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 مقدمة
عن من خالل السماع ، بشكل مباشر و/او غير مباشرال يستطيع أحٌد أن يعيش بمعزٍل عن العالم، فهو يتأثر به 

ليس الدول العربية ، ونحن في هكل جوانبب الحديثة التقنياتفي عصٍر تديره نا نعيش مستجداته، ذاك أنقراءة و  اتهمتغير 
من خالل ، تكنولوجيالنانو واحدة من هذه التقنيات وهي تقنية فاعل مع لنا غنى عن الدخول في غمار التعامل بل والت

في الطب والصناعة والبحث العلمي في مجال  تطبيقاته مصطلحاته وتاريخه ونشأته ومجاالتتعرَّف على مفاهيمه و ال
 .تقنية النانو تكنولوجي تنمية

الصغير  ىعبر تجميعها على المستو جديدة  نتا  ششيا )إشعاعي وكيميائي( ل تطبيق علمي  هي االنانو تكنولوجي
 كلما تغير الترتيب الذري للمادة كلما تغير الناتج منها إلى حد كبير.بحيث  الذرة -من مكوناتها األساسية

دون أن يعرفوا هذا المصطلح، فاستخدمت في صناعة الصلب من قبل العمال استخدام النانو  تممنذ آالف السنين 
. ولنا ان نرى الى وكلها تمت اعتمادًا على خصائص عشوائية للحجوم الذرية لتلك الموادزف والزجاج والخوالمطاط 

تم إدخال االن الزجاج الفينيقي الملون مع تغييرات االشعة الساقطة عليه )االشعة المؤينة( أو السيف الدمشقي المقسى. 
الياباني نوريو تانيغوشي عندما حاول بهذا  الباحث وذلك من قبل 4791مصطلح التكنولوجيا النانوية ألول مرة عام 

وطرق تصنيع وعمليات تشغيل عناصر ميكانيكية وكهربائية بدقة ميكروية عالية. أما  المصطلح التعبير عن وسائل
السويسريين جيرد بينيغ وهاينريش رورير، حيث  عن طريق الباحثين 4791البوابة إلى عالم الذرات فقد تم فتحها عام 

زاحتها وبعد ر الميكروسكوبقاما بتطوي مكانية التأثير بها وا  إنجازهما المشترك  األكثر دقة من أجل مراقبة الذرات وا 
اكتشف الباحث الياباني سوميو ليجيما األنابيب  4774. في عام 4791عام  بأربع سنوات حصال على جائزة نوبل

مقاومة شد الفوالذ  الحصول على مقاومة شد أعلى من شبكة من الذرات الكربونية وبالقياس تم النانوية المؤلفة فقط من
األقل. إن الطلب على المنتجات النانوية آخذًا باالزدياد  بعشرة مرات وأكثر قساوة واستقرارًا من الماس بمرتين على

 .في مختلف المجاالت والنمو
   لتكنولوجيا النانويةا تطبيقات
ن طريق ضخ جزيئات نانوية عبر النفايات المتصاص العناصر معالجة المياه المستهلكة والنفايات السائلة ع -

 الضارة.
التغلب على االحتكاك  على عمليات االهتراء والصدأ والتآكل الميكانيكي والكيميائي، وكذلك في مجال السيطرة -

 زيادةالتزييت والتشحيم، وهذا ما يساعد على إطالة عمر اآللة و  الميكانيكي حيث أنه سيتم االستغناء عن مواد
 كفاءتها.

ومواد نانوية جديدة في مجاالت الطالء والتغليف والعزل  في مجال صناعة السيارات تم استخدام طرق -
 وبالتالي تخفيض مصروفها من الوقود. وهناك العديد من قساوتهاالسيارات وزيادة  والمساهمة في تخفيف وزن
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التالؤم األتوماتيكي مع  ن لها خاصيةألبحاث في مجال تطوير وتصنيع عجالت السيارات والتي ستكو ا
 األخرى. ظروف الطقس وطبيعة األرض والعوامل الخارجية

ذا ما استمر النجاح في هذااالتجاه فإنه سيصبح قريبًا من الممكن  - تخزين المعلومات في ذرات قليلة وقراءتها، وا 
 .العالمي على رقاقة بحجم الطابع البريدي تخزين كل ما تم إنتاجه من األدب

هناك دراسات عديدة من أجل تطوير  لقد فتحت التكنولوجيا النانوية آفاقًا جديدة في المجال الطبي والجراحي، -
الجسد للتعرف على الخاليا المريضة وترميمها وكذلك للتعرف على  روبوتات نانوية والتي يمكن إرسالها إلى

 .األمراض ومعالجة األمراض المستعصية واألورام الخبيثة محرضات
تبطة بالتطبيقات المختلفة الخصائص الفريدة من المواد النانوية المر ذات الحيوية والطبية علم االدوية والبحوث  -

ومنها التقنية  ومن ثم فقد بدأ استخدام مصطلحات مثاًل عوامل التباين لتصوير الخلية وعالجات السرطان(.)و 
نانو بهدف وصف ذلك المجال الواسع. كما يمكن إضافة النانوية البيوطبية والتقنية النانوية الحيوية وطب ال

الوظائف للمواد النانوية من خالل تواصلها وتفاعلها مع غالبية الجزيئات والتركيبات الحيوية. ويعد حجم المواد 
ومن ثم قد تعد المواد النانوية مفيدًة لمجالي  ،بية الجزيئات والتركيبات الحيويةالنانوية متماثل مع حجم غال

