
  
  جائزة المنتدى النووي للبحوث والدراسات

  

  : حول المنتدى النووي-أ
دى ال د المنت شار   يع ر االنت ن وحظ االت االم ي مج اديمي ف شر االآ ى والمتخصصة بالن ة االول صة االلكتروني ووي المن ن

شامل دمار ال ق باسلحة ال ا يتعل ل م ووي وآ يالت . الن ة وتحل ات حديث ي بمعلوم ور العرب د الجمه دى تزوي ويهدف المنت
شكل خاص    ة ب ات النووي ام والملف شكل ع ة ب ز دور القطاعات اض. موضوعية حول التطورات االمني ل وتحفي افة لتفعي

  .االآاديمية والبحثية العربية في المواضيع ذات االبعاد االستراتيجية واالمنية التقنية
  

  :البحوث والدراساتنشر الدعوة ل -ب
المنتدى النووي المساهمات ويستقبل . دعوة الباحثين واالآاديميين والمثقفين للمشارآة والنشريسر المنتدى النووي 

  :ضمن فئتين اساسيتين هما) ويفضل استالم البحوث الغير منشورة سابقا(مكتوبة ال
وهي اوراق مختصرة تعالج وتحلل قضايا الساعة والمواقف السياسية المتبلورة حديثا والتطورات :    فئة التحليالت-1

   آلمه لكل تحليل1500ى  ال1000 من -والمستجدات االمنية التي تشهدها المنطقة ضمن المحاور المذآورة ادناه 
معاصرة ضمن المحاور المذآورة القضايا للوهي اوراق علمية مطولة تتناول باسهاب وتفصيل اآبر :   فئة البحوث-2

  . آلمه للبحث7000 بحد ادنى -ادناه 
  

  : المحاور االساسية-ج
 ومن الممكن النظر في اية -ادناهالباحثون والباحثات الكتابة ضمن المحاور المبينة المنتدى النووي بشكل عام يشجع 

   ):على سبيل المثال ال الحصر(شمل مواضيع يقترحها الباحثون خارج اطار المحاور االساسية والتي ت
  

ةالنوويسالمة المواد   االمن النووي و-  تطوير البرامج النووية في العالم العربي ومستقبلها -
المنشئات   المخاطر والتحديات التي تواجه المرافق و-

النووية  
  تحليل االطر القانونية والتشريعية المتعلقة بالقضايا -

النووية  
ة خالية من اسلحة الدمار الشامل في   امكانية انشاء منطق-

  منطقة الشرق االوسط
  االمكانيات المطلوبة لتوفير منظومة امنية فعالة للمنشئات -

االجراءات / المعلوماتية/من النواحي المادية(النووية 
 )وغير ذلك... مواجهة خطر االرهاب /الداخلية

  اثر الربيع العربي على البرامج النووية في المنطقة العربية-  النماذج الدولية والمقاربات االقليمية والدروس المستفادة-
  مستقبل القمة النووية وماذا سيتبع القمة النووية في -

الهاي
دة انتشار اسلحة الدمار الشامل  مستقبل اجتماعات معاه-

المدنية والعسكرية النووية والكيماوية والبيولوجية برامج  ترحب هيئة التحرير باستقبال اي مواضيع اخرى ذات العالقة بال-
.يزية هيئة التحرير بعرض االوراق المقدمة باللغتين العربية واالنجلتلتزمآما . يةنوابعادها االمنية والف) واليات ايصالها(

  

  المكافئات -د
هيئة التحرير على الحال موافقة  )طويلةللبحوث ال($ 200الى ) للبحوث القصيرة($ 90يتم صرف مبلغ يتراوح من 

  .الموضوع المقدم
  

ه   للتواصل واالستفسار-ـ
  :نرحب باستفساراتكم، آما نرجو  من المهتمين ارسال دراساتهم وبحوثهم للعنوان التالي

   org.acsis@info:  بريد الكتروني   –   +962 5818062هاتف   –    المنتدى النووي 

mailto:info@acsis.org

