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 حولالتدريبية الدورة تقرير 
صالح كفاءة القياس"  "محاكاة مونت كارلو لعممية القياس االشعاعي المطيافي بهدف المعايرة وا 

 21/80/1822 – 80:  الجمهورية التونسية  –بنزرت 
 

 ةــمقدم
وقياس  كشف المؤينة ولذلك كان البد من االعتماد كميا عمى اجيزة  باألشعةان يشعر االنسان ال يستطيع 

 .االشعة
تفاعل معو فانو ي لإلشعاعتعرض ي حيث انو عندما سائل( –صمب  –فالكاشف النووي ىو وسط مادي )غازي 

 باإلضافة (تأينال)داخل الكاشف مثل  تحصل ظواىر فيزيائيةو  صوخواغير شيئا من ينتج كميات فيزيائية أو يو 
نتاج تشتت كومبتون) مفعول الكيرضوئيالالى  يمكن قياس ىذا االشعاع بحيث  بوزيترون( –لكترون االزواج ا وا 

خراجيا لجة ىذه الكميات أو ىذه التغيراتمن خالل معا  بالطيف المرافق. وا 
يمتد من الكيرومغناطيسي والذي  شعاعلوا بدراسة التداخل بين المادة Spectroscopyعمم األطياف ييتم  

ة الطاقة جدا  مرورا باألشعة السينية وأشعة المايكروويف اما عالية الطاقة إلى موجات الراديو المنخفضغأشعة 
 .واألشعة فوق البنفسجية والمرئية وتحت الحمراء

قياس ىذه التداخالت بين المادة والشعاع وصفيا عن  تعنينيا إف Spectrometryأما القياسات المطيافية 
 قياس تراكيز ىذه المواد.  طريق التعرف عمى التراكيب الكيميائية ليذه المواد أو كميا عن طريق

صمم العديد من النماذج وتطورت كثيرا مع الزمن لتالئم مختمف التطبيقات حيث اخترع عداد غايغر مولمر عام 
 .1010واستخدم لمكشف عن االشعاع وقياس شدتو العداد التناسبي عام  تعديالت كثيرةعميو  وتمت 1001

في الجسم الصمب عندما شاىد أثارا صغيرة عمى بمورة فموريد  اآلثار النووية 1091م والحظ العالم يونغ عا
ثم مع انتشار استخدام المواد شبو  اليثيوم كانت عمى تماس مع رقاقة اليورانيوم شععت بالنترونات الحرارية.

مستقبل( انتشر استخدام كاشف الجرمانيوم  –)وصالت مانح  transistorالـ تطبيقات الناقمة )الجرمانيوم( و 
الكاشف قيام ، اي مدى وتكفاءالقرن الماضي. ومن اىم عوامل نجاح كاشف  ستيناتشوب او النقي منذ الم
 بشكل جيد.  وظيفةالالميمة المقصودة أو ب

احتمال فيناك  ،في النظام ادعدتاما المنبعثة من المصدر تمر عبر كاشف سوف تنتج الغيس كل أشعة بما ان ل
تعداد يمكن ترجمتو معتمدا عمى نسبة االشعة التي يراىا ل مع كاشف وتنتج اما المنبعثة سوف تتفاعغأن أشعة 

. يتم المنخفضة الكفاءةالكواشف ذات  نألطياف في وقت أقل مذات الكفاءة العالية تنتج االكاشف. الكواشف 
فيا يتم اكتشاة النشاط والطاقة من أشعة غاما معروفمصادر مشعة من  مجموعةكاشف بمقارنة القياس كفاءة 
ستخدم ىذا المنحنى لتحديد كفاءة كاشف يويمكن بعد ذلك أن  قمم في الطيف عمى مختمف الطاقاتمن خالل 

أو يمكن اجراء محاكاة لكافة ىذه االعمال في الطاقات مختمفة عن تمك المستخدمة لمحصول عمى المنحنى. 
 ية مثل برنامج مونت كارلو.دون التعامل مع المواد المشعة بشكل مباشر من خالل برامج محاكاة رياض
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خططيا العممية التي تتوافق مع االستراتجية العربية في إطار تنفيذ والييئة العربية لمطاقة الذرية و 
القياسات االشعاعية باإلضافة العديد من البرامج التدريبية في مجال لالستخدامات السممية لمطاقة الذرية تقوم ب

