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بجامعة الدول العربية، أصدر مجلس الجامعة  في إطار تنمية اإلستخدامات السلمية للطاقة الذرية في الدول األعضاء
قرارات متعاقبة تدعو إلى ضرورة التعاون العربي في مجال ) 2008ودمشق  2007والرياض  2006الخرطوم (العربية 

اإلستراتيجية العربية لإلستخدامات السلمية للطاقة الذرية "اإلستخدام السلمي للطاقة الذرية، وتم تجسيد هذه القرارات في 
 ،باإلستعانة بخبراء عرب ،العربية للطاقة الذرية ، ووضعت الهيئة2009التي اعتمدتها قمة الدوحة " 2020تى العام ح

  . 2010خططاً تفصيلية لتنفيذ هذه اإلستراتيجية منذ بداية 
كما يعتبر . ةويقع البحث العلمي والتطوير في مجال تطبيقات الطاقة الذرية السلمية المختلفة في صلب هذه اإلستراتيجي

  .في شتى مجاالت الحياة  تعظيم اإلستفادة من هذه التطبيقاتفي  عامالً أساسياً
المؤتمر العربي لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية محطة مهمة يلتقي فيها الباحثون والعلماء العرب لعرض نتائج  يمثل

  .في تطوير البحث العلمي  والمشاركة اونبحوثهم العلمية والتطبيقية وتبادل الرؤى والتجارب وتعزيز التع
عشر  الثانيالمؤتمر العربي  هيئة الطاقة الذرية المصريةتنظم الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع  السياقوفي هذا 

  . 20/5/2015 ـ 16:  في الفترة بمدينة شرم الشيخلالستخدامات السلمية للطاقة الذرية 
تلقيها شخصيات  متخصصة مدعوة رض أوراق علمية أصيلة ومحكّمة إضافة إلى محاضراتتتضمن فعاليات المؤتمر ع

عربية ودولية في مجاالت محاور المؤتمر، تعقبها حلقات نقاشية حول المواضيع المطروحة التي تحظى بأهمية خاصة في 
  . مجال التطبيقات السلمية للطاقة الذرية

  

  محاور المؤتمر

  )بيولوجيا ـكيمياء  ـزياء في(اسية العلوم النووية األس ـ 1
  )تطبيقات ـتقانات ( المسرعات ـ 2
  )تطبيقات ـتقانات ( المفاعالت النووية ـ 3
تحسين  ـخصوبة التربة  ـزراعة  ـ فيزياء طبية ـ الطب النووي والمعالجة باإلشعاع(تطبيقات النظائر المشعة  ـ 4

  )...إدارة الموارد المائية ـالصناعة  ـعالجة األغذية باإلشعاع م ـ مكافحة اآلفات ـاإلنتاج النباتي والحيواني 
مواد وخامات نووية ـ بوليمرات ـ تقنيات نانوية ـ التنشيط النتروني ـ التحليل الكيميائي اإلشعاعي ( ـ علوم المواد 5

 ...)ـ فصل النظائر ـ الزرع األيوني 
 ...)ـ تقدير األثر البيئي  التلوث البيئيـ المواد المشعة طبيعية المنشأ (الدراسات البيئية ـ  6
جرعات القياس ـ مخاطر التقدير ـ مشعة ـ إدارة النفايات الوقاية من اإلشعاع ال(األمان واألمن النوويين ـ  7
  . ...)واإلشعاعية ـ الطوارئ النووية واإلشعاعية  حماية المواد والمنشآت النوويةـ شعاعية اإل

 التعليم وزاراتو ،والجامعات ببحوث أو للحضور فقط من العاملين في هيئات الطاقة الذرية المؤتمر مفتوح للمشاركين
وتقبل البحوث . قنيات النووية والهيئات الرقابيةالكهرباء والطاقة والصحة والبيئة والمؤسسات العربية المعنية باستخدام التو

  :طار النظام التالي المشاركة في المؤتمر للعرض في الجلسات العلمية والنشر في إ
ضافة إلى نسخة مصحوبة بنسختين من البحث باإل 15/3/2015تقدم طلبات االشتراك في المؤتمر في موعد أقصاه ـ  1

  . أو ترسل بالبريد اإللكتروني الخاص بالمؤتمر وكذلك نسخة من جواز السفر لغير المصريينمنه على قرص مدمج 
  . 21/4/2015قبولة وفقاً آلراء المحكمين ويبلّغ الباحث بقرار اللجنة في تختار اللجنة العلمية البحوث المـ  2
تقع نفقات سفر الباحثين على عاتق دولهم وتوجد إمكانية محدودة لمساهمة الهيئة العربية للطاقة الذرية في نفقات سفر ـ  3

  .عدد من المتقدمين ببحوث مقبولة لإللقاء والنشر في المؤتمر 
انعقاد المؤتمر للمشاركين طيلة مدة ووجبات الغداء  طاقة الذرية المصرية بتغطية نفقات اإلقامة الفندقيةهيئة التقوم ـ  4

  . ببحوث مقبولة



 

 

  

