
First announcement 
 

The abstract submission due 
31-03-2012 

 

The full paper submission due 
31-05-2012 

 
Application for open day for research 

and  
Industry Leaders in water resources due 

30- 4 - 2012 
 
 

Working Language: English & Arabic 
 

Place:  Al Bayda City – Libya 
University of Omar Al-Mukhtar 

 
 

 
Contact: 

Prof .Dr. Ramadan A. M. Al-Hendawi 
Faculty of the Natural Resources and 

Environment 
University of Omar Al-Mukhtar, 

Al Baydah Libya 
P.O.BOX 919 

 
Phone:  

00218 (0) 91 3797701 
00218 (0) 92 3797701  

 
E-Mail alhendawiramadan@hotmail.com 

More details on registration follow up 
www.cyrenaica.ly 

 

  
The first international conference 

 on 
Water Resources of Al Jabal 

 Al Akhdar: Reality & Prospective 
5 -7 June 2012 

 

Organize by  
University of Omar Al-Mukhtar 

Faculty of Natural Resources  
& Environmental Sciences 

Al Bayda – Libya 
In collaboration with 

Arab World Academy of Young 
Scientists 

Conference Themes    
  

 The current water situation in Libya and 
water resources management practices 
with a focus on "Al Jabal Al Akhdar" 
area. 

 

 Future water needs under the re-
evaluation of the use of non-renewable 
water resources in accordance with the 
concept of sustainable development. 

 

  Pollution of water resources: impacts 
and treatment methods. 

 

  Water and agricultural policies & laws 
to achieve economic and social growth. 

 

 Building institutional and human 
capacities in the field of water. 

 

 Climate change and its impact on the 
water situation in Libya with a focus on 
"Al Jabal Al Akhdar" area. 

 

 Growth and development of traditional 
and non-traditional water resources.  

 

 Water scarcity and drought: policies and 
measures to adopt and climate change 
adaptation. 

 

 Semiarid hydrology and Water 
harvesting development techniques. 

 

 Water decision support system; modeling 
and water information systems. 
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 ت البحوثاخر موعد لتقديم ملخصا

31-03 -2012  
 

 اخر موعد لتقديم  البحوث كاملة
31-05 -2012  

 

  موعد للتسجيل في اليوم المفتوح للرواد أخر
  في البحث والتكنولوجيا في مجال الموارد المائية

30-4 -2012  
  

  : لغة المؤتمر
  االنجليزية –العربية 

  
  

  :المؤتمر انعقاد  مكان
  

  جامعة عمر المختار
 ليبيا -البيضاء 
 

 للمشاركة واالستفسار
 

  رمضان الھنداوي .د.أ
  جامعة عمر المختار

  كلية الموارد الطبيعة وعلوم البيئة
  قسم الموارد الطبيعية

 ليبيا -البيضاء 
  919: صندوق بريد 
 :ھاتف

00218 (0) 91 3797701 
00218 (0) 92 3797701 

بريد الكتروني 
alhendawiramadan@hotmail.com 
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www.cyrenaica.ly   
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يمية العالم العربي للعلماء للعلماء الشبابدومشاركة أكا  
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  الوضع المائي الحالي في ليبيا وممارسات إدارة الموارد

  .المائية مع التركيز على منطقة  الجبل األخضر
  

  االحتياجات المستقبلية للمياه في إطار إعادة تقييم

متجددة وفقا لمفهوم الاستخدام الموارد المائية غير 

  .التنمية المستدامة
  

  وطرق العالجاآلثار : المائية المواردتلوث.  
  

  لتحقيق الالزمة المياه والسياسات الزراعية والقوانين

  .النمو االقتصادي واالجتماعي
  

  الموارد بناء القدرات المؤسسية والبشرية في مجال

  .المائية
  

  تغير المناخ وتأثيره على الوضع المائي في ليبيا مع

  .التركيز على منطقة  الجبل األخضر
  

  التقليدية وغير التقليدية .لمائية تنمية الموارد اتطوير و  
  

 الالزمة  السياسات والتدابير: اه والجفاف ندرة المي

  .مع تغير المناخ للتكيف
 

  

  تقنيات حصاد تطوير هيدرولوجيا المناطق شبه جافة و

   .المياه
  

 النمذجة ونظم المعلومات المائية: ادوات دعم القرار.   


