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  27/12/2012ـ  23: جمهورية السودان ـ  الخرطوم

  

ـ  24: الحمامات / 23. ع.د/ 8رقم . ع.م.ق(قرارا المؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذرية بناء على 
بشأن الموافقة على ، )13/5/2012ـ  12 :الحمامات /  24. ع. د/  7رقم . ع. م. ق(و ) 25/7/2011

بجمهورية  الخرطوملالستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مدينة  الحادي عشرتنفيذ المؤتمر العربي 
  .السودان

لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية بتنظيم مشترك بين الهيئة العربية عشر  الحاديتم عقد المؤتمر العربي 
في مدينة هيئة الطاقة الذرية السودانية و العلوم واالتصاالت في جمهورية السودان للطاقة الذرية ووزارة

الخرطوم الذي يقع عند ملتقى النيلين -كورال في فندق 27/12/2012ـ  23خالل الفترة من الخرطوم 
               .      فخامة السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير ، وذلك تحت رعايةاألزرق واألبيض

  
  فتتاح المؤتمرإفعاليات  أوالً ـ

بقاعة  23/12/2012صباحاً من يوم األحد الموافق  10:00 فتتحت أعمال المؤتمر في تمام الساعةا
االجتماعات في فندق كورال بآيات بينات من القرآن الكريم، ثم تلى ذلك كلمة سعادة البروفيسور محمد أحمد 

طيب مدير عام هيئة الطاقة الذرية السودانية وكلمة السيد عبد اهللا شعيب ممثل األمانة العامة لجامعة حسن ال
عبد المجيد المحجوب مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية وكلمة معالي الوزير . د. الدول العربية وكلمة أ

دان ورئيس المؤتمر، وكلمة معالي الدكتور عيسى بشرى محمد وزير العلوم واإلتصاالت بجمهورية السو
الوزراء في   األستاذ علي عثمان محمد طه النائب األول لرئيس جمهورية السودان، وذلك بحضور عدد من

ذي للهيئة العربية مجلس التنفيالو المؤتمر العام وممثلي عدد من الدول األعضاء في حكومة جمهورية السودان
مثلي الدول العربية في جمهورية السودان وأعضاء اللجنة العلمية للطاقة الذرية وعدد من السفراء من م

 والوفد المكون من رؤساء األقسام بإدارة الشؤون العلمية في الهيئةواللجنة التنفيذية واألمانة العامة للمؤتمر 
  .، باإلضافة إلى كوكبة من الباحثين والعلماء العرب العربية للطاقة الذرية
المشاركين في المؤتمر متمنين نجاح هذا المؤتمر وبلوغه أهدافه المرجوة السادة حيبية بتروقد كانت الكلمات 

كنخبة عاملة في واحد من أهم مجاالت العلوم الحديثة من خالل تالقي العلماء والخبراء والمتخصصين العرب 
  .امة ب اإلقمع التمنيات بطيوالمعلومات تحقيق التواصل فيما بينهم وتبادل الخبرات تطبيقاتها لو
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  الجلسات العلمية للمؤتمر ثانياً ـ
مدعوة ومائة وستة بحثاً موزعة على عشر جلسات متضمنة  محاضرات ست على المؤتمربرنامج إشتمل 

 مصر:  دول عربية هي سبعة محاور رئيسية وسبعة محاور فرعية، وبمشاركة محاضرين وباحثين من تسع
  .واألردن واليمن والسعودية وتونس والسودان والكويت ليبياالعراق وو

  

  23/12/2012األحد : ليوم األول ا

  الجلسة الصباحية 

المدير العام السابق  لألستاذ الدكتور سمير عبد العزيز مدعوةمحاضرة  الجلسة تضمنتالكلمات الترحيبية  إثر
بعد الجلسة را ظه ة، بدأت علي تمام الساعة الثانية عشرللنظائر المشعةلمركز الشرق األوسط اإلقليمي 

إلي الجوانب المختلفة ، تطرق فيها إستخدام النظائر المشعة فى علوم الحياةاإلفتتاحية وكانت بعنوان 
ستخدام النظائر المشعة فى التحليل البيولوجي وتعقيم الحشرات والصيدالنيات وعلوم المياه وحفظ والحديثة ال

وحضر هذه الجلسة  .مثار اهتمام العديد من الحضور كانت هذه المحاضرة نقاشاً كثيفاً حيث أنها وتلى. الغذاء
  .مشارك  284حوالي 

   

