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 15: تونس /  56. ع. د/ ب 8رقم . ت. م. ق(بناء على قرار المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية 

. ع. د/ 6رقم . ع. م. ق(للهيئة العربية للطاقة الذرية  المؤتمر العامبناء على قرار و) 18/12/2015ـ 
بشأن الموافقة على عقد المؤتمر العربي الثالث عشر لإلستخدامات ) 23/5/2016ـ  22: تونس / 28

تم عقد المؤتمر العربي  ،22/12/2016ـ  18خالل الفترة  الجمهورية التونسيةفي السلمية للطاقة الذرية 
ت السلمية للطاقة الذرية في فندق السفير باالس بمدينة الحمامات خالل الفترة المحددة الثالث عشر لإلستخداما

أعاله بدعم مالي من المملكة العربية السعودية ودعم لوجستي من المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية 
  .في تونس 

  
  أوالً ـ فعاليات افتتاح المؤتمر

صباحاً بعد انتهاء إجراءات التسجيل يوم األحد الموافق  10:00اعة افتتحت أعمال المؤتمر في تمام الس
مي في الجمهورية ، وذلك برئاسة معالي الدكتور سليم خلبوس وزير التعليم العالي والبحث العل18/12/2016

اعة الكبرى بفندق السفير باالس بآيات بينات من القرآن الكريم ثم تلى ذلك عرض تقديمي التونسية، في الق
حتى  ستراتيجية الهيئةالبحث العلمي في مجال تطبيقات الطاقة الذرية السلمية المختلفة في تحقيق إ دور عن

وتاريخ المؤتمر العربي لإلستخدامات السلمية للطاقة الذرية والدول التي سبق لها استضافته، ثم  2020العام 
مة لكم والتكنولوجيا النووية بتونس وي للعلومختار الحامدي مدير المركز الوطن. د. كلمة أ: توالت الكلمات 

عبد المجيد المحجوب مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية وكلمة السيد عبد اللطيف بن عبيد مدير . د. أ
مركز جامعة الدول العربية بتونس وكلمة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تونس، وذلك 

األعضاء في الهيئة العربية للطاقة الذرية وأعضاء اللجنة العلمية للمؤتمر  بحضور ممثلي عدد من الدول
  .عربياً وعدد من الضيوف األجانب عالماً 200ووفد الهيئة العربية للطاقة الذرية، باإلضافة إلى ما يزيد على 

جونغ تضمنت كلمة للدكتور  (KAERI)وري لبحوث الطاقة الذرية ـثم استهلت جلسة خاصة بالمعهد الك
ر البنية التحتية النووية في ـفي تطوي KAERIخبرة "كيونغ كيم رئيس المعهد تلتها محاضرة له بعنوان 

 SMART نائب رئيس ثم محاضرة ألقاها الدكتور كيونغ كوكيم" كوريا ونظرة عامة على أنشطته البحثية
(System-integrated Modular Advanced Reactor Tor)  تطور تقانة "بعنوانSMART" وختم الجلسة ،

  ."SMARTالشراكة السعودية الكورية في "الدكتور ماهر العودان من المملكة العربية السعودية بمحاضرة عن 
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  ثانياً ـ الجلسات العلمية للمؤتمر

بحثاً منها، موزعة على جلسات  131بحثاً، تم إلقاء  139محاضرات عامة و 5اشتمل برنامج المؤتمر على 
في المهجر  مقيمين محوراً فرعياً، وبمشاركة محاضرين عرب 25محاور رئيسية و 6منة المؤتمر المتض

مصر والعراق والسودان وتونس وليبيا واألردن والكويت والسعودية : وباحثين من عشر دول عربية هي 
رك والمعهد المشت) روزاتوم(باإلضافة محاضرتين مدعوتين من مؤسسة الطاقة الذرية  ،وفلسطين والجزائر

  .وكالهما من روسيا اإلتحادية  (JINR)للبحوث النووية 
  

  18/12/2016األحد : اليوم األول 

  الجلسات المسائية

محمود بركات الرئيس األسبق للهيئة العربية للطاقة . د. برئاسة أ 14:15بدأت الجلسة الساعة  ) :أ(القاعة 
  .مشاركاً  65الذرية، وبحضور 

وبحثاً واحداً في المحور ) العلوم النووية األساسية(لمحور الفرعي الفيزياء بحوث في ا) 7(تم إلقاء عدد 
  ) .علوم المواد(الفرعي المواد والخامات النووية 

  .مصر لتعريف بلورات النبضات الوميضية، حسن إبراهيم صالح ـكثافة القدرة الطيفية ـ  1
 ،بولي مثيل ميثااكرياليت/ بولي ستايرين  تأثير أشعة كاما على الخصائص العزلية لخالئط بوليميريةـ  2

  العراق ـنجيبة عبد اللّه الحمداني 
  مصر ـبهاء الدين محمد  ،أنماط الموجات السطحية في بالزما الكم الممغنطة ذات إلكترونات وفجواتـ  3
 تأثير أشعة كاما على الخصائص التركيبية ألغشية أوكسيد الكروم الرقيقة والمحضرة بالترذيذـ  4

  العراق ـعبد الحسين الطيف  ،الماكنتروني ذي التردد الراديوي
طارق جعفر  ،النانوية Pani.CSA/PMMAتأثير التشعيع بأشعة كاما على الخواص الفيزيائية أللياف ـ  5

  العراق ـعلوان 
 ة ألشباه الهليومــة من الطاقـات المنخفضــللمستوي E1 والت ثنائية القطب الكهربائيةــالتحـ  6

  تونس ـضياء الحق صالحي  ،Z = 10, 18, 54 مع
ـ تعيين تراكيز العناصر المشعة في المواد الخام األساسية لمصنع سوق الخميس امسيحل والتربة المحيطة  7

  ليبيا ـامباركة خليفة ميالد  تخدام منظومة مطيافية أشعة جاما،به باس
ب المصاحب والطرق الطيفية ومقارنتها بالطرق تقدير اليورانيوم في مياه البحر باستخدام الترسيـ  8

  . ليبيا ـ سالم علي الفيتوري ،اإلشعاعية في المنطقة الغربية من ليبيا
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  التوصيات

