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  جمهورية العراق

 16/12/2010ـ  12

  تنظمه

ئة العربية للطاقة الذريةالهي  

  اون معبالتع

 وزارة العلوم والتكنولوجيا

  العراقية
  



في  ي المنطقة العربية تصاعداً ملحوظاًلقد تصاعد اإلستخدام السلمي للطاقة الذرية ف
السنوات األخيرة التي يمكن تسميتها بسنوات النهضة النووية العربية حيث أصبحت 

اإلجتماعية وتم التعبير عن هذه الطاقة الذرية رافداً مهماً من روافد التنمية اإلقتصادية و
 2006النهضة في قرارات مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة  من الخرطوم 

وتم تجسيدها في اإلستراتيجية العربية لإلستخدامات السلمية للطاقة  2010حتى سرت 
  . وخطة الهيئة العربية للطاقة الذرية لتنفيذ هذه اإلستراتيجية 2020الذرية حتى العام 

يعتبر البحث العلمي والتطوير في مجال تطبيقات الطاقة الذرية السلمية المختلفة عامالً 
  .أساسياً في الرقي بهذه التطبيقات وتحسين أدائها من أجل تحقيق الفائدة المرجوة منها 

إن المؤتمر العربي لإلستخدامات السلمية للطاقة الذرية هو محطة مهمة يلتقي فيها 
لماء العرب لعرض نتائج بحوثهم العلمية والتطبيقية وتبادل الرؤى الباحثون والع

  .والتجارب والمعارف وتعزيز أواصر التعاون والمشاركة 
وفي هذا اإلطار تنظم الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع وزارة العلوم 

ية للطاقة والتكنولوجيا في جمهورية العراق المؤتمر العربي العاشر لإلستخدامات السلم
  . 16/12/2010ـ  12الذرية في الفترة 

تتضمن فعاليات المؤتمر حلقات نقاش وأوراق علمية أصيلة ومحكّمة إضافة إلى 
محاضرات متخصصة في مواضيع تحظى بأهمية خاصة في مجال التطبيقات السلمية 

  . للطاقة الذرية
  :تدور حلقات النقاش في المؤتمر حول الموضوعات التالية 

المفاعالت النووية لتوليد الكهرباءـ3
  والتطبيقات األخرى

 .ـ مفاعالت البحوث 4

 ـ تنمية الموارد البشرية 1 
ـ األطر التشريعية والرقابية 2

لألنشطة النووية واإلشعاعية
  :يتناول المؤتمر البحوث األصيلة في المحاور التالية 

ـ التطبيقات الصناعية واالختبارات6
 NDTة الالّإتالفي

  ـ الخامات النووية 7
ـ تفكيك المنشآت النووية واإلدارة 8

المتكاملة للنفايات المشعـة أو
 .النووية 

 ـ إدارة الموارد المائية 1 
  ـ تشخيص وعالج األمراض 2
  ـ تحسين اإلنتاج النباتي والحيواني 3
ـ معالجة األغذية باإلشعاع والتعرف  4

  على األغذية المعالجة إشعاعياً
ـ التحاليل وتحسين خواص المواد 5

من العاملين في هيئات الطاقة  المؤتمر مفتوح للمشاركين ببحوث أو للحضور فقط
الصحة والبيئة والمؤسسات العربية المعنية و وزارات الكهرباء والطاقةالذرية، 

مان باأل وأمياه البحر  وإزالة ملوحةباستخدام التقنيات النووية أو تنويع مصادر الطاقة 
وتقبل البحوث المشاركة في . ، توسيعاً لقاعدة المدعوين للمشاركة في المؤتمرالنووي

  :المؤتمر للعرض في الجلسات العلمية والنشر في إطار النظام التالي 
مصحوبة  31/8/2010ـ تقدم طلبات اإلشتراك في المؤتمر في موعد أقصاه  1

  .رص مرن بنسختين من البحث باإلضافة إلى نسخة منه على ق



ـ تختار اللجنة العلمية البحوث المقبولة وفقاً آلراء المحكمين ويبلّغ الباحث بقرار  2
  . 14/10/2010 بتاريخاللجنة 

ـ تقع نفقات سفر الباحثين على عاتق دولهم وتوجد إمكانية محدودة جداً لمساهمة  3
وث مقبولة الهيئة العربية للطاقة الذرية في نفقات سفر عدد من المتقدمين ببح

  .لإللقاء والنشر في المؤتمر 
بتغطية نفقات اإلقامة الفندقية طيلة مدة  العلوم والتكنولوجيا العراقية وزارة ـ تقوم 4

  .للمشاركين ببحوث مقبولة ) 16/12/2010ـ  11( انعقاد المؤتمر

  نظام إعداد األوراق البحثية

  

