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 ةـمقدم

التحميؿ ىو عمـ معرفة تركيب المادة وبنيتيا، اعتمادًا عمى طرائؽ تجريبية تتعمؽ بخصائص المادة المدروسة والمواد 
 المرافقة ليا وطبيعة الوسط الموجودة فية. والتحاليؿ عمى نوعيف:

واد أو المركبات أو ىو مجموعة العمميات التي يتـ فييا الكشؼ عف تركيب المو : التحميل النوعي أو الوصفي -
العناصر الداخمة في تركيب مادة معينة أو خميط مف المواد سواء كاف في الحالة الصمبة أو محموؿ في مذيب معيف 

ييتـ بالمظير الخارجى لممركب مثؿ الموف كما انو بحيث اليتعرض ىذا التحميؿ إطالًقا إلى كميات ىذه المكونات. 
 والرائحة والطعـ.

ويبحث في تقدير كميات المكونات أو العناصر الداخمة في تركيب المركب أو الخميط، ويتبيف مف : التحميل الكمي -
ىذا أف التحميؿ النوعي لمادة مجيولة التركيب يسبؽ عادة التحميؿ الكمي ليا؛ ألنو ال يجوز تقدير مادة معينة تقديرًا 

 كميًا ما لـ يتـ التأكد مف وجودىا وصفيًا.
التحميل النووي و/أو و التحميل االلي و  التحميل الحجميو  التحميل الوزني: تبعا لميدؼ مف التحميؿ تتنوع طرؽ التحميؿ

 .االشعاعي )القياسات االشعاعية(
تتكػػوف الػػذرة عمومػػًا مػػف نػػواة  تحتػػوي عمػػى البروتونػػات ذات الشػػحنة الموجبػػة وعمػػى النترونػػات المعتدلػػة الشػػحنة والتػػي 

بة متواجدة ضمف النواة( إضافة إلى إلكترونات تدور حوليا. وتعتبر شػحنة نػواة الػذرة تعمؿ عمى جعؿ البروتونات الموج
فانيػا  A والتػي يرمػز ليػا بػػكتمة الذرة بكامميػا  اما النوى الذريةو ، مف أىـ مميزات الذرات  Zالتي يرمز ليا بالعدد الذري 

. أي أف كافة مكونات النواة اقية األساسية أي المستقرةيا الط. تكوف عادة النواة الذرية في حالتتتموضع تقريبًا في نواتيا
تشػػ ؿ أدنػػى سػػوية طاقيػػة، وأف االنتقػػاؿ إلػػى حالػػة طاقيػػة أعمػػى يكػػوف عيػػر ممكػػف إال نتيجػػة لػػبعض التػػأثيرات الخارجيػػة 

  التي تكسب النواة طاقة كاصطداـ جسيـ ما بالنواة.
  + 14N  :نتروجيف الى اكسجيف كما في التفاعؿذرة ال في نوى   حدوث تفاعؿ تحوؿ 1110الحظ رذرفورد عاـ 

17O + p بالصي ة ، والذي يمكف التعبير عنو(α,n) ، عنو  فيمكف التعبيرالنتروف المنتج ألشعة عاما  تفاعؿاما
 .X ( a,b ) Yلصي ة المختزلة التالية: با التفاعؿ النووي يمكف التعبير عفوبالتالي  (n,γ) بالتفاعؿ 

 القشرة األرضيةفي صخور الموجودة معناصر المشعة ناتج عف التحمؿ االشعاعي لاشعاعي طبيعي  طنشاكما اف ىناؾ 
 . 232 -والثوريـو 237 -اليورانيـووسمسمتا  78 -الروبيدـوو  40 -البوتاسيـوىي و 
نبعااات جمع اال ليذه التحوالت حيث يتم  االشعاعات المرافقةقياس تعتمد طرق التحاليل النووية واالشعاعية عمى و 

وعادة ما الموافق )الفا وبيتا وغاما(،  المصادر المشعة وتحميميا بنظام التحميل الطيفي)الطيوف( الصادرة عن 
 في المصدرالموجودة شعة االف لتحديد ىوية وكمية و الطي هيستخدم التحميل المفصل ليذ

 : قياسات أشعة الفا:أوال
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التقنية  هبإستخداـ ىذ يمكف، وىي أشعة مؤينة و ونيوترونيف بروتونيفوتتكوف مف  اليميوـ نواة ذرةعبارة عف أشعة الفا 
مات ألفا بدقة عالية قد تصؿ فى بعض األحياف إلى عدة أجزاء إجراء القياسات الكمية والنوعية لمعناصر المشعة لجسي

 ترسيببإستخداـ أعمدة فصؿ ايونى يتبعيا  لممواد الحاوية عمى أشعة الفافى البميوف. وتشمؿ القياسات فصؿ كيميائى 
 كيروكيميائى بإستخداـ خاليا كيربية خاصة.