  .ـ إعطاء أهمية للبحوث المتعلقة بالتأثيرات البيئية  1
  .ـ تشجيع الباحثين الشباب وتهيئة الظروف المناسبة إلنجاح بحوثهم  2
  .لمعلومات من خالل شبكة األمان النووي واإلشعاعي والوقاية من اإلشعاع ـ التعاون وتبادل ا 3
  .ـ توحيد الجهود والمشاريع البحثية تحت رعاية الهيئة العربية للطاقة الذرية  4
  

محمود نصر الدين الرئيس السابق للهيئة العربية . د. برئاسة أ 14:30بدأت الجلسة الساعة  : )ب(القاعة 
  .مشاركاً  45وبحضور ، للطاقة الذرية
  ) .تطبيقات النظائر المشعة(بحوث في المحور الفرعي الطب النووي والمعالجة باإلشعاع ) 8(تم إلقاء عدد 

تقييم النشاط اإلشفائي لمركب متعدد اإللكتروليتي المشعع من خالل التوصيف النسيجي والجزيئي في ـ  1
  مصر ـطارق خالد عبد اللّه المغربي  ،الجسم الحي

  مصر ـ آية أباظة ،إدارة المعرفة في الطب النوويـ  2
عبير أمين علي  ،الترقيم باليود المشع والتقييم البيولوجي لجزيء اإلفدرين كعامل محتمل لتصوير القلبـ  3

  مصر ـ طه
 لإسماعي ،كعامل تصوير لألورام A10م والنمذجة الجزيئية لمركب أنتينيوبالستون 99الترقيم بالتكنشيوم ـ  4

  مصر ـ طه إبراهيم
 ،إنشاء قيم قومية مرجعية لجرعات فحص الكلى في أقسام الطب النووي في الخرطوم ـ السودانـ  5

  السودان ـصهيب محمد أحمد األمين 
تطوير تقنية تحليل النويات الصغيرة في خاليا التجويف الفموي للكشف عن المتعرضين لإلشعاع في ـ  6

  العراق ـ محمد عبد الوهاب شاكر ،يمستشفى اإلشعاع والطب النوو
جميل مرعيد  ،وتقييمه كعامل لتصوير الكبد 99-التعليم اإلشعاعي لحامض الالكتيك بنظير التكنيشيومـ  7

  العراق ـ بادي
والتصور  (99mTc-DMSA/99mTc-MAG3)التشخيص الطبي للكلى المنتبذة باستعمال المواد المشعة ـ  8

  تونس ـ ميوسيم العج ،المتعدد الوسائط
  

  التوصيات

النظائر والصيدالنيات المشعة والعاملين في مجال الطب النووي  إنتاجـ تفعيل التواصل بين الباحثين في  1
  .لإلرتقاء بجودة المستحضرات الصيدالنية المشعة 

المواد ـ زيادة اإلعتماد على المعالجة اإلشعاعية لتحضير المضادات لرفع كفاءتها في تحميل البروتينات و 2
  .المضادة لسرعة التئام الجروح والحروق 

  .ـ إمكانية تبني براءة اختراع لمواد مطورة في مخابر عربية ورفع كفاءة المواد المنتجة  3
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  19/12/2016اإلثنين : اليوم الثاني 

  الجلسات الصباحية

ة عامة للبروفيسور بـدأت الجلسة الصباحية بمحاضر) أ(ام الساعـة التاسعـة صباحـاً بالقاعـة ـفي تم
آيت عبد الرحيم حميد من الجزائر ويشغل حالياً منصب نائب مدير عام مركز البحوث النووية البلجيكي 

(SCK. CFN) تقانة مفاعل الجيل الرابع المؤدية إلى إغالق دورة الوقود وطاقة "، وكانت محاضرته بعنوان
  " .نووية مستدامة

  :كما يلي ) ب(و ) أ(تم توزع الحاضرون على القاعتين 
 35برئاسة البروفيسور آيت عبد الرحيم حميد، وبحضور صباحاً  10:15بدأت الجلسة الساعة  : )أ(القاعة 
  .مشاركاً 

في المحور الفرعي ) 5(منها  ،بحوث في المحور الرئيسي المسرعات والمفاعالت النووية) 9(تم إلقاء عدد 
  .في المحور الفرعي التطبيقات ) 4(التقانات و

للتطبيقات الطبية العالجية   (C-band)لمعجل خطى صغير يعمل فى مدى الـ دراسة تصميميةـ  1
  مصر ـ مصطفى محمد العشماوي ،المتقدمة

عزت عبد الفتاح إبراهيم  الرقمي في محطات القوى النووية، ـ طريقة لتقييم األمان لنظام حماية المفاعل 2
  مصر ـعيسوي 

فاطمة محمد  ،PARET / ANLمفترضة باستخدام برنامج  ل عدة حوادث خال TNRC نمذجة مفاعلـ  3
  ليبيا ـ غنجير

 مصطفى عزيز ،MCNPXباستخدام شفرة الكمبيوتر  VVER-1000ـ التحقق وتحليل نموذج قلب مفاعل  4
  مصر ـ

 النووية،في محطات توليد الطاقة  ـ التنوية التلقائية ونمو القطرات في توربين البخار ذو الضغط الواطئ 5
  العراق ـ عقيل مريوش جاري

ـ قياسات المقطع العرضي وحسابات النمذجة النووية للتفاعالت النووية المستحدثة على الفاناديوم حتى  6
  مصر ـ مجاهد األبيض ،مليون إلكترونفولت 20

يونات باستخدام حاقن األ 2- 6للعوامل المؤثرة على معامل الفضفضة للبايفول سي آر  SRIMـ محاكاة  7
  مصر ـسماح رضوان تراب  ،5010- الثقيلة تي

 ـ عشوب نجيب عبد الرحمن ،PARETباستخدام كود  (LOFA)ـ محاكاة لحوادث فقد معدل التدفق  8
  مصر

مربوطة بمحطة تحلية حرارية تعمل  "VVER-440"ـ التحليل الطاقوي واالكسرجي لمحطة  قدرة  نووية  9
  . ليبيا ـ ي ساسي يونسناج ،MSFبتقنية التبخير الوميضي 
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  التوصية