  الجلسة المسائية

  العلوم النووية األساسية :المحور األول 

عن للسيد عمار محمد األمين حسن من هيئة الطاقة الذرية السودانية  شتملت هذه الجلسة على محاضرةا
حيث تطرق المحاضر بإسهاب إلي  ،الت العلوم الذرية المختلفةدراسة برامج الماجستير بالمقررات فى مجا

 .التجربة السودانية فى هذا المجال وخطط البرامج األكاديمية والدرجات العلمية ألكاديمية السودان للعلوم
  :التالي على الترتيب وكانت عناوين البحوث الملقاة قدم بحثان، المحاضرة  عقب هذه 

  1p ح الدقيق لمركز الكتلة على عوامل التشكل الطولية لبعض نوى الغالفإعادة إختبار التصحيـ  1
ـ مطيافية الممانعة الكهروكيميائية المتوقعة من النتردة ببالزما التفريغ المتوهج للتيتانيوم النقي  2

  رع األسنانلتطبيقات ز" تجاريا
  :التالية  التوصيةوقدم المشاركون في الجلسة 

لوم النووية فى المناهج والمقررات الدراسية علي البرامج النووية العربية إدراك أهمية إدخال الع
إدخال العلوم "  رية عن طريق المشروع االستراتيجيوالتوصية بإضطالع الهيئة العربية للطاقة الذ
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بالتنسيق مع الدول العربية بالتعاون فى هذا المجال وتبادل الطالب " النووية فى المؤسسات التعليمية
  . المناهج هخبراء فى وضع وتدريس هذوال

  .مشاركاً  99حضر هذه الجلسة حوالي 
  القوى والبحوث النووية والمسرعاتمفاعالت  :  الثانيالمحور 

من  مدعوة لألستاذ الدكتور محمد كمال شعتمحاضرة  األولى ،شتملت هذه الجلسة على ثالث محاضراتإ
وأخذ  فاعالت البحوث للتطور اإلقتصادي واإلجتماعيإستخدامات محول  هيئة الطاقة الذرية المصرية

المفاعل البحثي المصري الثاني كمثال وأوضح أوجه استخدامه العديدة وركز علي إنتاج النظائر المشعة مثل 
، والثانية للدكتور المشع ذو االستخدام الطبي الواسع  (Tc99m)يومنشالذي ينتج التك (Mo)ومدنبيمولدات المول
التأثيرات للشبكة الكهربية المصرية ومحطة حول  من هيئة الطاقة الذرية المصرية طب صبريسعيد عبده ق

للمهندس إبراهيم  ، والثالثة محاضرة مدعوةPSS/Eالطاقة النووية في إطار اإلضطرابات بواسطة برنامج 
لنووي مشروع محطات القوي اتحدث فيها عن  من هيئة المحطات النووية المصرية علي صالح الشهاوي

ن من خاللها التقدم الحاصل فى البرنامج النووي المصري وما تم وبي ،المتطلبات والتحديات: المصري 
وقد أعقب هذه نامج والصعوبات والتحديات التي واجهته ، ية لهذا البرإنجازه من عناصر البنية التحت

  .المحاضرة نقاش عام حول الموضوع
  :التالي على الترتيب وكانت عناوين البحوث الملقاة ، ضمن هذا المحور بحوث 3تم عرض نتائج 

  ـ المحاكاة باستخدام تقنية مونتي كارلو وقياس الفوتونيوترونات المتولدة 1
ليكتا الخطي الدقيق بمركز ف لمسرع إ.إ.م 6ة فوتونات الطاقة ـ نمذجة بطريقة مونتي كارلو لحزم 2

  طرابلس الطبي باستخدام برمجيتي بيم ودوز
  لتحليل االقتصادي لدورة الوقود النووي بمفاعالت الماء الخفيفـ ا 3

  :التالية  التوصيةوقدم المشاركون في الجلسة 

ضرورة التعاون العربي فى مجال التطبيقات المختلفة للنظائر المشعة وبناء محطات القوي والمفاعالت 
ن التشارك فى سي لهذا التعاون واعتبار أي المنسق الرئين تكون الهيئة العربية للطاقة الذرية هأالبحثية  و

اإلمكانيات وبعض عناصر البنية التحتية فى البرامج النووية ذو جدوي فى تقليل التكاليف التي قد تعجز 
  . عنها الدولة الواحدة

 .مشاركاً  79 في هذه الجلسة حوالي وكان عدد السادة الحضور
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  24/12/2012اإلثنين : اليوم الثاني 