 قياسات العد الكمى أللفا وبيتا: :اانيا  
. 40-البوتاسيـومثؿ  إشعاعية النشاط نوىذو سرعة وطاقة عاليتيف وينبعث مف  إلكتروفعف  عبارةأشعة بيتا 

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

 والدقة فى نفس الوقت.
  أشعة  غاما:  : قياساتاالاا  

يواء، بسرعة تساوي سرعة الضوء، وليا طاقة أعمى، وىي تنتشر في الفراغ وال ىي أشعة كيروم ناطيسية،  أشعة غاما
المجاؿ  وتعتبر أشعة عاما مف أخطر اإلشعاعات في .أشعة مؤينةأشعة الفا وأشعة بيتا وىي  وقدرة أكبر عمى النفاذ مف

عديد مف التقنية تحديد وقياس ال هتـ بإستخداـ ىذي الكيروم ناطيسي، إذ أنيا تمتمؾ الطاقة األعمى بسبب ارتفاع ترددىا.
. ومف ونوعياً  كمياً  اما تحديداً عالعناصر المشعة الطبيعية والصنعية  إف وجدت بدقة عالية( والتى تصدر إشعاعات 

أشعة المنظومة أيضا أف لدييا قدرة تحميمية فائقة تضمف التمييز بدقة عالية بيف العناصر المشعة لطاقات ه مميزات ىذ
 المميوف. متقاربة وبكميات تصؿ إلى جزء فىعاما 

 
  الدورةأىداف 

 لػ: مخابر النووية واالشعاعيةالفي التحاليؿ  مجاؿفي العاممة  والفنيةالفرصة لعدد مف الكوادر العممية  الدورةتمنح ىذه 

 .التقنيات النووية المستخدمة في مخابر التحاليؿالتعرؼ عمى  -

 .تحاليؿالبنظاـ التّدرب عمى مختمؼ الجوانب النظرية والعممية المتعمقة  -

 .االطالع عمى عمميات التحاليؿ االشعاعية لممواد الطبيعية -

 التعرؼ عمى طرؽ تطبيؽ نظاـ الجودة في مخابر التحاليؿ النووية واالشعاعية. -

 .وتحميؿ النتائجالتعرؼ عمى المشاكؿ الناتجة عف عمميات المعايرة والتحميؿ  -

 
  الدورة مكان انعقاد

مف قبؿ الييئة العربية لمطاقة الذرية   "والنووية  طرؽ التحاليؿ االشعاعية" مجاؿ  فيالمحمية الدورة التدريبية تنظـ 
  ، 32/82/3802-32في الفترة ، المممكة االردنية الياشمية، عماففي  يئة الطاقة الذرية االردنيةىبالتعاوف مع 

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
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   الدورةبرنامج 

في التحميؿ التقنيات النووية واالشعاعية استخداـ ممية في كافة الجوانب النظرية والعالعممي لمدورة يتناوؿ البرنامج 
 وفؽ المحاور التالية: 

 ميؿ الموادالتقنيات النووية واالشعاعية المستخدمة في تح -

 المخابر التحميميةالوقاية اإلشعاعية في  -

 طرؽ تحضير العينات  -

 المرجعية آلية إجراءات طرؽ اإلعتياف وطرؽ تحضير العينات -

 ISO-17025جودة وفؽ المواصفة تطبيؽ نظاـ ال -

  التحقؽ مف طرؽ الفحوصات وضبط جودتيا -

  (بمطافية الفا وبيتا وعاماتدريب عممي  تحضير وتحميؿ عينات  -

 تحميؿ النتػػائج  كيفية تقدير األخطاء أثناء -

 
 الكادر العممي والفني

الطاقة  الييئة العربيةمف قبؿ لمعتمديف االمتميزيف و عدد مف الخبراء  في ىذه الدورةوسوؼ يقوـ بالتدريس والتدريب 
 وفؽ برنامج تدريسي نظري وعممي. ىيئة الطاقة الذرية االردنيةو الذرية 
 

 المشاركين ومؤىالتيم
والمراكز البحثية العاممة في ييئات الالعامموف  الميندسوف والفنيوف( في ىذه الورشة سوؼ يدعى لممشاركة في 

عمى األقؿ حيازة الشيادة الجامعية األولى  الدورةيشترط لالشتراؾ في . ومخابر المعايرة مخابر التحميمية النوويةمجاؿ ال
   .وفي التخصصات ذات العالقة بموضوعيا الدورةوالعمؿ في مجاؿ العمـو المختمفة المتعمقة بمجاؿ 

رسالو طمب االشتراكعميو التسجيل باستعمال  ل من يريد المشاركة في ىذه الدورةك مع السيرة الذاتية  المرفق وا 
 االردنية.لطاقة الذرية افي أقرب وقت ممكن لييئة 

 