 لعربي عمى التجييزات المستخدمة وكيفية االستفادة منيا بشكل كامل.الى تدريب الكادر العممي والفني ا
دورة تدريبية  نظمت الييئة العربية لمطاقة الذرية بالتعاون مع المركز الوطني لمعموم وتكنولوجيا االشعاعفقد 

صالح كفاءة القياس حول " محاكاة مونت كارلو لعممية القياس االشعاعي المطيافي بيدف المعايرة  في  وا 
  12/00/2012-00، خالل الفترة  بنزرت، الجميورية التونسية

 المشاركة
سمطنة عمان ( و 3( ولبنان)5)وليبيا ( 5( ومصر)3( والعراق)31تونس )متدربًا من  52شارك في ىذه الدورة 

(3). 
 الجمسة االفتتاحيــة

، في قاعة 1/00/5032الموافق في  ناالثنيتم افتتاح أعمال الدورة التدريبية، وفق البرنامج المعد صباح يوم 
، مدير عام مختار حامديالدكتور  واألستاذ بحضور كافة المشاركينبإقامة عين مريم ببنزرت المحاضرات 

عبد السالم بن حاج عمارة عميد كمية العموم بنزرت الدكتور واألستاذ المركز الوطني لمعموم والتكنولوجيا النووية 
وممثل الييئة الدكتور صالح الدين اد الغربي، المشرف المحمي عمى الدورة كتور فؤ دوالجامعة قرطاج  –

 .ريتي، رئيس قسم التقنيات النوويةالتك
وزارة العموم كممة ترحيبية بالسادة المشاركين مؤكدًا دعم المركز مدير ، مختار حامديالدكتور االستاذ وقد ألقى 

واألعمال  المركز الوطني  لمحة عنوعرض الييئة العربية  لكافة أنشطة وبرامجوالتكنولوجيا والمركز الوطني 
واىميتيا بالنسبة لكافة المخابر العاممة بالقياسات االشعاعية دورة التدريبية لاالتي تقدميا وكيفية التحضير لعقد 

سممية باالستخدامات ال. وقد شكر الييئة العربية عمى استمراريتيا بعقد الدورات المتعمقة في مختمف المجاالت
 النجاح ليذه الدورة. كما تمنى  ،لمظيافية غاماالتطورات وأحدث األعمال التطبيقية لمطاقة الذرية و 

الييئة العربية عمى شكر فييا  ةكمم األستاذ الدكتور عبد السالم بن حاج عمارة عميد كمية العموم بنزرتوالقى 
عمى قبول مرشحي كمية العموم، وعبر عن اىمية ىذه الدورة وأيضا لموافقتيا  إلقامةاختارىا لمدينة بنزرت 

 . النجاح ليذه الدورةالقياسات المطيافية والبرمجيات التابعة ليا في تطوير دقة النتائج، كما تمنى 
تحيات المدير العام لمييئة العربية ات النووية في الييئة العربية يا. د. صالح الدين التكريتي رئيس قسم التقنوقدم 

كما اثنى عمى حضور عميد كمية العموم في  شكره لممركز الوطني في التعاون من اجل تنفيذ الدورة،لممشاركين و 
المراحل التي قطعتيا الييئة في وقدم عرضًا يبين  بنزرت الىتماميا بيذه الدورة وشكره عمى الحضور االفتتاح.

والتحديات التي تواجييا الدول العربية مطاقة الذرية ل ات السمميةستخداماالدعم وتأىيل العمل العربي في مجال 
عربية لإلستخدامات ال ةستراتيجيإلا باإلضافة الى عرض. المرافقة لتطوير قدراتيا في المجال النووي والتطبيقات

والتي رسمت من خالليا أوجو استخدامات الطاقة الذرية المختمفة وأفق  5050السممية لمطاقة الذرية حتى العام 
 القياساتفي مجال التحاليل والتي تعمل عمى تأىيل االطر العممية  دى البعيد والمتوسطتطويرىا عمى الم