  .ـ أهمية وجود محاكيات لمفاعالت البحوث ومفاعالت القوى للتعليم والتدريب  1
  

بدأت الجلسة حوالي الساعة العاشرة صباحاً برئاسة الدكتور سالم العربي من ليبيا، وبحضور  : )ب(القاعة 
  .مشاركاً  60

  .) ت البيئيةالدراسا(واد المشعة طبيعية المنشأ الم بحوث في المحور الفرعي) 8(تم إلقاء عدد 
حميد حربي  ،2015الناصرية / الصناعة النفطية في  NORMتوصيف المواد المشعة طبيعية المنشأ ـ  1

  العراق ـ خزعل
 ،RAD-7في الماء والتربة لموقع التويثة باستخدام تقنية منظومة الـ  RNـ دراسة تركيز غاز الرادون  2

  العراق ـد علي نشأة رحيم عب
 ،NORMـ دراسة تقييم األثر البيئي لمشروع إنشاء مخزن مؤقت للنفايات البترولية المشعة طبيعية المنشأ  3

  مصر ـ خالد جمال محمد
 ،cn-85ـ قياس النشاط اإلشعاعي لعنصر الرادون في مادة االسمنت باستخدام كاشف األثر النووي  4

  العراق ـعطارد مطر عوفي 
  ليبيا ـ عز الدين أحميدة عبد اهللا لحقول والموانئ النفطية في ليبيا،النورم في اـ قياس  5
 اعية لبعض مواد البناء في العراق،ـ تقييم مستويات النشاط اإلشعاعي الطبيعي ومؤثرات الخطورة اإلشع 6

  العراق ـ ندى فاضل توفيق
تغريد  لمنشأ باالستخالص بمذيبات مختلفة،ة اـ المعالجة الكيميائية للتربة الملوثة بالمواد المشعة طبيعي 7

  العراق ـ منعم نافع
ـ قياس العناصر الطبيعية واالصطناعية المشعة في الحبوب المستهلكة في ليبيا باستخدام جهاز الجرمانيوم  8

  ليبيا ـ مبروكة محمد الخبولي ،عالي النقاوة
  

  التوصية

  .العربية لمساعدة الباحثين على التواصل في مجال القياسات ـ التأكيد على التعاون بين المراكز والهيئات  1
  

  الجلسات المسائية

بدأت الجلسة المسائية بمحاضرة عامة للبروفيسور أيمن الهواري ) أ(عصراً بالقاعة  14:00في تمام الساعة 
حدة األمريكية، الواليات المتالت النووية بوالية نيوكارولينا ـ من األردن ويعمل حالياً في برنامج المفاع

  " .فيزياء وتطبيقات: النترونات البطيئة "وكانت محاضرته بعنوان 
  :كما يلي ) ب(و ) أ(ثم توزع الحاضرون على القاعتين 
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  .مشاركاً 35أيمن الهواري، وبحضور عصراً برئاسة البروفيسور  14:30بدأت الجلسة الساعة  : )أ(القاعة 
في ) 2(في المواد والخامات النووية و ) 7(لرئيسي علوم المواد، منها بحثاً في المحور ا) 11(تم إلقاء عدد 

  .في التحليل الكيميائي اإلشعاعي ) 1(في التنشيط النتروني و) 1(التقانات النانوية و 
 ـعامر حسين عامر بشر  وادي أم عدوي، جنوب سيناء ـ مصر،تمعدنات اليورانيوم في بجماتايت ـ  1

  مصر
 وي على أيونات الليثيوم والبورون،قي عند جهد متغير للزركونيوم في أوساط مائية تحتـ اإلستقطاب الحل 2

  مصر ـعبد العزيز فهمي محمد وحيد 
يوم من مخلفات المحاليل ـ أداء مركب التلك الممغنط ـ أكسيد التيتانيوم الدمصاص أيونات الثور 3

  مصر ـ أحمد مرسي أحمد مرسي الحمضية،
محمود السيد  ،ي لوقود مكون من منطقتين ـ خليط األكاسيد ـ ثاني أكسيد اليورانيومـ السلوك النيوترون 4

  مصر ـ أحمد دره
 ـ فريد حسني أبو النورجيل الرابع من المفاعالت النووية، ـ إعداد ووصف وقود الكربيد والنيتريد لل 5

  مصر
 فين المحضر من مصدر طبيعي،د الغراـ إدمصاص أيونات الثوريوم باستخدام مكون بولي بيرول ـ أكسي 6

  مصر ـ محمد عبد اللّه جادو
عمرو  ،"و ن -2ميثيل بنتان  4"باستخدام ـ دراسات الستخالص اليورانيوم من محاليل حامض النيتريك  7

  مصر ـ عبد الرحمان
يا زكر ينول،تحضير وتوصيف وتطبيقه كحفاز في اختزال البارانيتروف: ـ جزيئات النحاس النانومترية  8

  مصر ـعلي 
زنك  -ـ تأثير العناصر األرضية النادرة على السلوك التركيبي والمغنطيسي والكهربي لفريتات النانونيكل 9

  مصر ـماري قيصر وليم  كروم، –
إيمان طارق  ،Zrونواتجها لعنصر الهدف  (n,a)و  (n,p)ـ الجهد البصري لتفاعالت المقطع العرضي  10

  العراق ـالعلوي 
 ـ حسن الزين أحمدضيم في منطقة دارفور ـ السودان، ركيز العناصر النزرة في نبات القـ تقدير ت 11

  . السودان
  

عصراً برئاسة المهندس فؤاد العون رئيس وفد دولة الكويت في  14:30بدأت الجلسة الساعة ) : ب(القاعة 
  .مشاركاً  52، وبحضور )58(المجلس التنفيذي للهيئة في دورته 

  . )الدراسات البيئية(بحوث في المحور الفرعي التلوث البيئي وتقدير األثر البيئي ) 9(تم إلقاء عدد 
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 ظة الخليل ـ جنوب الضفة الغربية،إنعكاسات التلوث اإلشعاعي النووي على اإلنسان والبيئة في محافـ  1
 فلسطين ـ خليل محمد ذباينة