  باحيةالجلسة الص

  محور علوم المواد:  المحور الثالث

، رئيس هيئة المواد اذ الدكتور محسن محمد علي محمدينشتملت هذه الجلسة على محاضرة مدعوة لألستإ
هم النقاط أ حيث أكد على ،نحو تعاون وتكامل عربي في المجال النووي السلميمصر، بعنوان  النووية في

الستكشاف عن بعد المواد النووية وأشار إلى وجود طائرة ل هيئةعن  وعرض نبذة التي تحقق التكامل العربي
  . هيئةالللمواد المشعة لدى 
بحوث ذات قيمة مضافة من ناحية التطبيقات المباشرة للتقنيات المستخدمة في عمليات  6 تم عرض نتائج

  :التالي على الترتيب وكانت عناوين البحوث الملقاة  .توزع واستخالص اليورانيوم
  باستخدام بيوتيل الفوسفات (GII)ـ تنقية منتج ثنائي يورانات الصوديوم من تمعدنات جبل جتار  1
  ـ استخالص اليورانيوم من محلول حمض الكبريتيك باستخدام راتنج التبادل األنيوني 2
نيت األلم ـ تقدير الكروميوم الثالثي بالتحليل الطيفي اللوني المتواجد في المحلول الفوسفاتي في 3

 (adsorbent)كماز    (EWS)وذلك بعد فصله باستخدام الرمال البيضاء المصرية  ريالمص
  إنتقائي

 Geology and Structural Relationship Between Uranium Occurrences in the Northern Partـ  4

of GabalGattar, Northern Eastern Desert  

م بجما في منطقة العلوجة جنوب غرب أات القديمة لمتكون ولية في القنومعادن اليورانيوم األـ  5
 مصر ـ سيناء

الحوض المنجمي بقفصة ـ متلوي، جنوب (ـ توزيع اليورانيوم بالفوسفات الرسوبي لموقع الخشب  6
  . وإمكانية تثمينه كمصدر للطاقة) تونس

  : التوصيات التالية وقدم المشاركون في الجلسة 

  .ة في مجال تحاليل واستغالل اليورانيوم من خامات الفوسفاتتبادل الخبرات العربي – 1
ء التي تحتوي على عناصر هامة وضرورية ادمال البحثية في مجال الرمال السوعأهمية دعم األ – 2

  . للصناعات
  . التأكيد على تنفيذ دورة تدريبية حول عمليات استكشاف اليورانيوم عن بعد وطرق تثمينهـ  3

  . مشارك 132 في هذه الجلسة حوالي لحضوراالسادة كان عدد 
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  الجلسة المسائية

  محور التحاليل وتحسين المواد:  المحور الرابع

ذات تطبيق مباشر الستخدام مفاعالت البحوث بتقنية التحليل بالتنشيط النيتروني في بحثا  11 تم عرض نتائج
وث التي تعتمد على تقنيات مساعدة للتحقق لى بعض البحإ باإلضافة ،التطبيقات الزراعية والغذائية والمائية

وتم إلقاء بحوث في مجال  واالعتماد على التقنيات المساعدة،من النتائج مما يساعد الباحثين في تأكيد نتائجهم 
وكانت عناوين البحوث  .النووية وتحليل مكونات االسمنت تحسين خواص المواد المستخدمة في التطبيقات

  :تالي العلى الترتيب الملقاة 
  سليكا المتدرجة/مقاومة التآكل باالحتكاك والخصائص الكهربية لمؤتلفات االيبوكسي ـ راتينجـ  1
  ـ إحتجاز اليورانيوم من مخلفات المحاليل السائلة على الطين المصري الطبيعي 2
      Modified Amberlite IR120 by magnetic nano iron oxide for uranium removalـ  3
اً، إشعاعياً، كيميائي، فيزيائياً(وصيف عينات من ماء نهر دجلة المعامل بعالق الفضة النانوي تـ  4

  )مايكروبايولوجياً
  ـ حساب تراكيز اليورانيوم المنضب في نماذج حشوات اإلسنان باستخدام كاشف األثر النووي 5
ق واسع في ليبيا باستخدام ـ دراسات عن تحليل العناصر في األعشاب التقليدية المستهلكة على نطا 6

 Koتقنية التحليل بالتنشيط النتروني المبينة على طريقة 
ـ التحليل بالتنشيط النتروني لدراسة تراكيز العناصر في بعض األنواع من الطحالب البحرية من  7

  مختلف مناطق الساحل الليبي
ـ األيوبي لموقع خربة ـ دراسة أثرية لخصائص عينات فخارية أثرية  تعود للعصر المملوكي  8

