
 

 

مؤتمر المؤازرة الفنيّة للتنقيب عن 

 النفط والغاز في البحر

 

 9302نوفمبر  / تشرين الثاني 03-92للفترة 

 عنوان المراسالت

 

 لإلتحاد المهندسين العرب األمانة العامة
arabengs@hotmail.com 

 

 إتحاد المهندسين اللبنانيين في بيروت
president@oea.org.lb 

 

 رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر

 جوزف عبده المهندس د.
joseph.abdo@gmail.com 

 

 

ب للتنقياللوجستية اللوازم الفنيّة و المعاييرهم أ .1

 .روالغاز في البح عن النفط

 

 دراسة األثر البيئي والضوابط الواجب إتباعها. .2

 

دراسة الجدوى اإلقتصادية والمطابقة بين  .3

 .ةتقديرات المتوقعة للمخزون والمستكشفال

 

كيفية التأكد من تطبيق كافة الشروط الفنية  .4

م سيالمذكورة في عقد التنقيب والمطابقة مع المرا

 ذات الصلة. والقوانين المحلية والعالمية

 

 اإلعالن عن

 الملخصات المقبولة

39-23-9302  

 أخر موعد

 إلستالم الملخصات

03-32-9302  

 أخطار القبول

النهائي للبحث   

93 – 03 -9302  

 أخر موعد

البحوث الكاملةإلستالم   

03- 03 - 9302  

 
 اللغتان المعتمدتان في المؤتمر هما:

اللغة العربية واللغة اإلنجليزية   

 بالتعاون بين
 األمانة العامة إلتحاد المهندسين العرب

 وإتحاد المهندسين اللبنانيين

 تنظم

مكاتب ومؤسسات الهندسة  لهيئةاللجنة التنفيذية 

 اإلستشارية العربية االتحادية

 

 مؤتمر تحت عنوان:

 

 المؤازرة الفنيّة للتنقيب عن النفط والغاز في البحر

ن ملبنان إستفادة ينطوي هذا المؤتمر على فرصة 

النفطية السيما منها الدول الخبرة الطويلة للدول 

التنقيب عن النفط في المياه  إلجراءوذلك  العربية

اإلقليمية اللبنانية والمفترض البدء بها في العام 

مع إمكانية عرض أحدث التقنيات  2112 المقبل

 .لذلك العلمية والعملية

ستتناول محاور هذا المؤتمر أحدث التقنيات 

, الجدوى اللوجستية, الحماية البيئيةو الهندسية

والضوابط القانونية المعتمدة من أجل  اإلقتصادية

 إنجاز عملية التنقيب عن النفط والغاز في البحر وفقا  

 والقوانين والنظم العالميةالتقنية  ألحدث المعايير

 .المرعية اإلجراء
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CONFERENCE ON 

FOR THE PERIOD 

29-30 NOVEMBER 2018 

Address of Correspondence 

 
General Secretariat of the Union of 

Arab Engineers 

arabengs@hotmail.com 

 

Federation of the Lebanese Engineers 

and Architects 

president@oea.org.lb 

 

Chairman of the Preparatory 

Committee for the Conference 

 Engineer Joseph Abdo 

joseph.abdo@gmail.com 

 

 
1. The most important technical 

standards and logistics for oil and gas 

offshore drilling. 

2. Environmental impact study and the 

controls to be followed. 

3. Feasibility study and matching the 

expected estimates of inventory and 

exploration. 

4. How to ensure the application of all 

the technical conditions mentioned in 

the contract of exploration and 

conformity with relevant local and 

international decrees and laws. 

Abstracts Due 

Date 

August 10, 2018 

Notification of the 

accepted abstracts 

August 20, 2018 

Final Paper Due 

Date 

October 10, 2018 

Notification of the 

accepted FINAL 

PAPER 

October 20, 2018 

 
Languages of the conference are 

accredited in Arabic and English 

The General Secretariat of Federation 

 Of Arab Engineers 

And the Federation of  

Lebanese engineers. 

Organize 

The Executive Committee of the Arab 

Consulting Engineering Offices 

A Conference titled: 

 

TECHNICAL SUPPORT FOR OIL 

AND GAZ OFFSHORE DRILLING 

This conference offers to Lebanon the 

opportunity to benefit from the long 

experience of the oil countries, especially the 

Arab ones. It conducts the oil and gas 

exploration in the Lebanese territorial waters 

which is supposed to start in 2019 with the 

possibility of presenting the latest scientific 

and practical techniques of drilling. 

The conference will provide the latest 

engineering and logistic technologies, 

environmental protection measurements, 

feasibility study and legal regulations 

adopted in order to complete the oil and gas 

offshore drilling as per the most recent 

technical standards, global systems and 

according to the national and international 

laws in force. 
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