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  10:30 حتى  9:30االستقبال والتسجيل من الساعة 
 
 صباحا

 فعاليات حفل االفتتاح

 املكان التوقيت النشاط

 10:40 – 10:30 آيات من الذكر الحكيم

 املسرح

 10:50 – 10:40 النشيد الوطني

 11:00 – 10:50 التعليم وزارةكلمة 

 11:10 – 11:00 الطبيعية والتكنولوجيا كلمة هيئة أبحاث العلوم

 11:20 – 11:10 اللجنة التحضيرية العلياكلمة 

 ()الفترة الصباحية   جلســـــــــات يـــوم الثــــــــــــالثاء

 مساعد رئيس الجلسة: د. فؤاد أبودية رئيس الجلسة:  د. محمد العالم       / 

 )نائب مدير عام املركز  العالي للسباكة(    املتحدث:  م. الصيد الحباس ي

 DACUMعنوان املحاضرة:  تيسير ورشة التحاليل املنهي وفق منهجية  
 املسرح 12:00 – 11:30

 املطعم 12:30 – 12:00 استراحة

 املكان التوقيت العلمية املقدمة ورقةال املتحدثون/ املؤسسة التعليمية 
الفترة 

 الزمنية

 جامعة طرابلس -عضو هيئة التدريس   . النفاتي الورفلي /د

 والتطوير لبحوث التطبيقيةجهاز اب باحث /  م. محمد عمار أبوقنيدة
Effect of Support Rigidity on Vibration 

Modes of  Cantilever Rectangular Plates 
12:30 – 12:  50  

 

 FE Analysis and Optimization of Cantilever تاجوراء -د. محمد أحمد جلقاف / كلية الهندسة العسكرية  

Beam for minimum weight 
12:50 – 13:10 

 املرقبجامعة  -عضو هيئة التدريس د. فرج الصول /  
Progress for In-process Techniques used to 

Control Welding twin Problem in thin 

Walled Structure   

13:10 – 13:30 

 13:45 – 13:30 حلقة نقاش

 14:45 – 13:45 استراحة للغداء
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 ()الفترة املسائية    الثالثــــــــاءجلســـــــــات يـــوم 

 سالم موس ىمساعد رئيس الجلسة: د. رئيس الجلسة:  د. فرج الصول       /  

 جامعة املرقب( –)عضو هيئة التدريس          املتحدث: د. محمد العالم

 الصناعات املعدنيةعنوان املحاضرة: أهمية نظم إدارة الجودة واالعتماد في مختبرات 
 املسرح 14:45 – 15:15

 املكان التوقيت الورقة العلمية املقدمة املتحدثون/ املؤسسة التعليمية 
الفترة 

 الزمنية

 جنزور  –كلية التقنية الهندسية ب عضو هيئة التدريس د. ناصر الخمري /

 والتطوير لبحوث التطبيقيةباحث  بجهاز ام. عادل شفراد / 

 والتطوير لبحوث التطبيقيةباحث  بجهاز االفراح /  م. صالح 

Comparison Mechanical Properties for 

Turbine Blades Produced by Investment 

Casting and Machining Methods 

15:15 – 15:35 

 

 
كلية تقنية الطيران املدني                           ب عضو هيئة التدريس م. عبد العزيز مروان /

 إسبيعة –واالرصاد الجوية 

Study the Effect of  Fin Space and Height 

Space ratio to the Fin Heat transfer 

Performance by Natural Convection  

15:35 – 15:55 

 جامعة طرابلس -عضو  هيئة التدريس  د. فؤاد أبودية / 

 جامعة طرابلس -هيئة التدريس  عضو  م. معمر الهادي عطية / 

 لتقنيات اللحاماملركز املتقدم بباحث خزام / م. عزالدين 

The Effect of Pulsating Current on the 

Microstructure and Hardness of the Weld 

Metal of 304L Stainless Steel in 

Autogenous DC GTAW 

15:55 – 16:15 

 املركز العالي املنهي للسباكةمدير عام باحث و  م. عبد اللطيف الكمشوش ي / 

 املركز العالي املنهي للسباكةب باحث م. محمد املخرم /

Influence of  Decarburization on The 

Microstructure, Hardness, Fatigue and 

Impact Properties of D3 Tool Steel 
16:15 – 16:35 

 17:00 – 16:35 حلقة نقاش
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 ()الفترة الصباحية  جلســـــــــات يـــوم األربعــــــــــــــــــــــــــــاء  