وتألق ) ICP-MS(بواسطة مطيافية الكتلة بالبالزما المستحثة ) هضبة الكرك ـ األردن(فارس 
  )SR-XRF(األشعة السينية الناتج من إشعاع السنكروترون 

  ـ تحليل مكونات األسمنت البورتالندي الرئيسية والضئيلة باستخدام األشعة السينية المفلورة 9
  عن طريق تشعيعه بأشعة غاما      SnO2 مواصفات شبة الموصل ـ تحسين  10
درجة  650بعد اختبار الزحف لمدة طويلة عند درجة حرارة  P91ـ سلوك ملحومات الصلب  11

  . مئوية
  :التالية  التوصيةة المشاركون في الجلسوقدم 

التي تعنى بمجال تطبيقات أهمية تشجيع وفتح المجال للباحثين العرب للمشاركة في المؤتمرات الدولية 
  مفاعالت البحوث والتقنيات المساعدة وتطبيقاتها الطبية والزراعية والهندسية والتعليمية

  . مشارك 105 حوالي في هذه الجلسة الحضورالسادة كان عدد 
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  الجلسة الصباحية

  محور الدراسات البيئية:  المحور الخامس

إلقاء الضوء على آثار اإلشعاع على  قيمة مضافة من ناحيةتطبيقات مباشرة وذات  بحثاً 11 ض نتائجتم عر
  :التالي على الترتيب وكانت عناوين البحوث الملقاة  .البيئة والصحة العامة وكيفية الحماية بالطرق المختلفة

  
  اإلشعاعيمشاكل التلوث  لمعالجة P4502E1توظيف التقانات اإلحيائية النباتية مع المورث ـ  1
تأثير خطوط الضغط العالي على تراكيز غاز الرادون في الهواء باستعمال كاشف األثر النووي ـ  2

CR-39 في مدينة بغداد  
 التلوث اإلشعاعي الطبيعي  لمحطات عزل الغاز في جنوب العراقـ  3

  دراسة لقياس التلوث اإلشعاعيـ  4
  ني المنتج بتونسـ التقييم اإلشعاعي لآلجر الطي 5
ـ قياس تركيز العناصر المشعة في التربة بمصفاة الزاوية وما حولها باستخدام منظومة قياس أشعة  6

  جاما
  ـ قياس تركيز غاز الرادون بالمنازل ببعض المدن الليبية 7
ط في تربة وهواء محافظة واس  222Rnشعاعية المتراكمة لغاز الرادونتقدير التراكيز والجرع اإلـ  8

  المخاطر الصحية الناتجةييم وتق
ـ حساب الجرعة اإلشعاعية الكلية وتقييم المخاطر لنماذج تربة من موقع عداية بواسطة برنامج  9

ResRad  
  تقييم النشاط اإلشعاعي في مفردات الحصة التموينيةـ  10
  . ـ قياس الجرعات اإلشعاعية للمصادر المشعة اليتيمة 11

  :التوصيات التالية ة وقدم المشاركون في الجلس

  . تشجيع إستخدام التقنيات النباتية في عملية إدارة النفاياتـ  1
بالتعاون مع الدول ) وخاصة مستويات أشعة بيتا(ت اإلشعاعية اإلهتمام بعملية توحيد القياساـ  2

  . العربية لتسهيل مقارنة حدود التلوث اإلشعاعي
  . مشارك 120 ليفي هذه الجلسة حوا الحضورالسادة كان عدد 
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   الجلسة المسائية

  محور األمان واألمن النوويين: س المحور الساد

اشتملت هذه الجلسة على محاضرة مدعوة لسعادة األستاذ الدكتور محمود بركات، المدير العام األسبق للهيئة 
النووية  المخاطر الدولية للتداول واإلتجار غير المشروع في الموادالعربية للطاقة الذرية، حول 

كلم فيها عن تحديات منع االنتشار وضرورة تحسين االستقرار السياسي واالنتعاش االقتصادي تو، واإلشعاعية
وحماية الحدود لمجابهة التهريب والتهديد الداخلي وذكر سعادته أن مجابهة  هذه المخاطر ستنمي تضافر 

وتحدث عن الجوانب التشريعية . القومي العربيالجهود الدولية والعربية لمراقبة الحدود حفاظاً على األمن 
   .واألمنية للموضوع واإلجراءات الكفيلة بمنع االتجار غير المشروع للمواد النووية

وكانت  .سئلةالجلسة للمناقشات والحوارات واأل وتركت فسحة واسعة في نشاطبحوث،  9محورتناول ال
  :التالي على الترتيب عناوين البحوث الملقاة 