 ـ خالدة عوض البدوي األشعة السينية، باستخدام) ف صحيصر(ـ تحديد العناصر الثقيلة في التربة  2
  السودان

النووية في حالة ـ تقييم األثر البيئي اإلشعاعي الناتج من النفايات السائلة المنطلقة من محطة للطاقة  3
  مصر فاتن صالح توفيق ـ التشغيل العادي،

: شور جوز الهند ـ إمتصاص بعض العناصر المشعة الخطرة على الكربون المنشط المعدل المستمد من ق 4
  مصر سارة سيد محمد محروس ـ ت الديناميكا الحرارية والحركية،دراسا

غادة عادل  تخدام نانومتراكب مطور باإلشعاع،ـ التخلص من مبيد الميثوميل من النفايات المائية باس 5
  مصر محمود ـ

 حسن كشيح ـ حالة بتونس،دراسة : لهواء الطلق ـ عالقة اإلشعاعات الطبيعية بالجزيئات العالقة في ا 6
  تونس

 الكويت درويش العازمي ـ لرصد اإلشعاعي البيئي في الكويت،ـ شبكة ا 7
روية بمياه صرف صناعة ـ النشاط اإلشعاعي الطبيعي في بعض النباتات المنزرعة في التربة الرملية الم 8

  مصر عزت عبد المحسن قطب علي ـ السيراميك،
ات المشعة من التربة إلى النبات لنماذج منتخبة لموقع التويثة باستخدام ـ حساب معامل انتقال النويد 9

 سالم خضير عبد اهللا ـ مؤثرات الخطورة اإلشعاعية،منظومة تحليل أطياف أشعة كاما وحساب 
  . العراق

  
  20/12/2016الثالثاء : اليوم الثالث 

  الجلسات الصباحية

احية بمحاضرة عامة للبروفيسور فاضل مالوش أت الجلسة الصببد) أ(في تمام الساعة التاسعة صباحاً بالقاعة 
كخبير سامي ومدير مشروع مسؤول عن  (CEA)يعمل حالياً في مفوضية الطاقة الذرية الفرنسية من تونس و

نظرة عامة على أنشطة البحث "الوقاية من اإلشعاع وأكواد محاكاة مونت كارلو، وكانت محاضرته بعنوان 
  " .ي مجال الطاقة النوويةف CEAوالتطوير في 

  :كما يلي ) ب(و ) أ(ثم توزع الحاضرون على القاعتين 
 40صباحاً برئاسة البروفيسور فاضل مالوش، وبحضور  10:15بدأت الجلسة على الساعة  : )أ(القاعة 
  .مشاركاً 

في ) 3(ياء وفي الكيم) 6(بحوث في المحور الرئيسي العلوم النووية األساسية، منها ) 9(تم إلقاء عدد 
  .البيولوجيا 
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، السيد عبد تحضير وتوصيف فيلم من بولي فينيل بيرولدين المطعم بالنحاس باستخدام تقنية اإلحاللـ  1
 مصر المنعم والي ـ

  مصر ـصابر إبراهيم موسى  يدة إلزالة بعض العناصر الثقيلة،ـ تحضير متراكبات جد 2
 تقنية األشعة السينية المتفلورة،لثقيلة في رسوبيات باستخدام ـ تحديد تراكيز العناصر النزرة والعناصر ا 3

  السودان ـ معتز أحمد إبراهيم
ناريمان حسين  ،5-على المبادل األيوني بيوركس 131-ـ تعيين الكفاءة التجريبية والنظرية لنظير اليود 4

  مصر كامل ـ
سهيلة كاظم  دينة البصرة بطريقة الفلورة،ة ومـ تقدير تركيز اليورانيوم لنماذج من التربة في موقع التويث 5

  العراق صيهود ـ
  العراق نعيمة غضبان هادي ـ يلة في ترب محافظة واسط،ـ محتوى اليورانيوم وبعض العناصر الثق 6
الجزء الحر من الهرمون  ـ تطوير األجسام المضادة الدليل والمرتبط لعمل منظومة الطور الصلب لتقدير 7

  مصر سالم سالم ـخالد محمد  المشيمي،
السرطان  والبيتاكتنين في نموذج 3- ـ االستاتين يغير التعبير الجيني عن جزيئات اإلشارة االستات 8

  مصر ـ خالد شعبان محمود عزب المعرض لإلشعاع الجامي،
مشاعر محجوب محمد  ،)الطمي(خلفات مياه الصرف الصحي ـ إستخدام التقانات النووية في معالجة م 9

  . سودانال ـ خالد
  

  :التوصيات 
  .ـ أن تكون تقديرات محتويات العناصر الثقيلة ذات التأثير على صحة اإلنسان في الدول العربية منخفضة 1
  .ـ إيجاد مشاريع وطنية دائمة وشاملة مبنية على البحوث المعروضة ويمكن مشاركتها بين الدول العربية  2
  

من تونس ويعمل كمال الزواري  برئاسة الدكتورصباحاً  10:00الساعة بدأت الجلسة حوالي  : )ب(القاعة 
  .مشاركاً  30، وبحضور (ENIS)بالمدرسة القومية للمهندسين بصفاقس  أستاذاً

في ) 6(في خصوبة التربة و) 5(بحثاً في المحور الرئيسي تطبيقات النظائر المشعة، منها ) 11(تم إلقاء عدد 
  .إدارة الموارد المائية 

حسين  ،15ن -دام تقانة النظير المستقر نمو الشعير المتأثر بحمية الماء والسماد اآلزوتي باستخـ مقاييس  1
 مصر عبد العزيز ـأحمد 

يحيى جالل  متأثرة بالري بالمياه المستعملة،ـ العناصر المغذية الصغرى في نبات الجاتروفا المشعع ال 2
 مصر محمد ـ

 ،15ستخدام تقانة اقتفاء األثر ـ نمونيوم تحت زراعة البازالء باـ الميزان اآلزوتي لليوريا وسلفات األ 3
  مصر ـ شيرين محمد عبد الرافع الدجوي
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ـ تحسين ممارسات التسميد النتروجيني لإلستخدام الكفؤ بواسطة القمح المروي بالماء المالح تحت ظروف  4
  مصر ـ محمد فتحي كساب ،15ن -م تقانة النتروجين المستقرالتغطية باستخدا

ـ استخدام طرق التركيز المسبق في تحضير المصادر اإلشعاعية لعينات من األسمدة الفوسفاتية باستخدام  5
يمرات وقياسها باستخدام مطيافية الترسيب الكهربي أو االستخالص السائلي على شريحة رقيقة من البول

  ليبيا المهدي بشير طريش ـ ألفا،
 الجوفية في حوض رم جنوب األردن، شعة الطبيعية في تقييم نوعية المياهـ إستخدام النظائر الثابتة والم 6

  األردن ـ إسماعيل محمد مسلم عبد الدين
 ـ سعدي كاظم عبد الحسين لعراق من ناحية النظائر البيئية،ـ توصيف مياه نهري دجلة والفرات في ا 7

  العراق
علي رؤوف عجينة  ة ـ السماوة جنوبي العراق،لشنافيـ توزيع نظير الراديوم لمصادر المياه في منطقة ا 8

  العراق ـ
الجوفية في ـ إستعمال نظائر النترات لتقييم مدى تأثير األنشطة الزراعية والبشرية على جودة المياه  9

  تونس سوار كمون ـ ،)تونس(حوض قرمبالية 
لسد الكوكات في تغذية  ـ إستخدام التقنيات الجيوكيميائية لدراسة مساهمة عمليات الشحن االصطناعي 10

  تونس انتصار فريد ـ ،)تونس الوسطى(سطحية بحوض جلولة المائدة ال
جنوب (اقس ـ دراسة الخصائص النظائرية والكيميائية وتقييم نوعية المياه الجوفية شبه العميقة بصف 11

  . تونس رحمة عيادي ـ ،)شرق البالد التونسية
  

 حيث زار المشاركون ،تم القيام برحلة سياحية إلى مدينة القيروان األثريةوفي الفترة المسائية من يوم الثالثاء 
صالة المغرب في رحابه مستمتعين بعبق التاريخ  وأدى من رغب منهمجامع عقبة بن نافع و القديم السوق
  .يفوح من بين جنبات المكان والجو الروحاني الرصين  الذي

  
  21/12/2016األربعاء : اليوم الرابع 

  ات الصباحيةالجلس

شكر من  دبدأت الجلسة الصباحية بمحاضرة عامة للبروفيسور أمج) أ(في تمام الساعة التاسعة صباحاً بالقاعة 
يشغل حالياً منصب رئيس قسم أمان مفاعالت البحوث النووية ومدير برنامج أمان المفاعالت مصر و

أنشطة الوكالة "ي فيينا، وكانت محاضرته بعنوان ومنشآت دورة الوقود النووي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ف
  " .الدولية للطاقة الذرية حول أمان المفاعالت البحثية

  :كما يلي ) ب(و ) أ(ثم توزع الحاضرون على القاعتين 
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خالد هادي مهدي من العراق، برئاسة الدكتور صباحاً  10:30بدأت الجلسة على الساعة  : )أ(القاعة 
  .مشاركاً  50وبحضور 

  ) .العلوم النووية األساسية(بحوث في المحور الفرعي البيولوجيا ) 10(تم إلقاء عدد 
 ـ هنادي محمد الفكي وظائف الكلى في مجموعة سودانيين،تأثير ارتفاع هرمونات الغدة الدرقية على ـ  1

  السودان
عمار مولى  يوكيمياوية،ى بعض المتغيرات البام عل99ـ تأثير عدة الصوديوم سترات المعلم بالتكنيشيوم  2

  العراق حمود ـ
م المحفز لبعض 99-ـ الدور الوقائي المحتمل لمركب امكدالين ضد عدة الفايتيت المرقمة بنظير التكنيشيوم 3

  العراق إقبال فاضل علوان ـ لكروموسومية في الفئران البيضاء،التغيرات البايوكيميائية وا
هروحيوية وتخفيف ى الناس البالغين بطريقتي تحليل اإلعاقة الكـ دراسة مقارنة لقياس مكونات الجسم لد 4

  العراق أحمد صالح ساجت ـ نظير ديو تريوم،
ـ التحليالت الوراثية في الخاليا اللمفاوية للعاملين المعرضين مهنياً لمستويات منخفضة من اإلشعاع  5

  العراق ـ حب كاظم عليعبد الصا الوطني لعالج األورام في بغداد، المؤين في مستشفى األمل
ي موقع التويثة ـ ـ دراسة التغيرات النسيجية المرضية للفئران المتواجدة في المنشآت النووية المدمرة ف 6

  العراق ر ـأمل جبار مط العراق،
لبكتريا  MexXYومضخة الدفق  MexAB-OprMـ إستعمال أشعة بيتا وكاما كمثبط لمضخة الدفق  7

Pseudomonas aeruginosa، العراق خالد هادي مهدي ـ  
ـ تقييم األضرار في الحامض النووي للخاليا اللمفاوية لدم العاملين باإلشعاع في موقع التويثة باستخدام  8

  العراق ـ زينب عباس عودة معامل االنقسام النووي والخيطي، فحوصات النوى الصغيرة،
باستخدام أشعة  (RF-lgM)عن العامل الرثوي للكشف المبكر ) اليزا(ـ تحضير عدة تحليل مناعي انزيمي  9

  العراق ـ اكتفاء مزهر عبد ،60-كاما كوبلت
 م لدراسات النخاع العظمي،99-شيومـ التحضير والسيطرة النوعية للمستحضر الغروي فوسفات التكني 10

  . العراق هشام محمود عبد الكريم ـ
  

  :التوصية 
تشجيع واستثمار براءات االختراع الناتجة عن البحوث التي تم  الطلب من الهيئة العربية للطاقة الذريةـ  1

  .عرضها في المؤتمرات العربية أو التي تم دعمها من خالل اإلقامات العلمية التي توفرها الهيئة 
  