ألبحاث والتطبيقات الحيوية والصناعية. وقد أسفر دمج وتكامل المواد النانوية مع األحياء عن تنمية األجهزة ا
 تطبيقات العالج الطبيعي وأدوات توصيل الدواء. التشخيصية، عوامل التباين، األدوات التحليلية، 

 
تقدم العون  ،دان االستخدامات السلمية للطاقة الذريةميوالهيئة العربية للطاقة الذرية باعتبارها بيت الخبرة العربية في 

ترسيخ استخدام التطبيقية في مجال برامجها ومشاريعها وتطوير لتطوير قدراتها البشرية  ،والمساعدة للدول العربية
خططها العلمية في إطار تنفيذ و كما انها  .واالجتماعية في المنطقة العربية الطاقة الذرية لخدمة التنمية االقتصادية

لتقنية تبيان دور افانها تخطط لتنفيذ هذه الدورة لالتي تتوافق مع االستراتجية العربية لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية 
تستفيد منها معظم يمكن أن  التيفي التطبيقات المختلفة  Nanotechnology تقنية النانو»المتناهية الصغر 
 .الصناعات العربية

 
 استخدام التقنيات االشعاعية في النانوتكنولوجي والتطبيقات المختلفةة دور شهداف 

 :في األقطار العربية للتعّرف علىمجاالت مختلفة في العاملة  والفنيةلكوادر العلمية لالفرصة  الدورةتمنح هذه 
 .تطور تطبيقات المواد النانوية  -

 .ام التقنيات التقليدية واالشعاعيةاستخدالتعرف على طرق تحضير بعض الجسيمات في حجم النانو ب -

 .التعرف على طرق قياس الخواص الفيزيائية والميكانيكية للجزيئات متناهية الصغر -

 التعرف على تأثير االشعة المؤينة وغير المؤينة على جسيمات النانو قبل وبعد االستخدام. -
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 بيقات المواد النانوية.التعرف على برامج بعض الدول العربية والوكالة الدولية في مجال التط -

 .تطبيقات المواد النانويةتبادل الخبرات وتعزيز التعاون والتكامل فيما بين الدول العربية في مجال  -

 
 استخدام التقنيات االشعاعية في النانوتكنولوجي والتطبيقات المختلفةدورة برنامج 

 العملية للمواد النانوية وفق المحاور التالية:  كافة الجوانب النظرية والتطبيقاتالعلمي للدورة يتناول البرنامج 
 مبادئ عامة في تقنية النانو واستخداماتها الواعدة. -

 تأثير االشعة المؤينة وغير المؤينة. -

 استخدام اإلشعاع المؤين في تحضير جزئيات النانو. -

 استخدام التقنيات الحيوية في تحضير جزئيات النانو.  -

 في التعرف على الجزيئات متناهية الصغر.  X –اشعة استخدام المجهر االلكتروني  و  -

 تكنولوجيا النانو في الصيدالنيات وعالج السرطان والسلسلة الغذائية. -

 معالجة وتدوير مخلفات البوليميرات. -

 .Nanocompositeتوصيف وخواص المواد الحاوية على جسيمات النانو  -

 تطبيقات عملية. -

 للمشاركين تقديم ورقات عمل -

 من قبل الهيئة العربية ليعطيالمعتمدين المتميزين و عدد من الخبراء في هذه الدورة م بالتدريس والتدريب وسوف يقو 
 متقدمة.  الدورة قيمة علمية وفنية هذه
 

 استخدام التقنيات االشعاعية في النانوتكنولوجي والتطبيقات المختلفةدورة  مكان انعقاد
للطاقة الذرية  من قبل الهيئة العربية " في النانوتكنولوجي والتطبيقات المختلفة استخدام التقنيات االشعاعية" دورة تنظم 

. كافة المعلومات 42/42/4402-42الجمهورية التونسية في الفتـرة -كلية العلوم بجامعة بنزرتبالتعاون مع 
 التفصيلية عن توفير اإلقامة واألمور اإلدارية األخرى ستكون متاحة في الوقت المناسب.
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 ومؤهالتهم اركونمشال
والمراكز البحثية العاملة في مجال هيئات الالعاملون )المهندسون والفنيون( في هذه الدورة سوف يدعى للمشاركة في 

تطبيقات التشعيع )المسرعات ومصادر اشعة غاما( وتحضير المواد الجديدة وتحسين المواد باإلضافة الى العاملون في 
حيازة الشهادة الجامعية  الدورةيشترط لالشتراك في في الدول العربية. الني والبيئي والصناعي المجال الطبي والصيد

 وفي التخصصات ذات العالقة بموضوعها. الدورةوالعمل في مجال العلوم المختلفة المتعلقة بمجال على األقل األولى 
 
   

 الترتيبات الدارية والمالية
قامة مشارك واحد فقط من الدول األعضا تقدم الهيئة العربية للطاقة الذر   ية منحة محددة لتغطية نفقات سفر وا 

خمسة ششخاص على األكثر وفق الالئحة التنفيذية النشطة الهيئة دولة تنفيذ النشاط المحلي وذلك ل خار 
السفر  مصاريف بية بتكفليتعين على الجهة الموفدة للمشارك من الدول غير األعضا  في الهيئة العر  العربية،
 دوالر شمريكي عن كل مشارك. 344بالضافة إلى معلوم اشتراك والمقدر بـ  والقامة
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