  شعاعي لمشروع تنظيف موقع عدايةمان اإلقييم األتـ  1
  ـ األمن المادي في مشروع تصفية مختبرات إنتاج النظائر المشعة اإليطالية في العراق 2
الضرر في جزيئة الدنا للعاملين  جزيئية كمؤشر بايولوجي في تقدير ستخدام تحليالت وراثيةـ إ 3

  العراقـ  في موقع التويثة باإلشعاع
 مرضى السرطانات الكيموحيوية في دم العاملين وـ تأثير اإلشعاع المؤين على المتغير 4
 Lympho من تردد النوى الصغيرة في الخاليا اللمفاوية وفحص الصورة الكاملة للدم لعينةـ  5

  العراق ـالعاملين في  موقع التويثة 
  في العراق 2-ـ خطة تصفية مفاعل البحوث تموز 6
غذية من قبل يجاد الجرعة السنوية الناتجة من تناول بعض األإو210Po ز البولونيوم قياس تراكيـ  7

  الفرد العراقي
  ـ قياس الجرعات اإلشعاعية في الوسط المحيط باستخدام أجهزة مختلفة 8
ـ مشاركة الرأي العام في نظم التراخيص للمنشآت النووية ـ دراسة للقانون النووي المصري  9

  . ىوقوانين دول أخر
  :التوصيات التالية وقدم المشاركون في الجلسة 

تفعيل إجراءات الحراسة على المنشآت والمواد النووية وكذلك إقامة أجهزة الكشف في المنافذ ـ  1
، وكذلك ضرورة قيام الهيئة العربية للطاقة الذرية واإلهتمام برجال األمن وتدريبهم الحدودية

  . ان الحماية المادية واألمن النوويبالتدريب والتأهيل المستمر في ميد
 . مة األسس القانونية بين الدول العربية لمواجهة العبور غير المشروع للمصادر المشعة ـ مواء 2
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ضرورة االستفادة من التجربة العراقية الغنية في تفكيك وتصفية المنشآت النووية وتوثيق هذه ـ  3
 . جال الطاقة الذريةلمكتبة العربية في مكقيمة إضافية لالتجربة 

  . مشارك 123 في هذه الجلسة حوالي الحضورالسادة كان عدد 
  

  26/12/2012 األربعاء:  الرابعاليوم 

  الصباحيةالجلسة 

  محور تطبيقات النظائر المشعة: المحور السابع 

 ة الذرية حولشتملت هذه الجلسة على محاضرة مدعوة للدكتور عدلي محمد عبد اهللا من الوكالة الدولية للطاقإ
نظرة عامة على جهود الوكالة الدولية للطاقة : االستخدام السلمي للطاقة الذرية في مجال الغذاء والزراعة

بدرية بابكر السيد من السودان ومسؤولة مشروع مكافحة المالريا مع الوكالة الدولية . د. أ، وشاركت الذرية
  .فى مكافحة البعوض الناقل للمالريا ر العقيمةالذكو دراسة تقنيةللطاقة الذرية بمحاضرة بعنوان 

  أ ـ محور تحسين اإلنتاج النباتي والحيواني 
  :التاليعلى الترتيب وكانت عناوين البحوث الملقاة بحوث ذات تطبيقات مباشرة،  6كان عدد البحوث المقدمة 

 ىالتغيرات البيولوجية لطفرات الشعير المقاوم لمرض البياض الدقيقـ  1

  تعرف على بعض طفرات األرز األروماتية باستخدام تكنيك  تمايز األطوال المقطعة بعد التكبيرـ ال 2
شعاعي الرابع تقييم صفات النمو والمحصول لستة سالالت من قمح الديورم المنتخبة من الجيل اإلـ  3

 و الخامس تحت ظروف الجفاف

  شعير ذي الصفينكمقياس النتخاب طفرات من ال AMMIـ تقدير قيمة استقرار  4
  اماغشعة أالحاصل ومكوناته وبعض الصفات الحقلية ألربعة طفرات من الماش مستحدثة بـ  5
بصفات كمية  (T. Hordium Vulgare. Cv Bakkur)ـ تطوير طفرات من الشعير لصنف بكور 6

  .ونوعية جيدة في الظروف المطرية
  .اآلراء مما أفاد الحاضرينوكان هناك كثير من األسئلة والحوار وتبادل األفكار و

  . مشارك 142 حوالي عدد السادة الحضوركان 
   مكافحة اآلفاتمحور ب ـ 
تناول هذا المحور الدراسات الخاصة باستخدام التقنيات النووية فى مكافحة الحشرات واشتمل على عدد وقد 