هداية اللّه سالم من مصر، وبحضور . د. بدأت الجلسة حوالي الساعة العاشرة صباحاً برئاسة أ : )ب(القاعة 
  . مشاركاً 30



 
  
  
  

11  
  -808.45071 :فاكس  ـ-71 808.400 : هاتف ـة ـالجمهورية التونسي ـس ـتون 1003راء ـ ـي الخضـج المؤازرة ـ حـ، نه7

7, Rue de l’assistance – cité el Khadhra – 1003 Tunis – TUNISIA – Tel: 71-808.400 – Fax: 71-808.450 – E-Mail: aaea@aaea.org.tn & aaea_org@yahoo.com 

 

 Arab Atomic Energy Agency  א  א א

  الذرة في خدمة اإلنسان

 .هـ.ب. /ن.ن.م

) 3(في اإلنتاج النباتي و) 7(بحوث في المحور الرئيسي تطبيقات النظائر المشعة، منها ) 10(تم إلقاء عدد 
  .في مكافحة اآلفات 

  العراق شذى عايد يوسف ـ ي استنباط نباتات أحادية للبطيخ،تأثير التركيب الوراثي وأشعة كاما فـ  1
  العراق سمير محمد أحمد ـ وراثية جديدة من الطماطم، طفرات ـ إستخدام التقنية النووية الستحداث 2
األثر على النمو واستعاضة النيتروجين باستخدام النظير المستقر : المعدني للقمح / ـ التسميد العضوي  3

  مصر ـ مازن مصطفى علي إسماعيل ،15ن
مصري اللين صناف القمح الـ إستجابة التعبير الجيني إلنزيم البيروكسيديز لإلجهاد الملحي في إثنين من أ 4

  مصر ـ أمينة عبد الحميد علي محمد المتأثرة بأشعة غاما،
األفرع المزروعة ي بأشعة غاما وإضافة األوكسين في زيادة تجذير بنور الديجيتال الصوفـ تأثير تشعيع  5

  العراق ـمختار  سراب عبد الهادي خارج الجسم الحي،
  تونس ـإيناس براهمي  لحمص ضد طفيلي الهالوك،فرات من اـ سلوكيات المقاومة لدى ط 6
أشعة غاما لمقاومة ظروف  ـ تقييم التنوع الوراثي وإنتاجية بعض طفرات من الشعير مستنبطة باستخدام 7

  ليبيا عادل مختار المغربي ـ الجفاف،
المشععة ) 2بي أ (سي ـ التغير في النواتج األيضية ليرقات جاليريا ميلونيال المصابة بشتينرنيما كاربوكاب 8

  مصر ـ هداية اللّه سالم بأشعة جاما،
القطن ـ التأثيرات الوراثية للجرعات تحت المعقمة ألشعة جاما على النواحي التزاوجية لحشرة دودة ورق  9

  مصر مجدي محمد علم الدين ـ خالل ثالثة أجيال متعاقبة،
حشرة اإلسبودبترا ليتوراليس بعد المعاملة ـ التغيرات الهيستولوجية في الجهاز التناسلي األنثوي ل 10

  .مصر  ـمجدية عبد الرحمـن محمد هزاع  إلشعاعية معاً أو كال على حدة،الحرارية وا
  

  الجلسة المسائية

بدأت الجلسة المسائية بمحاضرة مدعوة للسيد سيرجي ميخيف ) أ(عصراً بالقاعة  14:00في تمام الساعة 
مال في المكتب اإلقليمي لمؤسسة روزاتوم الروسية بدبي، وكانت محاضرته الذي يعمل مديراً لتطوير األع

  " .تقانات روزاتوم في مجال مشروعات القوى النووية والتطبيقات غير الطاقوية للتقانات النووية"بعنوان 
  :كما يلي ) ب(و ) أ(ثم توزع الحاضرون على القاعتين 

أحمد هشام الصباغ من األردن،  برئاسة الدكتورعصراً  15:15بدأت الجلسة حوالي الساعة  : )أ(القاعة 
  .مشاركاً  50وبحضور 

  ) .الدراسات البيئية(بحثاً في المحور الفرعي التلوث البيئي وتقدير األثر البيئي ) 12(تم إلقاء عدد 
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 ـ هزيم محمد أبو  سفات في منطقة الرصيفة األردنية،تقدير األثر البيئي اإلشعاعي لمواقع تعدين الفوـ  1
 األردن

موعة في ـ كمية النويدات المشعة في التربة والنبات وتأثيرها على الحمض النووي لبعض النباتات المج 2
  األردن ـوسام محمد هادي الخطيب  مناطق مختلفة في األردن،

 ـ ام الصباغأحمد هش انيوم باستخدام نبتة دوار الشمس،ـ المعالجة النباتية للتربة األردنية الملوثة باليور 3
  األردن

ه من عملية زالة انتقائية لعنصر اليورانيوم من الماء الملوث باستخدام الوحل اللزج الذي يتم تجميعـ إ 4
دراسة االتزان والديناميكا الحرارية والحركية لعملية : معالجة المياه الناتجة من مصافي تكرير النفط 

  .مصر  أحمد محمد زيدان ـ ،اإلزالة
ات وألصناف استقرارية جو عامل اإلنتشار الجوي للملوثات الهوائية في منطقة بغداد على مسافـ تحديد  5

  العراق ـ أحمد شوقي محمد مختلفة،
  العراق ـ أسعد راضي صيهود اطق جنوب العراق من مفاعل بوشهر،ـ تقييم األثر اإلشعاعي على المن 6
  العراق عبد الصاحب كاظم علي ـ النووي، شعاعية في موقع التويثةـ الكشف عن المتساقطات اإل 7
التربة والنباتات  ـ األثر البيئي للتسميد المعدني المتعاقب على تراكم بعض العناصر الثقيلة والمشعة في 8

  العراق ـ نصير عبد الجبار النامية فيها،
 ة في موقع التويثة،لنووية المدمرـ تقدير اليورانيوم في عينات النباتات الموجودة في إحدى المنشآت ا 9

