         د. البھلول العباني 

 

EPIC.TL/7  وأضراره على اإلنسان والبیئة التلوث اإلشعاعي 
 12:00 - 12:20 أبوستة  الصغیر . خدیجةم

EPIC.26 خبث الصلب كركام للخلطة األسفلتیة   استخدامإمكانیة  استعراض 
 12:20 - 12:40 عمر علي ھند 

EPIC.27 المخلفات الصلبة بمدینة الزاویة وإمكانیة االستفادة منھا 
 12:40 - 13:00 البكوش خلیفة العجیلي

EPIC.28 
دراسة إلنتاج كومبوست من المخلفات الصلبة لمعاصر الزیتون  

 (الفیتورة) 
 وھیبة  الصدیق ثریا

13:20 - 13:00 

EPIC.29 
استخدام مسحوق األعشاب البحریة كمكمل غذائي للحیوانات  

)Posidonia Oceanic and Cymodocea Nodosa ( 
 ه سعیدمحمد عادل 

13:40 – 13:20 

 13:40 – 14:00 حلقــــــــــــــــــــــــــــــة نقـــــــــــــــــــــــــــــــاش 
 14:00 – 15:00 استراحــــــــة الغــــــــــــداء 



 الثالثة  الجلــــــــــــــــــــــسة 

 )1قاعة شحات (
 الفویرس إدارة الجلسة:         أ. د. عادل المغربي،                د. خالد 

 

EPIC.TL/5  تصنیفاتھا وآثارھا البیئیة والصحیة  –المبیدات 
:15 العمامي  جبریل أ. فرج 02  - 15:00 

EPIC.18 
تقدیر العناصر الثقیلة والمحتوى المیكروبي في أنواع مختلفة من الحمأة  

   وإمكانیة إعادة استخدامھا في الزراعة
 عبدهللا  عبدهللا محمد

15: 04  - 15: 02  

EPIC.19 تواجد وتداول أنواع المبیدات وتوزیعھا في المنطقة الجنوبیة من لیبیا  
:16 أحمد محمد عبدالرؤوف   00  - 15: 04  

EPIC.30  دراسة التلوث البحري بالھیدروكربونات لشاطئ مدینة طرابلس الكبري
:16 الشلحي  مھدب أحمد 02  - 16: 00  

:16 - 17:00 حلقــــــــــــــــــــــــــــــة نقـــــــــــــــــــــــــــــــاش  02  
 

 )2قاعة شحات (
 د. إیھاب الشریف              :               أ. ضو حدود إدارة الجلسة

 
EPIC.TL/8  دور المؤسسة الوطنیة للنفط وشركاتھا في مجال اإلصحاح البیئي 

:15 الجواشي عبد هللا  أ.د. سالم  02  - 15:00 

EPIC.31 
وادي   میاه  في  والنیتروجین)  (الفسفور  المغذیات  الناتج عن  التلوث  دراسة 

   الھمسة شرق مدینة درنھ
 زعطوطمصطفى مسعود 

15: 04  - 15: 02  

EPIC.32 
 ) التحویل   القدرة  ومحطات  نقل  الكھرومغناطیسیة لخطوط   KVالموجات 

400 - KV 220 - KV 30(  
 السري الدین العارف  صالح 

16: 00  - 15: 04  

EPIC.33 

Computations of Buildup Factors for Pencil Beam 
Photons in Single Layer Shields using Monte Carlo 

Simulations 
 بن صالح محمد صالح 

16: 02  - 16: 00  

:16 - 17:00 حلقــــــــــــــــــــــــــــــة نقـــــــــــــــــــــــــــــــاش  02  
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 األولــــــــى  الجلــــــــــــــــــــــسة 
   )1قاعة شحات (

 أ. م. مفیدة التونسي              م. المنجي السمح                إدارة الجلسة:   

 

 

 

 

  

  

EPIC.TL/9  المخلفات الطبیة وتأثیراتھا على البیئة 
 09:00 - 09:20 المدني  الحسین مفتاح

EPIC.34 النظام القانوني لحمایة البیئة من النفایات الطبیة   
 09:20 - 09:40 عالق  صالح إیمان

EPIC.35 حمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة الداخلیة  
 09:40 - 10:00 الذوادي سالم آمنة 

