
 
                     

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 

 –كلمة شكر وتقدٌر   -                     
 

ال ٌسعنً وانا على أبواب التخرج وقد اقتربت من نهاٌة 
المطاف اال ان اتقدم الى أساتذتً األفاضل ألشكر جهودهم 

ًّ بها,وكانوا لً خٌر معٌن العظٌمة والبناءة التً لم  ٌبخلو عل
وكانوا كاألباء فً نصحهم وأرشادهم واألخوة فً تعاملهم فقد 

أعطونً الكثٌر من وقتهم وراحتهم فلهم منً كل التقدٌر 
 واالحترام.

 
 وأخص بالشكر الدكتورة المهندسة:سلوى مٌخائٌل

 الدكتور المهندس:محمد حٌان سفور                  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



تعلمت منه الصبر من لى  مثلً االعلى فً الحٌاة  والى ا

 000000كد مستمر   ن الحٌاةأعلى المحن  و
 

 والدي الغالً : محمد خضر قاروط
 
 

 
 

الى من نشر فً دربً ازاهٌر العطاء والى  التً تفٌض 
 000000عطفا وحنانا على العالم بؤسره

 
 حسٌن سلٌمان :نجٌدةأمً الغالٌة                                

 
 

 
 

 لً وساعدونً على شق الطرٌق  ا  الى من كانوا  عون
 

 رامً –موسى  –أٌهم -غٌاث :اخوتً الغالٌٌن 
 

 
 
 

الى ذوي العقول النٌرة والضمائر الحٌة واالرادة البناء ة على 
 امتداد الوطن الحبٌب

 ًاهدٌكم خالصة معرفت



 :مقدمة 
ٌّة  إّن أزمة الّطاقة فً العالم هً سلسلة معّقدة من المشاكل العلم

ٌّة. ٌّة والسٌاس ٌّة واالقتصاد ٌّة واالجتماع  والتكنولوج
 وهناك سببان منفصالن لذلك: على الّطاقة ٌتزاٌد بتواترعالً الطلب

 العالم.. الّتزاٌد المستمر فً عدد سكان 1
. التزاٌد المستمر فً حاجة كل فرد للمنتجات والخدمات نتٌجة الرتفاع 2

 مستوى الحٌاة.
أن مخزوننا من الوقود األحفوري 
ٌتناقص بوتائر عالٌة,لذا ٌبدو من 
شبه المحتم أن ٌتوسع العالم فً 

االعتماد على الطاقة النووٌة لسد 
احتٌاجاته من الطاقة, وٌتوقع فً 

لحادي والعشرٌن منتصف القرن ا
أن تكون الطاقة النووٌة هً 

المصدر الرئٌسً للطاقة فً العالم 
 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 : الطاقة النووية 
 األنوٌة الذرٌة.  اندماجأو  انشطارالتً تنطلق أثناء  الطاقةهً 

 المولدة بالعالم.% من الطاقة 00تشكل الطاقة النووٌة 
 العلماء ينظرون إلى الطاقة النووية كمصدر حقيقي ال ينضب للطاقة. 

حطات التولٌد الحرارٌة تعتبر محطات التولٌد النووٌة نوعا من م
 حٌث تقوم بتولٌد البخار بالحرارة التً تتولد فً فرن المفاعل. البخارٌة,

وكانت فً  4591كانت أول محطة تولٌد نووٌة فً العالم نفذت فً عام 
 . واط ميجا 9االتحاد السوفٌتً بطاقة 

 0090 حتى عام مفاعل نىوي 000خطط الدول ألنشاء نحو كما ت

 Nuclear Reactors : المفاعالت النووية

 األنشطار النىويعبارة عن منشآت ضخمة ٌتم فٌها السٌطرة على عملٌة 
 األنشطار النىويحٌث ٌتم األحتفاظ باألجواء المناسبة ألستمرار عملٌة 

خدم المفاعالت تستات أثناء األنشطارات المتسلسلة. دون وقوع انفجار
وازالة  األسلحة النىويةالكهربائٌة وتصنٌع  النووٌة ألغراض خلق الطاقة
للحصول على الماء النقً وتحوٌل  الماءاألمالح والمعادن األخرى من 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AC%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1


 نظائر عناصر كيميائيةعناصر كٌمٌائٌة معٌنة إلى عناصر أخرى وخلق 
 ذات فعالٌة اشعاعٌة وأغراض أخرى.