מ א א
باللغة االنجليزية ويراعى استخدام  Abstractع تعد الورقة باللغة العربية م

ة اولة ويفضل كتابة المصطلح باللّغالمصطلحات العلمية العربية الشائعة والمتد
اإلنجليزية بين قوسين بعد كتابته باللغة العربية، وذلك في المرة األولى التي يرد بها 

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

أو تعد الورقة باللغة اإلنجليزية مع ملخص باللغة العربيـة في حدود صفحة، علماً بأن 
  . أولوية قبول البحوث في المؤتمر تعطى للبحوث المقدمة باللغة العربية

بما فيها األشكال والجداول والمراجع (صفحات  10يتم إعداد الورقة بحد أقصى 
  :وفقاً للمخطط التالي ) والخالصة

  Tenth Arab Conference on the Peaceful Uses of Atomic Energy, Republic of Iraq ـ
  ـ ملخص البحث باإلنجليزية

  )بالعربية أو اإلنجليزية(ـ مقدمة 
بالعربية أو ( ـ البحث ونتائجه

  )اإلنجليزية
بالعربية أو  (Conclusion)ـ االستنتاج 
  اإلنجليزية
 . (References)ـ المراجع 

 ـ عنوان البحث باإلنجليزية 
  ـ أسماء المؤلفين باإلنجليزية

المؤلفين ) أو عناوين(ـ عنوان 
  باإلنجليزية

  ـ عنوان البحث بالعربية
  ـ أسماء المؤلفين بالعربية

 المؤلفين بالعربية) عناوين أو(ن ـ عنوا
 ـ ملخص البحث بالعربية

א   א
 12وتطبع باألبعاد ) MS Wordبرنامج ( PCتعد الورقة البحثية بواسطة حاسوب  أ ـ

بحيث تكون صالحة للنشر  A4سم على ورق أبيض ناصع قياس  x 18.5سم 
  .في كتاب وقائع المؤتمر  (Camera Ready)مباشرة 

 األوراق البحثية النهائية التي ال تراعي هذا النظام لن تطبع فيإن
  وقائع المؤتمر ولن يعطى مقدمها ما يفيد قبولها أو إلقاءها بالمؤتمر



كال والرسوم والجداول التوضيحية في مكانها ضمن سياق البحث مع توضع األش
ال تقبل األشكال والجداول . سم x 18.5سم  12اإللتزام باألبعاد الخاصة بالصفحة 

  .والصور التي تتعدى الصفحة الواحدة لكل منها 
  نوع الحرف المستخدم في الطباعةب ـ 

  Simplified Arabic: ـ العربية 
  Times New Roman :ـ اإلنجليزية 

  تحته خط 8قياس الحرف : ـ إسم المؤتمر باإلنجليزية 
  14قياس الحرف ) : بالعربية أو اإلنجليزية(ـ عنوان البحث 

أو إسم (األحرف األولى ثم العائلة ) بالعربية أو اإلنجليزية(ـ أسماء المؤلفين 
  12قياس الحرف ): الجد

  11قياس الحرف :  )يةبالعربية أو اإلنجليز(ـ عناوين المؤلفين 
 3، 2، 1ـ في حالة تعدد عناوين المؤلفين يوضع أمام اسم كل منهم رقم 

  ***وال تستخدم أية رموز أخرى مثل  Superscriptمرفوعة 
  12قياس الحرف : ـ النص 

  12إلى  8قياس الحرف من : ـ الجداول 
  11قياس الحرف : وعناوين الجداول   ـ الخالصة

  ... 4 3 2 1: هي العربية  ـ األرقام المستخدمة
  ـ تكتب رموز العناصر الكيميائية بالرموز الالتينية
  . 137Cs ـ تكتب كتلة النظير على الجانب إلى األعلى مثل

א
  Single space: ـ المسافة بين السطور 

  Justifyـ يراعى بأن يكون متن النص متساوي النهايات يميناً ويساراً 
  Abstractبدون كتابة بعد نص الملخص وقبل ـ تترك مسافة واحدة 

  وقبل المقدمة Abstractـ تترك مسافة واحدة بدون كتابة بعد نص 
  ـ ال تترك أية مسافات فارغة بعد ذلك

وتكتب . بالتسلسل وليس باسم المؤلف األول... ، 3، 2، 1ـ تشار إلى المراجع بالرقم 
وليس طبقاً للترتيب الهجائي المراجع في نهاية البحث حسب أرقامها المتسلسلة 

  .ألسماء المؤلفين األول 
  :تقبل المراسالت عبر البريد األلكتروني

nlo_iraq@most.gov.iq  &  aaea@aaea.org.tn  
  

א א
  : .......................الجنسية ......................................... : ..اإلسم 

.......... ...............التخصص.... ............................البريد اإللكتروني 
  ........................................................المؤسسة العلمية المنتسب لها 

  : ................نعم       ال      محور البحث : تقديم بحث للمؤتمر  هل ترغب في
  .......................................................................عنوان البحث 

.....................................................................................  

 

 