  نظام إعداد األوراق البحثية
מ א א

بية الشائعة والمتداولة باللغة االنجليزية ويراعى استخدام المصطلحات العلمية العر Abstractتعد الورقة باللغة العربية مع 
فضل كتابة المصطلح باللّغة اإلنجليزية بين قوسين بعد كتابته باللغة العربية، وذلك في المرة األولى التي يرد بها وي

المصطلح، ويكتفى بعد ذلك باستخدام المصطلح العربي، وعند وجود عدة مرادفات للمصطلح العلمي العربي يفضل كتابتها 
  . (Foot note)في هامش أسفل الصفحة 

بأن أولوية قبول البحوث في المؤتمر  للغة العربية في حدود صفحة، علماًالورقة باللغة اإلنجليزية مع ملخص باأو تعد 
  .تعطى للبحوث المقدمة باللغة العربية 

  
  :وفقاً للمخطط التالي ) بما فيها األشكال والجداول والمراجع والخالصة(صفحات  10يتم إعداد الورقة بحد أقصى 
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  عنوان البحث باإلنجليزيةـ 
  أسماء المؤلفين باإلنجليزيةـ 
  المؤلفين باإلنجليزية) أو عناوين(عنوان ـ 
  عنوان البحث بالعربيةـ 
  أسماء المؤلفين بالعربيةـ 
  المؤلفين بالعربية) أو عناوين(عنوان ـ 
  ملخص البحث بالعربيةـ 
  ملخص البحث باإلنجليزيةـ 
  )بالعربية أو اإلنجليزية(مقدمة ـ 
  )بالعربية أو اإلنجليزية(البحث ونتائجه ـ 
  بالعربية أو اإلنجليزية (Conclusion)االستنتاج ـ 
  . (References)المراجع ـ 

א א
سم على ورق أبيض  x 18.5سم  12وتطبع باألبعاد ) MS Wordبرنامج ( PCلورقة البحثية بواسطة حاسوب تعد اـ أ 

  .للنشر في وقائع المؤتمر  جاهزةبحيث تكون  A4قياس 
سم  12توضع األشكال والرسوم والجداول التوضيحية في مكانها ضمن سياق البحث مع اإللتزام باألبعاد الخاصة بالصفحة 

x 18.5 ال تقبل األشكال والجداول والصور التي تتعدى الصفحة الواحدة لكل منها . سم.  
  نوع الحرف المستخدم في الطباعةـ ب 
  Simplified Arabic: العربية ـ 
  Times New Roman: اإلنجليزية ـ 
  تحته خط 8قياس الحرف : إسم المؤتمر باإلنجليزية ـ 
  14اس الحرف ـقي ) :ة أو اإلنجليزيةـبالعربي(عنوان البحث ـ 
  12قياس الحرف ) : أو إسم الجد(األحرف األولى ثم العائلة ) بالعربية أو اإلنجليزية(أسماء المؤلفين ـ 
  11قياس الحرف ) : بالعربية أو اإلنجليزية(عناوين المؤلفين ـ 
  



 

 

  
وال تستخدم أية رموز  Superscriptمرفوعة  3، 2، 1في حالة تعدد عناوين المؤلفين يوضع أمام اسم كل منهم رقم ـ 

  ***أخرى مثل 
  12قياس الحرف : النص ـ 
  12إلى  8قياس الحرف من : الجداول ـ 
  11قياس الحرف : وعناوين الجداول  الخالصةـ 
  ... 4 3 2 1: األرقام المستخدمة هي العربية ـ 
  تكتب رموز العناصر الكيميائية بالرموز الالتينيةـ 
  137Csمثل  Superscript انب األيسر للرمز مرفوعةتكتب كتلة النظير على الجـ 
א

  Single space: المسافة بين السطور ـ 
  Justifyيراعى بأن يكون متن النص متساوي النهايات يميناً ويساراً ـ 
  Abstractتترك مسافة واحدة بدون كتابة بعد نص الملخص وقبل ـ 
  وقبل المقدمة Abstractتترك مسافة واحدة بدون كتابة بعد نص ـ 
  ال تترك أية مسافات فارغة بعد ذلكـ 
وتكتب المراجع في نهاية البحث حسب . بالتسلسل وليس باسم المؤلف األول... ، 3، 2، 1تشار إلى المراجع بالرقم ـ 

  .أرقامها المتسلسلة وليس طبقاً للترتيب الهجائي ألسماء المؤلفين األول 
عشر لإلستخدامات  الثانيبر البريد اإللكتروني وتحت موضوع المؤتمر العربي تقبل المراسالت والمراجعات فقط ع

  :العنوان اإللكتروني التالي  السلمية للطاقة الذرية على
aaea@aaea.org.tn 

  
  قصاصة المشاركة في المؤتمر

  ......................: ......الجنسية .......... ....................................: .............اإلسم 
  ...............................التخصص .......... ...................................البريد اإللكتروني 

  .............................................................................المؤسسة العلمية المنتسب لها 
  ال            نعم      : مؤتمر هل ترغب في تقديم بحث لل

  ............................................................................: ..............محور البحث 
  ............................................................................................عنوان البحث 
..........................................................................................................  

  
    