للتوربٌن  طاقة حركةثم إلى  قة حراريةطاتتحول الطاقة النووٌة إلى 
لشغٌل المصانع وإنارة  طاقة كهربائيةإلى  ومنه والمولد الكهربائً

 المنازل.

 

 
صىرة تىضح انابيب ضخ انبخار انمضعىط نتحريك انتىربيانت نتىنيد 

   انكهرباء

  
 وحدة انتحكم في انمفاعم اننىوي

  يتطهب االمر ذنك نتدخم انفنيين في اي نحظت وانمستمر طىال انىقت

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9


 مميزات الطاقة النووية
إن كمٌة الوقود النووي المطلوبة لتولٌد كمٌة كبٌرة من الطاقة  -4

الكهربائٌة هً أقل بكثٌر من كمٌة الفحم أو البترول الالزمة لتولٌد نفس 
الكمٌة؛ فعلى سبٌل المثال طن واحد من الٌورانٌوم ٌقوم بتولٌد طاقة 
ل أو كهربائٌة أكبر من تلك التً ٌولدها استخدام مالٌٌن من برامٌل البترو

 مالٌٌن األطنان من الفحم.
كما أنه لو تم االعتماد على الطاقة الشمسٌة لتولٌد معظم حاجة العالم  -0

 من الطاقة لكانت كلفتها أكبر بكثٌر من كلفة الطاقة النووٌة.
تنتج محطات الطاقة النووٌة جٌدة التشغٌل أقل كمٌة من النفاٌات -3  

لطاقة, فهً ال تطلق غازات ضارة بالمقارنة مع أي طرٌقة أخرى لتولٌد ا
والمطر الحمضً والضباب  االحتباس الحراريفً الهواء التً تسبب 

 الدخانً.
متوفر بكثرة وبكثافة عالٌة وهو سهل  -الٌورانٌوم-إن مصدر الوقود -1 

 االستخراج والنقل, على حٌن أن مصادر الفحم والبترول محدودة.
وٌة إلنتاج الطاقة فً تزوٌدنا ومن الممكن أن تستمر المحطات النو-9 

بالطاقة لفترة طوٌلة بعد قصور مصادر الفحم والبترول عن تلبٌة 
 احتٌاجاتنا.

تشغل المحطات النووٌة لتولٌد الطاقة مساحات صغٌرة نسبٌا  من  - 3

األرض بالمقارنة مع محطات التولٌد التً تعتمد على الطاقة الشمسٌة أو 
 طاقة الرٌاح 

 البرامج النووية على القطاعات المختلفة : تأثير
نتٌجة لخصوصٌة الصناعات النووٌة وما تتمتع به من معاٌٌر علٌا من 

السالمة والتشغٌل واإلنشاء واإلدارة فإن للصناعات النووٌة تؤثٌرا  كبٌرا  
على كافة مرافق الدولة وخاصة  التعلٌمٌة والبحثٌة والتدرٌبٌة والصناعٌة 

لخدمات العامة مما ٌإدي إلى رفع مستوى التحصٌل العلمً واإلنشائٌة وا
والفنً وتطور الصناعة والخدمات إلى المستوٌات المنافسة عالمٌا  , وهذا 

بدوره ٌإدي إلى الرفع بالصناعات الصغٌرة والكبرى على حد سواء 
 وٌإدي كذلك إلى خلق العدٌد من الصناعات المتطورة واستدامتها .

