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  ةــمقدم
كشف  من المعروف ان االنسان ال يستطيع ان يشعر باالشعة المؤينة ولذلك كان البد من االعتماد كليا على اجهزة 

  .وقياس االشعة
تفاعل معه فانه يتعرض لالشعاع ي حيث انه عندما )سائل –صلب  –غازي (فالكاشف النووي هو وسط مادي 

باالضافة الى  )يينأتال(داخل الكاشف مثل  تحصل ظواهر فيزيائيةه، وصغير شيئا من خواينتج كميات فيزيائية أو يو
يمكن قياس هذا االشعاع من بحيث  )بوزيترون –وانتاج االزواج الكترون  تشتت كومبتون( مفعول الكهرضوئيال

  .واخراجها بالطيف المرافق لجة هذه الكميات أو هذه التغيراتخالل معا
يمتد من أشعة الكهرومغناطيسي والذي  شعاعلوا بدراسة التداخل بين المادة Spectroscopyعلم األطياف يهتم  
اما عالية الطاقة إلى موجات الراديو المنخفضة الطاقة جدا  مرورا باألشعة السينية وأشعة المايكروويف واألشعة غ

  .فوق البنفسجية والمرئية وتحت الحمراء
قياس هذه التداخالت بين المادة والشعاع وصفيا عن طريق : ينها تعنإف Spectrometryأما القياسات المطيافية 

  . التعرف على التراكيب الكيميائية لهذه المواد أو كميا عن طريق قياس تراكيز هذه المواد
  صمم العديد من النماذج وتطورت كثيرا مع الزمن لتالئم مختلف التطبيقات حيث اخترع عداد غايغر موللر عام 

والحظ  .1940العداد التناسبي عام  خدم للكشف عن االشعاع وقياس شدتهواست ديالت كثيرةتععليه  وتمت 1904
اآلثار النووية في الجسم الصلب عندما شاهد أثارا صغيرة على بلورة فلوريد اليثيوم كانت  1958م العالم يونغ عا

) الجرمانيوم(دام المواد شبه الناقلة ثم مع انتشار استخ .على تماس مع رقاقة اليورانيوم شععت بالنترونات الحرارية
منذ  انتشر استخدام كاشف الجرمانيوم المشوب او النقي) مستقبل –وصالت مانح ( transistorالـ تطبيقات و

المهمة المقصودة أو الكاشف بقيام ومن اهم عوامل نجاح كاشف ما هو الكفاءة، اي مدى  .ستنيات القرن الماضي
   .بشكل جيد وظيفةال

احتمال أن أشعة فهناك . في النظام ادعدتاما المنبعثة من المصدر تمر عبر كاشف سوف تنتج الغيس كل أشعة لالنه 
. تعداد يمكن ترجمته معتمدا على نسبة االشعة التي يراها الكاشفاما المنبعثة سوف تتفاعل مع كاشف وتنتج غ

يتم قياس كفاءة . المنخفضة الكفاءةشف ذات الكوا نألطياف في وقت أقل مذات الكفاءة العالية تنتج االكواشف 
يتم اكتشافها من خالل قمم في والطاقة  النشاط ةمعروفمن أشعة غاما مصادر مشعة من  مجموعةكاشف بمقارنة ال

ستخدم هذا المنحنى لتحديد كفاءة كاشف في الطاقات مختلفة عن يويمكن بعد ذلك أن . الطيف على مختلف الطاقات
محاكاة لكافة هذه االعمال دون التعامل مع المواد المشعة  أو يمكن اجراء. صول على المنحنىتلك المستخدمة للح

  .كارلو ج محاكاة رياضية مثل برنامج مونتمبشكل مباشر من خالل برا
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خططها العلمية التي تتوافق مع االستراتجية العربية لالستخدامات في إطار تنفيذ والهيئة العربية للطاقة الذرية و
تدريب الكادر باالضافة الى  ةاالشعاعي القياساتالعديد من البرامج التدريبية في مجال لمية للطاقة الذرية تقوم بالس

  .على التجهيزات المستخدمة وكيفية االستفادة منها بشكل كاملالعلمي والفني العربي 
  

   الدورةأهداف 
ية لعملية القياس اإلشعاعي بتقنية مونت كارلو الهدف الرئيسي من هذه الدورة هو التدريب على المحاكاة الرقم

وستكون مطيافية غاما المعتمدة على الجرمانيوم عالي النقاوة التقنية الرئيسية التي   4GEANTباستعمال الكود   
 . سيقع محاكاتها

متمثلة في تدريب المشاركين على الطرق شبه التحليلية لحساب الكفاءة وإصالحها في مطيافية غاما وال كما سيتم 
طريقة تحويل الكفاءة باالعتماد على الزاوية الصلبة ذات التفاعل وكذلك غيرها من الطرق شبه التحليلية المستعملة 

يهدف التدريب على الطرق شبه التحليلية في هذه الدورة إلى تدريب المشاركين . عادة في مخابر القياس اإلشعاعي
أو شبه مونت كارلو خاصة بالمخبر وذات  محليةنتاج برامج على دمجها مع طريقة مونت كارلو من اجل إ

  .عالية مردورية
  

  الدورة مكان انعقاد
وإصالح  محاكاة مونت كارلو لعملية القياس االشعاعي المطيافي بهدف المعايرة  "الدورة التدريبية حول تنظم 

في ز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية المركمن قبل الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع " كفاءة القياس 
   12/06/2015-08الفترة   خالل، تونس

  
   الدورةبرنامج 

كارلو في معايرة كواشف  الستعمال طريقة مونتكافة الجوانب النظرية والعملية  للدورةالعلمي يتناول البرنامج 
  : وفق المحاور التاليةغاما وتحسين قدرتها على قياس تركيز النظائر المشعة في المواد 

  مقدمة حول التقنيات المطيافية للقياس اإلشعاعي وخاصة مطيافية غاما   -
  الطرق شبه التحليلية إلصالح الكفاءة  وتحويلها في مطيافية غاما -
  طريقة مونت كارلو لمحاكاة تفاعل اإلشعاع الكهرومغناطيسي مع المادة -
   GEANT4الكفاءة و تحويلها من خالل استعمال الكود التدريب على طريقة مونت كارلو إلصالح -
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الخاصة بتجسيد النسق التجريبي االفتراضي وكذلك الخاصة بتجسيد الطيف الرقمي ولبرامج المصاحبة ا -
  المنتج وغيره من البرامج الهامة

  لمثاليةعلى طريقة مونت كارلو غير ا بنيالتدريب على كتابة كود خاص إلصالح الكفاءة وتحويلها الم -
 التدرب على تحسين واصالح نتائج المعايرة -
 معالجة األطياف وتحليل النتــائج -

  
  الكادر العلمي والفني

الهيئة العربية من قبل المعتمدين المتميزين وعدد من الخبراء  الدورةفي هذه وسوف يقوم بالتدريس والتدريب 
 الى خبير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية باإلضافة نوويةالمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا الوللطاقة الذرية 

  .متطوروفق برنامج تدريسي نظري وعملي 
  
  ومؤهالتهم مشاركونال

والمراآز البحثية العاملة في هيئات الفي ) المهندسون والفيزيائيون(العاملون  الدورةهذه سوف يدعى للمشارآة في 
   :  الدورةفي ان يكون المشارك يشترط و. بيةفي الدول العرالقياسات االشعاعية مجال 
  على معرفة على األقل بلغة برمجية على الكمبيوتر  -
  يملك خلفية في مادة الفيزياء  -
  لمام في تقنية مطيافية غاماعنده إ -

    .اصطحاب حاسب محمول من قبل آل مشارك نظرا للصبغة البرمجية للتدريبضرورة آما تجدر االشارة إلى 
يريد المشارآة في هذه المدرسة عليه التسجيل باستعمال نموذج التسجيل المرفق وإرساله مع السيرة الذاتية آل من 

بواسطة عضو المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية للدول األعضاء ومباشرة من للهيئة العربية للطاقة الذرية 
  .في الهيئة العربية للطاقة الذرية الشؤون العلميةارة الجهة الموفدة للدول غير األعضاء في الهيئة إلى إد

  
  الترتيبات اإلدارية والمالية

من المشارآين من الدول األعضاء في الهيئة محدود عدد إقامة ووسوف تتحمل الهيئة العربية نفقات سفر 
امسُا من طلب االشتراك الموجود في الفقرة خ طلب الدعم الماديحسب اإلمكانيات المالية المتاحة، باالعتماد على 

  .المصاحب
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ويتعين على الجهة الموفدة للمشارك من الدول غير األعضاء في الهيئة العربية بتكفل مصاريف السفر 
  .دوالر أمريكي عن آل مشارك 300واإلقامة، باإلضافة إلى معلوم اشتراك والمقدر بـ 

  
كافة المعلومات التفصيلية عن توفير بان مع العلم  05/05/2015حتى موعد اقصاه  : لـآخر موعد للتسجي

  .في الوقت المناسبستكون متاحة اإلقامة واألمور اإلدارية األخرى 
  :إلى العنوان التالي  السيرة الذاتيةوترسل استمارة الترشيح 
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