  :التالي على الترتيب لقاة وكانت عناوين البحوث المبحوث أظهرت النتائج التي تحصل عليها الباحثون،  5
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كاربوكابسي  المعدية بشتينرنيما ميلونيال جاليريا يرقات ـ التغيرات في التركيب الدقيق لخاليا دم 1
  المشععة بأشعة جاما) 2بي أ (

و مشتركين أمنفردين ) نييم(ثيرات البيولوجية لكل من التشعيع الجامى والمستخلص النباتى أالتـ  2
  كبرىعلى دودة الشمع ال

 Ceratitis capitata (Wiedemann) (Dipetraالمتوسط الكثافة السكانية لذبابة فاكهة البحر األبيضـ  3

:  Tephritidae) في بساتين جنوب بغداد  
 Dacusعمارها  لذبابة ثمار القرعياتأاما في النسبة الجنسية وبزوغ البالغات وغشعة أتأثير ـ  4

ciliatus (Loew) المشععة عذارى  
  . ـ تطوير تقنية العقم الوراثي في مكافحة عثة التمر في حقول الرمان 5

  :التالية  التوصيةوقدم المشاركون في الجلسة 

نتائج  إلعطاءلحشرة العقيمة لى تقنية اباإلضافة إ) األعداء الطبيعية(ستخدام الطرق الحيوية ضرورة ا
 . مكافحة الحشرات  أفضل في

  . مشارك 96 ر حواليعدد السادة الحضوكان 
  المسائيةالجلسة 

   خصوبة التربة محورج ـ 
  : التاليعلى الترتيب وكانت عناوين البحوث الملقاة بحوث في هذا المحور،  7تم عرض نتائج 

بواسطة الخيار مع تطبيق تقانة النظير المستقر  ـ االستفادة من التسميد الحيوي والعضوي 1
  )15- ن(للنيتروجين 

 ة لمياه صرف مصانع زيت الزيتون وإمكانية استخدامه كمخصب حيويـ المعالجة الحيوي 2

  ةالتثبيت الحيوى للنتروجين بواسطة الحمص فى نظام التحميل باألرض الرمليـ  3
  ى تسميد الفوسفور والبورون والموليبدنومإلستجابة نباتات فول الصويا ـ إ 4
 )15-ن(قانة النظير المستقرزوت باستخدام تالقمح الملقح بالبكتريا المثبتة باآلـ  5

  المشع بواسطة الفطريات 14- ون المرقم بالكربونيالتكسير الحيوى لمبيد الباراثـ  6
ـ إستخدام النظائر المشعة لقياس التوزيع الزمني للمكوث بالمفاعالت الكيميائية المنتجة للحامض  7

  . الفوسفوري واألسمدة
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  : التالية التوصيةوقدم المشاركون في الجلسة 

من أكثر الطرق  دقة فى  قياسات ) وثابتةنظائر مشعة (التأكيد على أن الطرق  النووية 
  .العناصرالمغذية فى التربة والنبات مقارنة بالطرق االعتيادية

  . مشارك 102 ر حواليعدد السادة الحضوكان 
  إدارة الموارد المائية محور د ـ

ية وجيوكيميائية ونظائرية ألحواض مائية فى تم عرض أربعة بحوث تناولت دراسات هيدروجيولوج
مما دل على وجود خبرات هامة في هذا الجمهورية التونسية، وتم استخدام التقنيات النووية فى هذه الدراسات 

  : التاليعلى الترتيب وكانت عناوين البحوث الملقاة المجال، 
  ة بالساحل التونسي، تونسسهل سوس نظائرية لخزانسة هيدروجيولوجية، جيوكيميائية وـ درا 1
الجنوب ( اليورانيوم والتقانات الجيوكيميائية لدراسة المياه الجوفية للمركب النهائي نظائر ـ إستخدام 2

 )التونسي

ستخدام النظائر المشعة والمستقرة في تحديد معدل شحن المياه الجوفية في سهل الجفارة بجنوب إـ  3
  تونس

  . )تونس الوسطى(سيدي مرزوق سبيبة  مياه الجوفية في سهلدراسة كيميائية ونظيرية للـ  4
  . مشارك 72 حوالي الحضورعدد السادة كان 

  
  27/12/2012 الخميس:  الخامساليوم 

  الصباحيةالجلسة 

   الطب النووي ـ إنتاج النظائر المشعةمحور ـ  هـ
وبلغ عدد  .للتشخيص والعالج تناول المحور دراسات خاصة بتطبيق التقنيات النووية في مجال الطب النووي