ثم عرض الدكتور فؤاد الغربي ممخصًا ، المشاركين في أعمال الدورة وتمنى في الختام النجاح لكافة .االشعاعية
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محاكاة ستخدام االمثل في عن برنامج الدورة وكيفية االعداد ليا واىم النقاط التي ستبحث فييا فيما يخص اال
صالح كفاءة القياس  مونت كارلو لعممية القياس االشعاعي المطيافي بيدف المعايرة  ثم رفعت الجمسة وا 

 لالستراحة.
 البرنـامج العممي :
محاكاة مونت كارلو لعممية طريقة كافة الجوانب النظرية والعممية الستعمال لمدورة العممي تناول البرنامج 

صالح كفاءة القياس   وفق المحاور التالية: القياس االشعاعي المطيافي بيدف المعايرة وا 
 مقدمة حول التقنيات المطيافية لمقياس اإلشعاعي وخاصة مطيافية غاما   -
 الطرق شبو التحميمية إلصالح الكفاءة  وتحويميا في مطيافية غاما -
 لمحاكاة تفاعل اإلشعاع الكيرومغناطيسي مع المادةطريقة مونت كارلو  -
  GEANT4التدريب عمى طريقة مونت كارلو إلصالح الكفاءة و تحويميا من خالل استعمال الكود  -
الخاصة بتجسيد النسق التجريبي االفتراضي وكذلك الخاصة بتجسيد الطيف و لبرامج المصاحبة ا -

 الرقمي المنتج وغيره من البرامج اليامة
عمى طريقة مونت كارلو غير بني التدريب عمى كتابة كود خاص إلصالح الكفاءة وتحويميا الم -

 المثالية
صالحالتدرب عمى تحسين  -  نتائج المعايرة وا 
 معالجة األطياف وتحميل النتــائج -
 

ئة العربية من قبل الييالمعتمدين المتميزين و عدد من الخبراء  الدورةفي ىذه بالتدريس والتدريب وقد قام 
 متقدمة وىم: المدرسة قيمة عممية وفنية ليعطى ىذه

  فؤاد الغربيالدكتور  -3
 الدكتورة ىيفاء عبد الواحد -5
 مميك بن تقية الميندس -1
 الدكتور صالح الدين التكريتي من الييئة العربية لمطاقة الذرية -2 -4

 المحاضرات
صالح قام الدكتور  حول مقدمة عن مطافية اشعة غاما ثم محاضرة الميندس مميك بن تقيةعرض  : اليوم االول

فؤاد الغربي سمسمة من المحاضرات الدكتور عرض ثم  .محاضرة حول الوقاية االشعاعيةبتقديم  الدين التكريتي
  وفي النياية تم اجراء مناقشة عامة حول اعمال اليوم.إصالح الكفاءة وتحويميا والطرق الحتمية. حول 

محاكاة كارلو ثم محاضرة عن  ونتطريقة م فؤاد الغربي محاضرة عنالدكتور : عرض الدكتور  اليوم الثاني
بناء الغوريتم مونت كارلو لعممية القياس ثم قدمت د. ىيفاء محاضرة عن  الفوتوني في المادة ديناميكية التفاعل

عرض د. فؤاد محاضرة  اأخير و المثالي وكيفية استخدامو  GEANT 4الكود عن  وأخرىاإلشعاعي االفتراضية 
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اء تنزيل الكود عامة تضمنت الصعوبات اثنوبالنياية تم اجراء مناقشة  مش في طريقة مونت كارلونطرق التحول 
 .ومراحل العمل

عن النسق و   ++Cلمحة عن البرمجة بمغة سمسمة من المحاضرات حول  فؤاد الغربيقدم الدكتور :  الثالثاليوم 
Linux  تثبيت الكود وGEANT4   باستعمال التكنولوجيا الرقميةVmware )كتابة و  )عمل عمى الحاسوب

كيفية مراجعة برنامج ىيفاء محاضرة عن  .وقدمت د GEANT4برنامج محاكاة مونت كارلو خاص بالكود 
 . لتجسيد النسق االفتراضي التجريبيWired   المحاكاة و تنفيذه و تفنيو 

لمعموم والتكنولوجيا النووية في سيدي  ياسات االشعاعية في المركز الوطنيتمت زيارة مخابر الق:  اليوم الرابع
جراءثابت   .الجمسات العممية وا 
كيفية إنتاج الطيف الرقمي وحساب كفاءة حول قدم الدكتور فؤاد الغربي سمسمة من المحاضرات : الخامساليوم 

تأثير  عن وأخرى : مقارنة مع التجربةحساب الكفاءة بطريقة مونت كارلوثم   PAWباستعمال تقنية  الكاشف
 لتقنيةدم مجال المحاكاة الرقمية عن تقوفي النياية محاضرة عامة خصائص الكاشف اليندسية عمى دقة المعايرة 

  ا.وأىميتيالمطيافية 
 الجمسـة الختاميــة  

الشعاعي المطيافي بيدف حول " محاكاة مونت كارلو لعممية القياس اتم عقد الجمسة الختامية لمدورة التدريبية 
صالح كفاءة القياس المعايرة  د. صالح الدين التكريتي أ. بوجود  35/00/5032الموافق في  الجمعةيوم  "وا 

ممثل الييئة . وقدم المشاركون في الدورةو فؤاد الغربي والمدرسون الدكتور والمشرف المحمي ممثل الييئة العربية 
المشاركين وبين نقاط القوى والضعف باالضافة الى تبيان وجية نظر  ممخص عن نتائج االستبيان الموزع عمى

ثم عرض المشرف المحمي ممخص عن مجريات الدورة ونتائج التمارين العممية  .الييئة العربية لمدورة ومجرياتيا
صالح كفاءة القياس محاكاة مونت كارلو لعممية القياس االشعاعي المطيافي بيدف المعايرة حول  بيقات والتط وا 

. كما تم التأكيد عمى كيفية تحديد الكواشف االشعاعيةطرق التحميل المختمفة المعتمدة عمى استخدام  العممية اثناء
 لتحميل المادة المطموبة بناءا عمى اليدف المحمل أو اليدف من التحميل. الكاشف المناسب

وا الهيئة العربية عمى إتاحة هذه شكر عمى المشاركين الذين دريبية تالدورة ال حضوروتم توزيع شهادات 
 . عمى المجهود المقدم لإلنجاح الدورةلمركز الوطني لمعموم والتكنولوجيا النووية الفرصة وكذلك ا

 
 

 المدير العام
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 ىذا النشاط نتائج االستبيان الخاص بتنفيذ 

 52عدد المشاركين 
 ضعيف متوسط ديج يد جداج ممتاز درجة( 08)             أ ـ برنامج النشاط وتنفيذه

 ـ تغطية الموضوعات ألىداف النشاط 3
10 50    

 ـ ارتباط الموضوعات بميام عممك والمساىمة في تطويره 5
70 52 2   

 ـ مطابقة المحاضرات النظرية بمحاور النشاط ووسائل اإليضاح 1
12 30 2   

 ـ مساىمة وسائل اإليضاح في فيم المحاضرات النظرية 4
10 50    

 ـ نوعية الدروس العممية وتوافقيا مع الجانب النظري 2
00 30    

 ـ مدى استفادة المشارك من البرنامج المنفذ 0
10 10    

 ـ استالم مواد البرنامج كاممة وممحقاتو في الوقت المناسب 7
70 10    

      درجة( 22) ب ـ الترتيبات والتنظيمات اإلدارية لمنشاط

 انعقاد النشاط  ـ مالءمة مكان 3
30 00    

 ـ إجراءات السفر / اإلقامة / الضيافة 5
20 20    

 ـ متابعة ممثل الييئة العربية والتواصل مع المتدربين 1
02 2    

 درجة( 22ج ـ االستفادة من النشاط التدريبي      )
     

ـ إمكانية نقل المعرفة المكتسبة من ىذا النشاط إلى زمالئك في  3
 كمؤسست

70 50 30   

 ـ إمكانية التعاون مع الجية المضيفة بعد الدورة 5
20 10 50   

 ـ إمكانية التواصل مع زمالئك المشاركين في الدورة وتبادل الخبرات 1
 10 50   

 إذا كان تقييمك ألي بند من البنود "ضعيف" بين أسباب ذلكد ـ 
 

 هـ ـ أهم المقترحات لتطوير هذا النشاط
 رة بشكل مستمرمتابعة الدو  -

 زيادة المدة الزمنية لمدورة -

 او اي كود اخر في عمميات قياس اشعة الفا GEANT4اجراء دورة متخصصة فقط بتطبيقات الكود  -
 

 
 %   04المعدل النيائي   