  العراق ـ زينب محمود عبد اهللا
  العراق هناء احسان ـ رنة بعض مؤشرات التلوث اإلشعاعي،ـ دراسة تأثير التسميد على التربة ومقا 10
  تونس سهام جبري ـ روسي في الماء بواسطة أشعة جاما،ـ رصد التلوث الفي 11
 في عينات تربة، 40- والبوتاسيوم 232-وريوم، الث238-ـ تقييم التراكيز لنويدات اليورانيوم 12

  السودان ـ أنس محجوب مصطفى بورتسودان،
  

  :التوصية 

ـ الطلب من الهيئة العربية للطاقة الذرية تشجيع واستثمار براءات اإلختراع الناتجة عن البحوث التي تم 
  .تي توفرها الهيئة عرضها في المؤتمرات العربية أو التي تم دعمها من خالل اإلقامات العلمية ال

  
عصراً برئاسة الدكتورة اكتفاء مزهر عبد من العراق،  15:00بدأت الجلسة حوالي الساعة  : )ب(القاعة 

  .مشاركاً  20وبحضور 
في ) 5(في مكافحة اآلفات و) 2(بحثاً في المحور الرئيسي تطبيقات النظائر المشعة، منها ) 11(تم إلقاء عدد 

  .في التقنيات الالّإتالفية ) 1(في الصناعة و) 3(و معالجة األغذية باإلشعاع
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  مصر ـعلي فوزي حمزة  لى نسل الجيل األول لسوسة القمح،التأثير البيولوجي ألشعة غاما عـ  1
 ـنجوان محمد زهران  ي الحشرات الكاملة لذبابة الخوخ،ـ تأثير أشعة غاما على العناصر المعدنية ف 2

  مصر
المتواجد بالمركزالوطني للعلوم  60- اع المنتجات باستعمال المصدر المشع كوبالتالممارسة الجيدة إلشعـ  3

  تونس ـ ليلى عونلي ،والتكنولوجيا النووية
في  %90ـ تقييم أولي للترابط بين جرعة اإلشعاع المؤين وفترة الجفاف الالزمة إلحداث تخفيض بنسبة  4

  تونس ـ صغيرهيثم ال المؤلفة للذراري لبدائيات النوى،الوحدات 
  مصر ـ أحمد إبراهيم عفيفي غاما على خصائص حبوب الترتيكال، ـ تأثير أشعة 5
افة المشععة في الجرذان ـ التأثير الخافض لشحميات الدم والنشاط المضاد لألكسدة ألوراق الخرشوف الج 6

  مصر ـمحمد ضياء الدين حامد فرج  البدينة،
  العراق ـ لبيب أحمد كاظم ،B1إزالة سمية االفالتوكسين  ـ تقييم كفاءة تشعيع نماذج الحبوب في 7
جامي واستخدامها ـ الهيدروجيالت ذات الحساسية لألس الهيدروجيني المحضرة من الكيتوزان باإلشعاع ال 8

  مصر ـ سحر أحمد إسماعيل في تحرر الدواء،
ى شرائح البولي إيثيلين التطعيم اإلشعاعي لكل من حمض األكريليك وميثاكريليتات الجليسيديل علـ  9

  مصر ـ عمرو الحاج علي لتثبيت إنزيم اليورياز تساهمياً، منخفض الكثافة
ة مع الحديد المغناطيسي والفض) حمض األكريليك/فينيل الكحول(ـ إعادة وتوصيف متراكبات البولي  10

  مصر ،منى عيد محمد النانومترية بواسطة أشعة جاما،
 (PIXE)ي ـدام تقنيتـة باستخـة الحديثـإتالفي لبعض العمالت المعدنيل اإلتالفي والالّــ التحلي 11

  .مصر  ـأيمن أحمد مسعود  ،(ICP-AES)و
في  21/12/2016يوم األربعاء مساء  20:00تكريمي للمشاركين في المؤتمر بدءاً من الساعة  وقد أقيم عشاء

س قسم التعاون الدولي في المعهد المشترك ين رئيمحاضرة مدعوة للدكتور ديمتري كامناستهل ب ،)أ(القاعة 
فرص جديدة للبحث والتعليم في المعهد "بروسيا االتحادية، وكانت محاضرته بعنوان  (JINR)للبحوث النووية 

العربية للطاقة  الهيئةوبعد إلقاء محاضرته تم توقيع مذكرة التفاهم بين . "JINRالمشترك للبحوث النووية 
للتعاون في مجال البحث والتطوير المتعلق  (JINR)المشترك للبحوث النووية والمعهد  (AAEA)الذرية 

  .بتطبيقات الطاقة النووية السلمية
  

  22/12/2016الخميس : اليوم الخامس 

  الجلسات الصباحية

لسيد ياسين الشعري من بدأت الجلسة الصباحية بمحاضرة عامة ل) أ(في تمام الساعة التاسعة صباحاً بالقاعة 
بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في  ينفي قسم األمان واألمن النووي النووي يعمل حالياً مسؤول األمانوتونس 
  ." النظام العالمي لألمان واألمن النوويين"، وكانت محاضرته بعنوان فيينا
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  :كما يلي ) ب(و ) أ(ثم توزع الحاضرون على القاعتين 
  .صاحب كاظم من العراق الجلسة الدكتور عبد ال ترأس : )أ(القاعة 

) 5(في الوقاية من اإلشعاع و) 3(بحوث في المحور الرئيسي األمان واألمن النوويين، منها ) 8(تم إلقاء عدد 
  .في إدارة النفايات المشعة 

عات دور الرقابة اإلشعاعية في تحقيق األمان البيئي والحد من مخاطر األضرار اإلشعاعية في صناـ  1
  مصر ـهويدا جالل عبد المنعم طه  ن والمعالجة،التنقيب والتعدي

  السودان ـسارة علي النور خير السيد  ن مواد البناء،ـ تقدير تراكيز غاز الرادون المنبعث م 2
ـ قياس النشاط اإلشعاعي الطبيعي في عينات من التربة الزراعية التي تم جمعها من ثالثة مواقع مختلفة  3

  األردن األردنية في مدينة الزرقاء، الليث تركي الدرابيع ـترول في مناطق حول مصفاة الب
مها علي إبراهيم يوسف  لراتينجات الكاتيونية واأليونية،ـ معالجة النفايات المشعة السائلة باستخدام بعض ا 4