EPIC.36 
على   للمحافظة  الدولیة  المعاییر  مع  اللیبیة  التشریعات  مواءمة 

   البیئة
 الشتیوي  منصور علي

10:20 - 10:00 

EPIC.37  اإلدارياإلطار القانوني للحد من التلوث البیئي وسلطة الضبط  
 10:20 - 10:40 ر زیغالمر نعیمة ع

EPIC.38 التشریعي لحمایة البیئة    اإلطار 
 10:40 - 11:00 إبراھیم  محمد أحمودة

 11:00 - 11:30 حلقــــــــــــــــــــــــــــــة نقـــــــــــــــــــــــــــــــاش 
 11:30 - 12:00 استراحــــــــة الغــــــــــــداء 



 

   ) 2ات (ــــقاعة شح
 

 د. ھدى حداد                     إدارة الجلسة:                    أ. د. علي ساسي
 

 

 14:00-12:00                                                           ام ـــــــــــــــج الختـام ــرنــــب

 كلمة الختام  . 
 لتوصیات ا . 
 شھادات المشاركة. توزیع التكریم و 
   .الصور التذكاریة 

 

 (Posters) المـلصـــــــقات 
@

EPIC.P1     المرافق الصحیة في  تقییم إدارة النفایات الطبیة الناتجة عن العالج بالحجامة الرطبة داخل
 مدینة مصراتھ 

 وریدة صالح الدین السویحلي 
 

EPIC.P2    Impact of Accompanied Produced Wastewater from Libyan Oil 
and Gas fields on Worker and Surrounding Environment 

 أبو القاسم حمودة الفویرس 
 

EPIC.TL/10  الحروب والنزاعات المسلحة وأثرھا على البیئة 
 09:00 - 09:20 بن حسن حسین عبداللطیف 

EPIC.39  العتیقة تأثیر التلوث البیئي على التطور العمراني في المدن 
 09:20 - 09:40 فوزیة سعاد بوجالبة 

EPIC.40 الجدران الخضراء الحیة وآثارھا اإلیجابیة علي البیئة   
 09:40 - 10:00 أبورقیقة عبد الرحمن سارة 

EPIC.41 التلوث البصري المعماري في مدینة الجمیل انتشاره وكیفیة عالجھ    
 10:00 - 10:20 بلق عمارة المھدي 

 10:20 - 10:40 حلقــــــــــــــــــــــــــــــة نقـــــــــــــــــــــــــــــــاش 
القھـــــــــــــــوةاستراحــــــــة   12:00 - 10:40 



EPIC.P3    للعناصر المشعة الطبیعیة في التربة والمیاه بمحیط مركز  قیاس النشاط اإلشعاعي النوعي
 البحوث النوویة بتاجوراء 

 عبدالحفیظ مبروك المقرحي 
 

EPIC.P4      حصر المبیدات الكیماویة المتداولة في المحالت التجاریة بمدینة سرت ومقارنتھا بالقائمة
 النمطیة للمبیدات المسموح استعمالھا في لیبیا 

 فرحات علي ابوزخار 
 

EPIC.P5  التأثیر السمي للدیازینون على بعض وظائف الكلى ومعاییر الدم في ذكور الجرذان البیضاء 
 فاطمة محمد علي الرعیصي 

 

 

 

 البرنامج الزمني لورش العمل  
 الزمن قاعة صبراتة  قاعة غدامس  التاریخ

تطبیقات االشعة المؤینة   05/12/2021
 مخاطرھاوالوقایة من 

مركز القیاسات االشعاعیة 
 والتدریب 

المخلفات الطبیة لجائحة  
 كورونا في لیبیا 

المركز الوطني لمكافحة  
 االمراض 

14:30 – 17:30 

الطریق الى االقتصاد   06/12/2021
 الدائري

جمعیة الشھید للتنمیة والعمل  
 التطوعي 

 

تأثیر التلوث البالستیكي  
 على الصحة العامة والبیئة 
 مركز بحوث التقنیات الحیویة 

 

08:00 – 13:00 

أثر بقایا مخلفات الحروب   07/12/2021
 على البیئة  

المركز اللیبي لألعمال المتعلقة 
 باأللغام  
 

ضمان حقوق الطفل طریقنا  
 للتنمیة المستدامة 
 اللجنة العلیا للطفولة

08:00 – 13:00 

 

 

 