 بودية       /  مساعد رئيس الجلسة: د. محمد العالمرئيس الجلسة:  د. فؤاد أ

 (باحت بمؤسسة الطاقة الذرية)   م. حسام عبد السالم الشامس املتحدث: 

 عنوان املحاضرة: تقنيات التصنيع باإلضافة من تصنيع النماذج إلى تصنيع املنتجات
 املسرح 10:00 – 10:45

 الفترة الزمنية املكان التوقيت العلمية املقدمة الورقة املتحدثون/ املؤسسة التعليمية 

 جامعة طرابلس  -عضو هيئة التدريس  د. اسامة عبد الحميد ترفاس / 

Effects of Low Constraint 

Conditions on Fracture Toughness 

and Failure Assessment 
10:45 – 11:05 

 

 

 

 مصراتةجامعة   -عضو هيئة التدريس  بادي /   د. إبراهيم

 مصراتةجامعة   -عضو هيئة التدريس الكاطية /   م. إبراهيم

 مصراتةجامعة   -عضو هيئة التدريس الزوبية  /   م. عبدالرحمن

والتنبؤ بخشونة األسطح في عمليات الخراطة   النمذجة

باستخدام االنحدار الخطي املتعدد والشبكات العصبية 

 االصطناعية

11:05 – 11:25 

 جامعة املرقب -عضو هيئة التدريس  د. محمد العالم / 

 ركز العايي امليني للسباكةباحث باملم. اسماعيل االطرش / 

 املركز العايي امليني للسباكة ومدير عامباحث  م. عبد اللطيف الكمشوش ي / 

 من عمليات 
ً
تقييم جودة صلب التسليح املنتج محليا

 إعادة التدوير
11:25 – 11:45 

 املطعم 12:15 – 11:45 استراحة

 القره بوللي  –املعهد العايي للمهن الشاملة عضو هيئة التدريس ب م. خالد الواعر /

 القره بوللي –املعهد العايي للمهن الشاملة ب التدريسعضو هيئة م. ابراهيم التومي /  

Effect of  Friction Welding Parameters 

on Mechanical Properties of Welding 

Joints Alloy Steel DIN 1.2714 

12:15 – 12:35 

 

 جهاز البحوث التطبيقية والتطويرباحث ب / محمد املهدي محمد حسنم. 
تطوير قالب تشكيل قنوات دعم وتبريد محركات 

 الصواريخ البالستية
12:35 – 12:55 

 زليتن  -املعهد العايي للتقنيات الهندسية ب عضو هيئة التدريس / الفيتوريم. مفتاح 

 زليتن  -املعهد العايي للتقنيات الهندسية بعضو هيئة التدريس /   م. مصطفي عطية
الحرارية وخشونة األسطح دراسة تأثير المعالجة 

 علي معدالت التآكل
12:55 – 13:15 

  

 13:30 – 13:15 حلقة نقاش

 املطعم 14:30 – 13:30 استراحة للغداء
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 جلســـــــــات يـــوم األربعــــــــــــــــــــــــــــاء    )الفترة املسائية(

 الجلسة: د. فرج الصول رئيس الجلسة:  د. سالم موس ى       /  مساعد رئيس 

 الفترة الزمنية املكان التوقيت العلمية املقدمة لورقةا املتحدثون/ املؤسسة التعليمية 

 جامعة الجبل الغربي -عضو هيئة التدريس  د. عبد املولى إمحية / 

 جامعة طرابلس -عضو هيئة التدريس د. محمد ميالد / 

On the Variation of the Tensile 

Properties and Hardness of AISI 304 

Austenitic Stainless Steel by Plastic 

Deformation 

14:30 – 14:50 

 

 

 جنزور  –كلية التقنية الهندسية ب عضو هيئة التدريسد. سالم سلطان / 

 جنزور  –كلية التقنية الهندسية عضو هيئة التدريس بم. عبد املنعم الفرجاني  /  

 جنزور  –كلية التقنية الهندسية عضو هيئة التدريس بم. فوزي الهدار /  

The Implementation of a Shop Floor 

Management System  
14:50 – 15:10 

  15:30 – 15:10 حلقة للنقاش والتوصيات
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