ت النووٌة استثمارات إستراتٌجٌة وطوٌلة المدى مما وتعتبر االستثمارا
ٌجعل دٌمومة الصناعات األخرى وتطورها المستمر ومحافظتها على 
المعاٌٌر والمواصفات العالمٌة المتقدمة أمرا  أساسٌا  ٌإدي إلى ازدهار 

  
 
  



الوضع االقتصادي واالجتماعً للدولة وٌضمن مسٌرتها واستقاللٌتها 
 ومكانتها فً العالم .

وقد كانت فرنسا سّباقة فً هذا التوّجه, فعندما فكر العرب فً استخدام 
/م شهد العالم 4593نفطهم كؤداة ضغط فً حرب تشرٌن/أكتوبر عام /

أزمة نفطٌة مشابهة لما ٌحدث اآلن مما دعاها حٌنئٍذ إلى التفكٌر جدٌا  
بتنوٌع مصادرها الطاقٌة, وقد اختارت فً ذلك الوقت التوسع فً مجال 

 لطاقة النووٌة.ا
 

 خالصة :
ن استخدام الطاقة النووٌة لألغراض السلمٌة وبناء المحطات النووٌة ا

أصبح أمرا  حتمٌا  سبقتنا إلٌه كثٌر من الدول وٌجب أن تتم دراسة إدخال 
وتوضع كافة  الحبٌب هذه الطاقة كمصدر من مصادر الطاقة فً بلدنا

رار بإعداد العلمٌٌن والمهندسٌن والفنٌٌن القادرٌن على استثمار قالمعطٌات 
 وتشغٌل المحطات النووٌة بكفاءة وأمان 

وفً المإتمر الوطنً   هناك توجهات بالحكومة  للتوجه نحو الطاقة النووٌة
 الذي عقد مإخرا للطاقة

سورٌة حٌث  إستراتٌجٌة التزود بالطاقة فًاستعرض المشاركون فٌه 
دراسات تطور الطلب على الطاقة ضرورة إدخال الطاقة النووٌة أظهرت 
بحٌث تصبح  0090والتوسع فً هذا المجال لغاٌة  0000عام  بحلول

بالمئة من مجمل  09بالطاقة النووٌة تعادل  كمٌة الكهرباء المنتجة
اإلقلٌمً الحالً وتوفٌر القوى  االستطاعة المولدة إضافة إلى ربط الشبكة

  .إقلٌمٌا   تصة والعمل على بناء محطة نووٌة مشتركةالبشرٌة المخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 اهداف المشروع :
بإعداد العلمٌٌن والمهندسٌن والفنٌٌن  ٌقوم  نووٌة انشاء مركز ابحاث 

 القادرٌن على استثمار وتشغٌل المحطات النووٌة بكفاءة وأمان 
 لدعم اغراض البحث العلمً  مع محطة لتولٌد الكهرباء بالطاقة النووٌة 

وٌكون  التٌار الكهربائً الناتج داعما للشبكة العامة  التً ستقام فً المركز
 فً الموقع المختار

 اختيار الموقع:
من الشروط الرئسٌة النشاء محطة الطاقة النووٌة توفر المٌاه من اجل 

فً بحٌرة قطٌنة على ذلك  وجدت االفضلٌة بجانب المفاعل بناء" تبرٌد
تستقطب الباحثٌن من كافة منطقة وسطى  اٌضا مدٌنة حمص باعتبارها

  انحاء القطر
 :عن الموقع  معلومات جٌو مناخٌة

   33.39خط طول
  33.33خط عرض

  0م110000مساحة االرض 
 0م159االرتفاع عن سطح  البحر 

 االقسام الرئيسية لمبنى االبحاث:
 بهو رئٌسً-4
 مراقبة واشراف طبً-0
 مإتمراتقاعة -3
 قاعة متعددة االستعماالت-1
 بةمكت-9
 صفوف تدرٌسٌة-3
 ادارة -9
 كافٌتٌرٌا-8
 المخابر-5
 
 
 
 
 



 البرنامج الوظيفي المقترح للمشروع:
 (تقرٌبا 0م 3000بمساحة )  الطابق االرضي:

ٌحتوي على استعالمات واماكن 0م 900 حوالً بهو رئٌسً بمساحة -4
 جلوس

0-  w.c 0م 10بمساحة 

 )عٌادة( 0م90مراقبة واشراف طبً   -3
 شخص 100قاعة مإتمرات تتسع ل  -1
د اذات خصوصٌة ٌتم التعامل فٌه بمو  باحث  30قسم مخابرٌتسع  ل -1

 وٌتؤلف من : 0م500بمساحة تقرٌبٌة  خطرة
 : ةقسم عاوم المواد النووٌ

 بنٌة المواد  مخابر 
 مواد الوقود  مخابر

  : قسم االمان و البٌئة والصحة
 خابر  ادارة النفاٌات م

 ئً والخلويمخابر علم االحٌاء الجز
 مخابر النشاط االشعاعً 

 باحث 52صف يتسع ل
 :ٌتالف من باحث   ذات خطورة اقل 30قسم مخابرٌتسع  ل -9

 :قسم علوم المواد
 فٌزٌاء الموادمخابر  

 فٌزٌاء تكثٌف المواد  ابرمخ
 :قسم كٌمٌائً

 سائلةال فلزاتالبنوٌة والكٌمٌاء المخابر  
 مخابر كٌمٌاء المواد
 مخابر كٌمٌاء الوقود

 (تقرٌبا 0م 3000بمساحة )  الطابق الثاني:

 0م900قاعة متعددة االستعماالت بمساحة -4
 باحث 09ٌتسع كل منها ل  3صفوف عدد -0

 3-  w.c  0م 10بمساحة 

د اباحث   ذات خصوصٌة ٌتم التعامل فٌه بمو 30قسم مخابرٌتسع  ل -1
 وٌتؤلف من : 0م500بمساحة تقرٌبٌة  خطرة

 قسم اعادة معالجة الوقود:
 مخابر لدراسة عملٌة  اعادة  معالجة الوقود 



 مخابر  تشغٌل معمل اعادة المعالجة
 مخابر ابحاث اعادةالمعالجة والتطوٌر

 :قسم تشغٌل وصٌانة المفاعل
 تشغٌل المفاعل مخابر ل

 مخابر لصٌانة المفاعل
 مخابر الخدمات التقنٌة  

 (تقرٌبا 0م 0400بمساحة  )الطابق الثالث:

 0م000مكتبة بمساحة -4
 باحث 09ٌتسع كل منها ل  3صفوف عدد -0

3-  w.c  0م 10بمساحة 

د اباحث   ذات خصوصٌة ٌتم التعامل فٌه بمو 49قسم مخابرٌتسع  ل -1
 وٌتؤلف من : 0م900بمساحة تقرٌبٌة  خطرة

 المفاعل:قسم هندسة 
 مخابر فٌزٌاء المفاعل 

 اصر المفاعلمخابر عن
 مخابر التحكم بطاقة المفاعل

 مخابر النظمة النقل الحراري 
 :والمهندسبن قسم مجموعة االدوات

 مخابر كمبٌوتر 
 مخابر نظام الوقت الفعلً
 مخابر ادارة المعلومات 

 :الطابق الرابع

 تقرٌبا وتتؤلف من:0م090االدارة بمساحة 
 مكتب الشخصٌات المهمة -مكتب االتصاالت-العالقات العامة مكتب

دارة العامة اال -جٌا والمعلوماتتب نقل التكنولومك -مكتب االمن
 ارٌع والمخططاتمكتب المش - دمات الفانونٌةللسكرتارٌة مكتب الخ

  مدٌر عام

 :الطابق الخامس
 0م490ٌرٌا مع الخدمات الالزمة بمساحة  تقرٌبٌة  كافٌت

 :القبو
 0م300احة بمس ٌحتوي على الخدمات التقنٌة  مستودعات  
 

 5م 0068حوالي المساحة االجمالية للمبنى



 مثال عالمي :
 

 SCK•CEN مركز ابحاث الطاقة النووٌة  البلجٌكً
 Belgian Nuclear Research Centre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

                  