تحضير مركبات صيدالنية مرقومة للكشف عن األورام بحوث تعتمد تقنيات هامة في  5المقدمة البحوث 
وكانت عناوين البحوث الملقاة ، والعالج اإلشعاعي، كذلك تناولت التقييم النوعي والكمي إلنتاج أجسام مضادة

  :التالي على الترتيب 
 بنظير رقمتوالتقييم البايولوجي لثالث مستحضرات صيدالنية منتجة محليا  ـ السيطرة النوعية 1

  (99mTc- DTPA,99mTc- GH and99mTc- DMSA)م واستخدمت لتخطيط الكلى99التكنيشيوم 
م لغرض استخدامه في 99ـ  بنظير التكنيشيوم وترقيمهالهيبارين ـ  تحضير مركب القصديرـ  2

 تشخيص احتشاء العضلة القلبية
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م 99-بنظير التكنيشيوم  وترقيمهاتحضير عدة صيدالنية مجفدة من سترات الصوديوم ـ  3
  ا في تشخيص وظيفة الكليتينـالستخدامه

  ـ التقييم الكيفي والكمي إلنتاج أجسام الضد 4
5- Radioiodination of Ibuprofen with I125 and its biological behaviour in mice 

  :التوصيات التالية لسة وقدم المشاركون في الج

  . اإلهتمام بمعايير الجودة في إنتاج األدوية المشعة لضمان الكفاءة واألمان والتأثير ـ  1
العمل على تنفيذ بحوث لتقليل تكلفة إنتاج هذه األدوية للتخفيف والتسهيل على المرضى في الدول ـ  2

  .العربية 
  . مشارك 100 حوالي عدد السادة الحضوركان 

  الطب النووي ـ التطبيقاتمحور و ـ 
تعرض هذا المحور لدراسات قياس مستوى الهرمونات واإلنزيمات في الحاالت المعالجة بعقاقير مشعة وذلك 

 9حوث المقدمة بكان عدد ال. لتقييم فعالياتها وتأثيراتها المختلفة، وتناولت المواصفات الجيدة لألدوية المشعة
وكانت عناوين البحوث الملقاة ، التطبيقات المباشرة للتقنيات المستخدمةذات قيمة مضافة من ناحية بحوث 

  :التالي على الترتيب 
 – 3 و 4( دايهيدرو -2و 1-أوكسي - 1-بنزايل - 2الترقيم باليود والتوزيع البيولوجى لمركب ـ  1

  دايوكسايد فى الفئران الحاملة لألورام  10و 5 - كيناكسولين )- ب
 ذكورة فى الرجال مرضى متالزمة األيضمستوى هرمونات الـ  2

شعة جاما باستخدام حمض الكافيك صابة عضلة قلب الجرذ نتيجة التعرض ألالعالج المبكر إلـ  3
  سترإفينيثيل 

ة بعض ـعلى فعالي م99-روي المعلم بالتكنيشيومـر الغـر القصديـة تأثيـدراسـ  4
  ة الدادزينعطاء مادإقبل وبعد  G.P.x   ,G.S.T , SODاتـاألنزيم

 سلوكه ودراسة م99- التكنيشيوم المشع بالنظير) L- Glutamine( األميني الحامض ترقيمـ  5
  البايولوجي

على الخصائص البصرية واالستجابة الطيفية  Co60والكوبلت  Cs173ـ تأثير التشعيع بالسيزيوم  6
 ألغشية يوديد الرصاص

على التغيرات  Oligameric Pronthocyanidine (OPC)ـ تأثير مستخلص بذور العنب  7
  م في الحيوانات المختبرية99بنظير التكنيشيوم  المرقومالكروموسومية لعدة الكبريت الغروي 
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   Estimating Environmental and Occupational Contribution to Cancer in Sudanـ  8
 . خمول الغدة الدرقية ونشاط الغدة الدرقية وسط السودانيينـ  9

  
  : التوصيات التالية وقدم المشاركون في الجلسة 

  .العمل على التوعية بأضرار العوامل البيئية الخطرة التي تساعد على حدوث السرطان ـ  1
 .وضع خطة لتقليل اإلصابة بالسرطان وتنفيذ خطط وقائيةـ  2
 . عمل أبحاث سريرية للتأكد من كفاءة المركبات الصيدالنية المشعةـ  3

