كلمة ا د محمد احمد محمود جمعة
مقرر الشبكة القومية لفيزياء االشعاع
ورئيس المؤتمرالثانى عشر لفيزياء االشعاع والوقاية

ا د حسن عبد الرحيم نائب رئيس الھيئة ونائبا عن ا د عاطف عبد الجميد رئيس
الھيئة
ا د خالد صقر نائب رئيس الھيئة وعضو الشبكة
ا د امبابى اسماعيل رئيس مركز البحوث النووية
ا د سحر اسناعيل رئيس المركز القومى ليحوث وتكنولوجيا االشعاع
الزمالء قبادات الھيئة الحالين واالسبقين
الزمالء اعضاء الشبكة القومية لفيزياء االشعاع من عام 1993
الزمالء رعاة المؤتمر
الزمالء المشاركين فى اعمال المؤتمر الثانى عشر لفيزياء االشعاع والوقاية
السيدات والسادة
السالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاتة
نشكر معالى االستاذ الدكتور محمد شاكر وزير الكھرباء والطاقة المتجددة وا د
عاطف عبد الحميد عبد الفتاح على رعايه المؤتمر
اجتمعنا معا فى نوفمير  2017لنختفل سويا بالعيد الفضى النعقاد اول مؤتمر لفيزياء االشعاع والذى عقد
بكلية العلوم بقنا عام  1993وفى االجتماع كرمت الھيئة ا د عبد الھادى الكامل اول رئيس للمؤتمر االول
لفيزياء االشعاع ---وذلك بالتوازى مع عقدالشبكة القومية لفبزياء االشعاع ندوة التقنيات النووية واالشعاعية
فى االثار.
ونجتمع اليوم لنحتفل سويا بالعيد الفضى لتأسيس اللجنة التوجھية للشبكة القومية لفيزيا ء االشعاع حيث
صدر قرار ھيئة الطاقة الذرية فى اكنوبر  1993بتشكيلھا لتضم ممثلين من الھيئة والجامعات والمعاھد
والمرا كز ذات العالقة بفيزياء االشعاع وتطبيقاتھا.

وتاريخيا تم عقد  7مؤتمرات خارج ھيئئة الطاقة الذرية وخمس مؤتمرات بمقر ھيئة الطاقة الذرية
حيث عقد المؤتمر االول بمقر جامعة اسيوط بقنا ) حاليا جامعة جنوب الوادى(
والثانى بشبين الكوم والثالث بالمنيا والرابع باالسكندرية والخامس بالھيئة بالتعاون مع جامعة الزقاويق
والسادس باسيوط والسابع باالسماعلية والثامن ببنى سويف  /الفيوم  .والمؤتمرات من التاسع الى الثانى
عشربمقرالھيئة .
ودوريا يعقد المؤتمر كل سنتين ونشرت اعمال المؤتمر االول والثانى بالمجلة الدولية لفيزياء وكمياء
االشعاع والثالث بمجلة الفيزياء ومن الرابع الى الحادى عشر بالمجلة العربية للعلوم النووية وتطبيقتھا
وستنشر البحوث المقبوله للنشر طبقا لشروط النشر الجديدة بالمجلة.
وبعد فترة كمون طويلة من نوفمبر  2012كانت ھناك عدة محاوالت لعقد المؤتمر فى رحاب جامعة
جنوب الوادى قنا عام  2014ومحاولة اخرى فى عقد المؤتمر بمقر وحدة التشعبع الجامى الثانية
باالسكندرية وذلك بالتعاون مع جامعة االسكندرية عام  2016وكانت المحاوله الثالثه عقد المؤتمر بجامعة
بنى سويف ولم تنجح المحاوالت السابقة

نحمد ﷲ نجتمع سويا بمقر ھيئتنا لالحتفال بمرور  25عاما على تشكيل اللجنة التوجھية للشبكة القومية
لقيبزياء االشعاع ونتذكر سويا ا د فوزى حسين حماد رئيس الھيئة ) (1994-1990لحماسه فى تنفيذ
المؤتمر االول بقنا ومشاركته معنا عام  1992وايضا موافقة سيادته على تشكيل اللجنة التوجھية للشبكٮة
القومية لفيزياء االشعاع  .كما اشكر جميع روساء الھيئة والنواب االسبقين فى دعمھم لنشاط الشبكة .
وخالل الفترة من  2012قمنا بعدد من االنشطة منھا ما يخص الوقاية االشعاعية واھمھا عقد ورشة العمل
الثانية للوقاية االشعاعية بالتوازى مع عفد مؤتمر الجمعية المصرية للعلوم النووية وتطبيقتھا عام 2016
وحضور المؤتمرات الدولية واالقليمية للرابطة الدولية للوقاية االشعاعية واخرھا المؤتمر الذى عقد بتونس
سبتمبر .2018
كما نظمت الشبكة القومية لفيزياء االشعاع ندوة التكنولوجيا النووية واالشعاعية فى االثار عام 2017
والمشاركة فى تنظيم المؤتمر الدولى االول لفيزياءاالشعاعية وتطبيقتھا الذى نظمته جامعة االسكندرية ابريل
.2015
وفى الختام اشكر جميع اعضاء اللجنة التنظيمية للمؤتمر والمتعاونين معنا فردا فردا على ما بذلوه من
جھد

كما اشكر جميع اعضاء الشبكة القومية لفيزياء االشعاع فردا فردا وباالخص الزمالء الذين شاركوا فى
اجتماعات اللجنة لعام 2018
كما اشكر كل رعاة المؤتمر واخص بالذكر د جالل الصياد وشركته وشركة ساتكو واسرة المرحوم حسين
ابو ليله ودعادل واسرة المرحوم ا د انس النجار و المسؤلين عن مشاريع الھيئة الثالثة البترول
واالستشارات والكشف االشعاعى

كما اشكر قيادات الھيئة على دعمھا المستمر العمال الشبكة القومية لفيزياء االشعاع حيث انھا وال تزال
الجھة الوحيدة التى تنظم مؤتمرات علمية باسم ھيئة الطاقة الذرية
واشكر ا د عاطف عيد الحميد شخصيا على دعمه المستمر لنشاط الشبكة
وبھذة المناسبة يسعدنى تقديم درع الشبكة لكل من
ا د عاطف عبد الحميد عبد الفتاح ئيس الھيئة
ا د حسن عبد الرحيم نائب رئيس العيئة
ا د خالد صقر تائب رئيس الھيئة
والسالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته

