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Arab Atomic Energy Agency 
           

 الذرة في خدمة اإلنسان
 

 في مجال " طرق التحاليل االشعاعية والنووية "محمية دورة تدريبية 
 22/00/2012 – 23 :المممكة االردنية الهاشمية –عمان 

 
 ةـمقدم

ىو مجموعة العمميات التي يتـ فييا الكشؼ عف تركيب المواد أو المركبات أو العناصر الداخمة في  التحميؿ
أو غاز وحساب ء كاف في الحالة الصمبة أو محموؿ في مذيب معيف تركيب مادة معينة أو خميط مف المواد سوا

 .المكوناتتركيز 
التحميل النووي و التحميل االلي و  التحميل الحجميو  التحميل الوزني: تتنوع طرؽ التحميؿ تبعا لميدؼ مف التحميؿ

 .و/أو االشعاعي )القياسات االشعاعية(
لمتفكك االشعاعي لمنوى المشعة  االشعاعات المرافقةقياس تعتمد طرق التحاليل النووية واالشعاعية عمى و 

المشعة وتحميمها بنظام التحميل  الموىالصادرة عن  الطيوفجمع حيث يتم  الداخمة في تركيب المدة المدروسة
ف لتحديد هوية وكمية و الطي هوعادة ما يستخدم التحميل المفصل لهذالموافق )الفا وبيتا وغاما(،  الطيفي

 في المصدرموجودة الشعة اال
 : قياسات أشعة الفا:أوال

 هبإستخداـ ىذ يمكفمؤينة و  ، وىي أشعةونيوترونيف بروتونيفوتتكوف مف  اليميـو نواة ذرةعبارة عف أشعة الفا 
القياسات الكمية والنوعية لمعناصر المشعة لجسيمات ألفا بدقة عالية قد تصؿ فى بعض األحياف  التقنية إجراء

بإستخداـ أعمدة فصؿ  لممواد الحاوية عمى أشعة الفاإلى عدة أجزاء فى البميوف. وتشمؿ القياسات فصؿ كيميائى 
 ى بإستخداـ خاليا كيربية خاصة.كيروكيميائ ترسيبايونى يتبعيا 

 قياسات العد الكمى أللفا وبيتا: :ثانياً 
. 00-البوتاسيـومثؿ  إشعاعية النشاط نوىذو سرعة وطاقة عاليتيف وينبعث مف  إلكتروفعبارة عف أشعة بيتا 

ألفا  آلشعةالقياسات بتقدير كمى غير نوعى  هتقـو ىذ. اإلشعاعات المتأينةوجسيمات بيتا المنبعثة ىي شكؿ مف 
معًا. وتفيد تمؾ القياسات فى اعماؿ المراقبة المبدئية لممستويات اإلشعاعية وتتميز تمؾ القياسات بالبساطة  وبيتا

 النسبية والدقة فى نفس الوقت.
  أشعة  غاما:  : قياساتلثاً ثا

وىي تنتشر في الفراغ واليواء، بسرعة تساوي سرعة الضوء، وليا طاقة  ىي أشعة كيرومغناطيسية،  أشعة غاما
وتعتبر أشعة غاما مف أخطر  أشعة مؤينة.أشعة الفا وأشعة بيتا وىي  أعمى، وقدرة أكبر عمى النفاذ مف

 هتـ بإستخداـ ىذي أنيا تمتمؾ الطاقة األعمى بسبب ارتفاع ترددىا.المجاؿ الكيرومغناطيسي، إذ  اإلشعاعات في
التقنية تحديد وقياس العديد مف العناصر المشعة الطبيعية والصنعية )إف وجدت بدقة عالية( والتى تصدر 

لتمييز المنظومة أيضا أف لدييا قدرة تحميمية فائقة تضمف اه . ومف مميزات ىذونوعياً  كمياً  اما تحديداً غإشعاعات 
 متقاربة وبكميات تصؿ إلى جزء فى المميوف.أشعة غاما بدقة عالية بيف العناصر المشعة لطاقات 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A9_%D8%B0%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A9_%D8%B0%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7_%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85-40&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9_%D9%85%D8%A4%D9%8A%D9%86


      

 
 

 
 
 

 ب.س/ت.صأ.د.

 aaea_org @yahoo.com   & aaea@aaea.org.tn  بريد الكرتوين : ـ 808.450-71 فاكس : ػ 808.400-71  :ىاتؼ ػالجميورية التونسية  ػتونس  3001 ػ حي الخضراء ػ ، نيج المؤازرة 7

7, Rue de l’assistance – cité el Khadhra 1003 Tunis – TUNISIA – Tel : 71- 808.400 – Fax : 71- 808.450 - E-Mail :  aaea_org @yahoo.com   & aaea@aaea.org.tn 

 

 يـةالذر   لمطـاقـة  العربيـة  الهيئـة
 
 

Arab Atomic Energy Agency 
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محمية دورة تدريبية فقد نظمت الهيئة العربية لمطاقة العممية لمهيئة العربية لمطاقة الذرية بناءًا عمى الخطة 
في عماف، المممكة االردنية طاقة الذرية االردنية بالتعاوف مع ىيئة ال" التحاليؿ النووية واالشعاعية"  في مجال
 .80/3800/ 32-32خالؿ الفترة   الياشمية

 اليدؼ مف الدورة :
ليل لمتعّرف عمى تقنيات التحاالعاممة في مجال التحاليل إلى أتاحت الفرصة لعدد من الكوادر العممية تهدف 

 االشعاعية والنووية المختمفة.
والميندس محمد  فاتف بوجمباف ةالدكتور  الخبيريفباإلضافة إلى  االردفربًا مف متد 22شارؾ في ىذه الدورة 

الدكتور مأموف المشرؼ المحمي عف الدورة تونس و  –المركز الوطني لمعمـو والتكنولوجيا النووية مف  السمعمي
 .مكاحمة وممثؿ الييئة العربية أ.د. صالح الديف التكريتي، رئيس قسـ التقنيات النووية

ــةالج  مسة االفتتاحي
االجتماعات ، في قاعة 21/08/2032الموافؽ في  االحد، وفؽ البرنامج المعد صباح يـو الدورةتـ افتتاح أعماؿ 

والمشرؼ المحمي وممثؿ الييئة العربية والمحاضريف  بحضور كافة المشاركيفبييئة الطاقة الذرية االردنية بعماف 
 الطاقة الذرية األردنية. مف  مديرية المخابر االشعاعية في ىيئة

نقؿ مف خالليا تمنيات مدير عاـ كممة ترحيبية بالسادة المشاركيف االستاذ الدكتور مأكوف مكاحمة، وقد ألقى 
ىيئة الطاقة الذرية االردنية، معالي االستاذ الدكتور خاؿ طوقاف، لممشاركيف بطيب االقامة والعمؿ عمى االستفادة 

مختبر التحاليؿ خبيريف مف تونس لتبادؿ المعرفة والتجربة التونسية في ود مف برنامج الدورة خاصة بوج
الييئة العربية لمطاقة الذرية وىيئة الطاقة  االشعاعية في المركز الوطني التونسي. وقد أكد عمى التعاوف بيف

 الدورة.ومتمنيًا النجاح ليذه العممية  أنشطة وبرامجفي تنفيذ  الذرية االردنية
تحيات مدير عاـ الييئة العربية ات النووية في الييئة العربية يصالح الديف التكريتي رئيس قسـ التقن ا. د.وقدـ 

نقؿ يتمكنوا مف وتمنياتو لممشاركيف باالستفادة مف برنامج الدورة والنجاح في الوصوؿ الى االمؿ المنشود واف 
المراحؿ التي قطعتيا الييئة في دعـ وتأىيؿ تي العرب، كما بيف د. تكريمع الخبراء عرفة المكتسبة والتواصؿ مال

والتحديات التي تواجييا الدوؿ العربية لتطوير مطاقة الذرية ل ات السمميةستخداماالالعمؿ العربي في مجاؿ 
ـ العمـو النووية واالشعاعية في رفع مستوى الحياة. وتمنى في الختاـ  قدراتيا في المجاؿ النووي وتطبيقات استخدا

 االستفادة مف ىذه الدورة. و النجاح مشاركيف ال لكافة
يد عمى اتاحة الفرصة لمناقشة عامة حوؿ كوتـ عرض برنامج الدورة وتمت مناقشة بعض مواده بحيث تـ التأ

بدأت فعاليات الدورة وفؽ البرنامج العممي ثـ ، يفمع الخبير المشاكؿ التي تقع في مخابر التحاليؿ االشعاعية 
 .الموضوع

 :العمميبرنـامج ال
في التقنيات النووية واالشعاعية استخداـ كافة الجوانب النظرية والعممية في العممي لمدورة يتناوؿ البرنامج 

 وفؽ المحاور التالية: التحميؿ 
 التقنيات النووية واالشعاعية المستخدمة في تحميؿ المواد -
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 المخابر التحميميةالوقاية اإلشعاعية في  -

 طرؽ تحضير العينات  -

 المرجعية إجراءات طرؽ اإلعتياف وطرؽ تحضير العينات آلية -

 ISO-17025تطبيؽ نظاـ الجودة وفؽ المواصفة  -

  التحقؽ مف طرؽ الفحوصات وضبط جودتيا -

  (بمطافية الفا وبيتا وغاماتدريب عممي )تحضير وتحميؿ عينات  -

 تحميؿ النتػػائج  كيفية تقدير األخطاء أثناء -

 تقديـ ورقات عمؿ لممشاركيف -

مف قبؿ الييئة العربية ليعطى المعتمديف المتميزيف و عدد مف الخبراء في ىذه الدورة بالتدريس والتدريب د قاـ وق
 متقدمة. الدورة قيمة عممية وفنية ىذه

 : المحاضرات
عف برامج الييئة العربية لمطاقة الذرية  الح الديف التكريتي بتقديـ محاضرتيف: قاـ الدكتور صاليوم االول -

. ثـ عرض الدكتور مأموف مكاحمة لمحة عف مديرية الوقاية االشعاعية في المخابر التحميمية برامجو 
 تـ اجراء جولة تعريفية بالمختبرات. في الييئة االردنية، وفي النياية, وبعد االستراحة البحوث والمختبرات 

وية ثـ محاضرة عف مخابر قدمت الخبيرة د. بوجمباف مقدمة عف التحاليؿ االشعاعية والنو : اليوم الثاني -
 دعرض التحاليؿ في المركز الوطني لمعمـو والتكنولوجيا النووية التونسي واالعماؿ التطبيقية والبحثية. ثـ 

محاضرة عف متطمبات تحضير الزعبي عمياف محاضرة حوؿ الطرؽ الفيزيائية لتحضير العينات و الميندسة 
االشعاعية تراحة تـ إجراء التطبيقات العممية في المخابر وبعد االسالعينات المرجعية والية استخداميا 

 .والخبراء باشراؼ الدكاترة االردنية

عينات لقياسات اشعة الفا. المحاضرتيف حوؿ طرؽ الكيماء االشعاعية لتحضير الخبراء : قدـ اليوم الثالث -
.  وبعدىا التصحيح ومعامالت محاضرة حوؿ االرتياب في قياسات اشعة الفاالميندسة  االمير  ت وعرض
وبعد قياس اشعة غاما وحساب االرتياب ومعامالت التصحيح. محاضرة حوؿ القضاة  سالميندقدـ 

 .باشراؼ الدكاترة والخبراء االستراحة تـ إجراء التطبيقات العممية في المخابر االشعاعية االردنية

مقياسات لعينات العاعية لتحضير : قدـ الميندس مساعدة محاضرتيف حوؿ طرؽ الكيماء االشاليوم الرابع -
وقدمت الميندسة  االمير محاضرة حوؿ العداد الوميضي السائؿ وجياز . االشعاعية في المخابر االردنية

يف جمسة حوار حوؿ مشاكؿ طرؽ التحاليؿ في المخابر االشعاعية وشارؾ وبعدىا قدـ الخبير العد التناسبي. 
ستراحة تـ إجراء التطبيقات العممية في المخابر االشعاعية وبعد اال بيا مسؤولي المخابر في االردف. 

 .باشراؼ الدكاترة والخبراء االردنية

حاضرة حوؿ االجراءات المتبعة في ضبط الجودة لممواصفة ة الزعبي مالميندس تقدماليوم الخامس  -
 يتونس واالردف في عمميات التحميؿ االشعاعثـ جرى عرض تجارب  ISO/IEC 17025العالمية  

 يف وممثؿ الييئة العربية.الخبير وبعدىا تـ نقاش عاـ حوؿ الدورة مع المشرؼ و 
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ــة   : الجمسـة الختامي
مدرج ، في 27/08/2032الموافؽ في الخميس يـو  بعد ظير، المحمية لمدورة التدريبية تـ عقد الجمسة الختامية

مكاحمة المشرؼ المحمي وبعض  الدكتور مأموفبحضور المحاضرات في ىيئة الطاقة الذرية االردنية 
. حيث القى ممثؿ الييئة كافة المشاركيفو  يفوالخبير  المحاضريف والمدربيف والدكتور تكريتي ممثؿ الييئة العربية

كممة شكر فييا معالي الدكتور طوقاف عمى رعايتو النشطة الييئة العربية والمساعدة في تنفيذ بعضيا كما عرض 
مف المشاركيف وبيف الجوانب السمبية وااليجابية باالضافة الى المقترحات. ثـ القى ممخص عف االستبياف المقدـ 

شكر فييا الييئة العربية لمطاقة الذرية حيث معالي الدكتور طوقاف الدكتور مأموف مكاحمة المشرؼ المحمي كممة 
الجميع  بذؿ اقصى  عمى برامجيا الطموحة في تييئة الكوادر العربية  خاصة في ىذه االياـ التي يجب عمى

درجات الجد والمثابرة لمحاؽ بالركب العممي وبيف اف الدوؿ العربية بما تممؾ مف طاقات بشرية وامكانيات 
تستطيع النيوض والمسايرة نحو غد افضؿ كما أكد شكره لمييئة العربية عمى اختيار الييئة االردنية لتنفيذ بعض 

الييئة االردنية بما تممؾ مف امكانيات تعبير مقبولة عربيًا لتنفيذ  االنشطة منذ زمف وبشكؿ مستمر مما يؤكد اف
باالضافة الى التنويو باف المفاعؿ البحثي االردني سوقؼ يكوف في الخدمة في النصؼ االوؿ  انشطة مشتركة

الت البحث مف العاـ القادـ والييئة االردنية تضع ىذه التقنية لفائدة تنفيذ برامج الييئة العربية في مجاؿ مفاع
.  كما تمنى عمى جميع المشاركيف التواصؿ والتطبيقات مثؿ التحميؿ بالتنشيط النتروني وانتاج النظائر المشعة

حضور الدورة تـ توزيع شيادات فيما بينيـ لتعزيز اواصر العمؿ العممي والتقني واعمف ختاـ الدورة التدريبية ثـ 
 عمى المشاركيف. 

 :المالحظات والمقترحات 
قد أجمعوا فلمدورة  نتيجة النقاش المعمؽ معيـ، خالؿ استعراض أراء المشاركيف الخاصة بالبرنامج التدريبي  مف

مستوى المحاضرات وبموغيا معظـ أىدافيا المرسومة ليا و مف حيث التنظيـ واإلدارة ونوعية  الدورةعمى نجاح 
 التالية: و المالحظات وكانت ليـ التوصيات

 رار في تنفيذ دورات مشابية.التأكيد عمى االستم -3

 ضماف الجودة بالمخابر االشعاعية.بالطمب مف الييئة العربية استمرار دعـ االنشطة الخاصة  -2
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الذرية وىيئة  مف قبؿ الييئة العربية لمطاقة الدورةبذولة في إعداد ىذه وبعد انتياء كممات الشكر لكافة الجيود الم

 .الدورةانتيت فعاليات ىذه  الطاقة الذرية األردنية
 
 

 نتائج االستبياف الخاص بتنفيذ نشاط عممي
 ضعيف متوسط يدج جيد جدا ممتاز درجة( 07)             أ ـ برنامج النشاط وتنفيذه
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 يـةالذر   لمطـاقـة  العربيـة  الهيئـة
 
 

Arab Atomic Energy Agency 
           

 الذرة في خدمة اإلنسان
 

    80 20 ألىداؼ النشاطػ تغطية الموضوعات  3

   30 80 30 ػ ارتباط الموضوعات بمياـ عممؾ والمساىمة في تطويره 2

   30 70 20 ػ مطابقة المحاضرات النظرية بمحاور النشاط ووسائؿ اإليضاح 1

   32 20 12 ػ مساىمة وسائؿ اإليضاح في فيـ المحاضرات النظرية 4

   30 80 30 الجانب النظري ػ نوعية الدروس العممية وتوافقيا مع 2

   30 40 20 ػ مدى استفادة المشارؾ مف البرنامج المنفذ 6

   30 70 20 ػ استالـ مواد البرنامج كاممة وممحقاتو في الوقت المناسب 7

      درجة( 51) ب ـ الترتيبات والتنظيمات اإلدارية لمنشاط

    80 20 ػ مالءمة مكاف انعقاد النشاط  3

  32 70 32  اءات السفر / اإلقامة / الضيافةػ إجر  2

    2 92 ػ متابعة ممثؿ الييئة العربية والتواصؿ مع المتدربيف 1

      درجة( 51ج ـ االستفادة من النشاط التدريبي      )

   30 70 20 ػ إمكانية نقؿ المعرفة المكتسبة مف ىذا النشاط إلى زمالئؾ في مؤسستؾ 3

     300  /الخبراءوف مع الجية المضيفة بعد الدورةػ إمكانية التعا 2

   30 80 30 ػ إمكانية التواصؿ مع زمالئؾ المشاركيف في الدورة وتبادؿ الخبرات1

 إذا كان تقييمك ألي بند من البنود "ضعيف" بين أسباب ذلكد ـ 
 قمة الوقت المخصص لمعممي -

 امكانية تنفيذ العممي مف قبؿ المشاركيف بانفسيـ -

 ـ أهم المقترحات لتطوير هذا النشاطهـ 
 التأكيد عمى االستمرار في تنفيذ دورات مشابية. -3

 ضماف الجودة بالمخابر االشعاعية.استمرار االنشطة الخاصة ب التأكيد عمى -2

 إمكانية االستمرار في وجود خبراء عرب يممكوف خبرة كافية في مجاؿ التحاليؿ. -1

 .العمميةزيادة الفترة التدريبية  -4
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