  مصر ـ
رضا رشاد عبد  دراسة الحركية والنمذجة،: لمشعة ـ إستخدام طين طبيعي الحتباس بعض العناصر ا 5

  مصر ـيد شيحة المج
 العراق ـ أنور عبد الفتاح أحمد تصنيع الوقود النووي في العراق،  ـ خطة تصفية منشأة 6
 ضررة خالل مرحلة ما بعد الطوارئ،ـ التغيرات والتعديالت المرتبطة بإدارة تصفية المنشآت النووية المت 7

  العراق خضير عباس وهيب ـ
  . العراق د ـأنور عبد الفتاح أحم ،2تموز  تحديات لتفكيك قلب مفاعلـ المصاعب وال 8
  

  .مشاركاً  25محمد نصر محمد السيد من مصر، بحضور . د. الجلسة أ ترأس : )ب(القاعة 
في ) 4(في تقدير المخاطر و) 1(بحوث في المحور الرئيسي األمان واألمن النوويين، منها ) 7(تم إلقاء عدد 

في الطوارئ النووية ) 1(المادية والمنشآت النووية و في الحماية) 1(قياس الجرعات اإلشعاعية و
  .واإلشعاعية

قياس مستوى غاز الرادون في الهواء الطلق وتقدير المخاطر اإلشعاعية في ساحات الخردة الملوثة ـ  1
  العراق ـنبيل هاشم أمين  إشعاعياً في موقع التويثة النووي،

اإلشعاعية على مدى طاقات لكتروني للجرعات ـ دراسة سلوك بعض مقاييس الرنين المغنطيسي اإل 2
  السودان ـمحمد أبو بكر حسين رشدي  مختلفة،

  السودان ـ زحل أحمد عثمان حبيب في السودان،) الغرانيت(د البناء ـ تقدير النشاط اإلشعاعي في موا 3
ألطباق الدوارة ـ توصيف قياس الجرعات في منشأة التشعيع الجامي شبه الصناعية التونسية بعد تركيز ا 4

  تونس ـ خالد فرح ة لتعقيم ذباب الفاكهة المتوسطي،المخصص



 
  
  
  

15  
  -808.45071 :فاكس  ـ-71 808.400 : هاتف ـة ـالجمهورية التونسي ـس ـتون 1003راء ـ ـي الخضـج المؤازرة ـ حـ، نه7

7, Rue de l’assistance – cité el Khadhra – 1003 Tunis – TUNISIA – Tel: 71-808.400 – Fax: 71-808.450 – E-Mail: aaea@aaea.org.tn & aaea_org@yahoo.com 

 

 Arab Atomic Energy Agency  א  א א

  الذرة في خدمة اإلنسان

 .هـ.ب. /ن.ن.م

اشف الوميض شباه الموصالت الثنائية وكوأة في الجسم الحي باستخدام كواشف شعاعيقياس الجرعة اإلـ  5
  ليبيا ـعبد الرحمان محمد الحجاجي  ،شعاعي الخارجيالحراري في العالج اإل

  العراق ى ـحيدر كامل عيس لمنشآت النووية في موقع التويثة،ة نموذجي لـ تصميم نظام حماية مادي 6
  .مصر  ـمحمد نصر محمد السيد  لمحاكاة انتقال نواتج االنشطار، ـ نموذج 7
  

  حفل اختتام المؤتمر

حضور السيد خليل العميري كاتب الدولة للبحث ة للمؤتمر عقدت الجلسة الختامية ببعد انتهاء الجلسات العلمي
علمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجمهورية التونسية، حيث تمت قراءة البيان الختامي ال

  . للمؤتمر وتليت التوصيات التي تمخضت عنه على السادة المشاركين
وتم توزيع شهادات التقدير على السادة المشاركين ببحوث في المؤتمر وشهادات الحضور على السادة 

عت على السادة المشاركين في كما تم تجميع استبيانات تقييم المؤتمر التي وز. فقط حضورالمشاركين بال
مرفق استبيان تجميعي آلراء (المؤتمر في اليوم السابق لإلسترشاد بآرائهم في المؤتمرات القادمة بإذن اللّه 

  ) .المشاركين
  

  ة للمؤتمرات القادمةددروس مستفا

كان هو المسؤول نقل المشاركين في المجيء والعودة حيث أن الجانب التونسي ـ إحكام الناحية التنظيمية ل 1
وأعطال في الحافالت  وصول الحافالت وحدثت مشاكل تأخير المشاركين في المؤتمر نقلعن ترتيبات 

انتهاء المرسلة من جانب المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية لنقل المشاركين إلى المطار بعد 
واضطرت الهيئة إلى اتخاذ بعض  ،بنجاح المؤتمر غير مكتملة الفرحةمما جعل  ،المؤتمر أعمال

  .اإلجراءات السريعة لحل المشكلة والعمل على وصول السادة المشاركين إلى بالدهم سالمين 
لمؤتمر ـ تم في هذا المؤتمر، وألول مرة في تاريخ مؤتمرات الهيئة العربية للطاقة الذرية، نقل فعاليات ا 2

، حيث تابع المؤتمر (Facebook)نقالً مباشراً عن طريق حساب الهيئة على شبكة التواصل اإلجتماعي 
من قبل  DVDوسيتم تسجيل البث المباشر وصور المؤتمر على  .آالف المهتمين في كافة دول العالم

بإذن اللّه سيتم  وفي المؤتمرات القادمة. عملية البث المباشر للمؤتمرب التي قامت "خمسة"شركة 
االستمرار في إجراء البث المباشر لها نظراً لما حققه من رصد إعالمي يومي للمؤتمر وتواجد أخبار 

  .المؤتمر على المواقع اإللكترونية لمتابعة الجلسات اليومية للمؤتمر 
  المدير العام                                                                                   
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املؤمتر العربي الثالث عشر 

 لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية

 22/12/2016 ـــ 18: احلمامات ـــ اجلمهورية التونسية 

856

1518122015

1822122016

 1822122016

9139131

626

KAERI

SMART

SMART

SMART

(JINR)
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