  .مشارك 120 حوالي السادة الحضورعدد كان 
  المسائيةالجلسة 

  معالجة األغذية باإلشعاعمحور ز ـ 

على وكانت عناوين البحوث الملقاة ، ية في هذا المجالتناولت الخبرة العربوث بح 6وث المقدمة لبحبلغ عدد ا
  :التالي الترتيب 
  المائدة ية لبيضـ تأثيرات المعالجة اإلشعاعية على الخواص الطبيعية والكيميائ 1
 مية والقرفةيكسدة للمرثير المعالجة على النشاط المضاد لألأتـ  2
  شعاععصير الجزر الطازج المحفوظ باإل يالتغيرات الميكروبيولوجية والتغذوية والحسية فـ  3
شعة جاما أالبطاطس عن طريق استخدام  يستحداث طفرات مقاومة لمرض العفن البنى فـ إ 4

  ليةوالزراعة المعم
منقوص االكسجين  رايبوزيالضرار قاعدة الحامض النووي تحليل الكومت للكشف السريع ألـ  5

DNA غذيةأكسدة في األتالم  
  ـ أهمية استعمال أشعة غاما لخفض المحتوى الميكروبي للقشدة 6

غذية الوضع الراهن لتشعيع األوقامت الدكتورة هند عبد المنعم البشير من السودان بتقديم مداخلة عن 
  .وجهود الهيئة العربية للطاقة الذرية في دعم الباحثين السودانيين في هذا المجال في السودان

دراسة سلوك تسرب المواد الغازية المشعة من مفاعل كما قدم الدكتور عبد اهللا عز الدين بحثه بعنوان 
لقاؤه ضمن محور إ والذي كان مقرراً نووي عبر حواجز متعددة لإلشعاع عقب حصول حادثة نووية

  . لظروف خاصة به ولكن الباحث وصل متأخرا نظراً ين،األمان واألمن النووي
  :التالية  التوصياتوقدم المشاركون في الجلسة 

  التأكيد على استخدام المعالجة اإلشعاعية للحفاظ على المواد الغذائية وإطالة عمر التخزينـ  1
  بدال من أشعة جاما في عمليات تشعيع األغذيةالتأكيد على استخدام األشعة السينية ـ  2

  . مشارك  200حوالي  عدد السادة الحضوركان 
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  ـ أنشطة على هامش المؤتمر ثالثاً
للباحثين وطالب الدراسات العليا من داخل السودان، ) بوسترات(تم عرض ملصقات علمية ـ  1

تم تقييمها من قبل المحاضرين وقد . باإلضافة إلى بوستر لمشارك من المملكة العربية السعودية
المدعوين الستة إللقاء محاضرات في المؤتمر، وسيتم تحكيمها من قبل اللجنة العلمية للمؤتمر 

  . للنظر في معايير اختيار ما يصلح منها للنشر ضمن فعاليات المؤتمر
  : تضمن البرنامج الترفيهي المصاحب للمؤتمرـ  2

داء بدعوة كريمة من مركز الخرطوم القومي للعالج باألشعة في اليوم الثاني رحلة نيلية وغأ ـ 
 . ومحاضرة عن الحضارة السودانية

في اليوم الثالث عشاء تكريمي للهيئة العربية للطاقة الذرية في مطعم حوش السمك بمدينة ب ـ 
 .  الخرطوم

  . في اليوم الرابع زيارة متحف السودان القوميج ـ 
ر عشاء تكريمي لهيئة الطاقة الذرية السودانية في فندق ونادي في اليوم الخامس واألخيد ـ 

  . جياد الخرطوم بحري
  

  ـ حفل اختتام المؤتمر رابعاً
اختتم المؤتمر بجلسة تم فيها قراءة التقرير العام للمؤتمر والتوصيات التي تمخضت عنه على السادة 

الدكتور عيسى  يتي شكر وتقدير لمعاليالمشاركين ووزعت شهادات الحضور والشكر عليهم وتمت قراءة برق
 بشرى محمد المحترم وزير العلوم واالتصاالت ورئيس المؤتمر وسعادة البروفيسور محمد أحمد حسن الطيب

كما تم توجيه الشكر . رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر ومدير عام هيئة الطاقة الذرية السودانيةالمحترم 
عربية للطاقة الذرية واألمانة العامة المكلفة باإلعداد لتنفيذ المؤتمر العربي واالمتنان للمديرالعام للهيئة ال

الحادي عشر لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية مما أدى إلى ظهور المؤتمر بصورة مشرفة علميا وتنظيميا 
  . حازت على تقدير السادة المشاركين

  
 ما بين الباحثين المشاركين في المؤتمإضفاء التوازن بين الخبرة والشباب في:  توصية عامة

رات العربية القادمة لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية التي تنظمها الهيئة 
  . العربية للطاقة الذرية إن شاء اهللا

  المدير العام                                                              


