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 "ستخدام التقنيات اإلشعاعية في النانوتكنولوجي والتطبيقات المختلفةإ حول " محلية تقرير دورة تدريبية 
 الجمهورية التونسية  –، بنزرت  42/42/4427 – 42

 مقدمة
من خالل السماع ، و غير مباشرأبشكل مباشر و/ال يستطيع أحٌد أن يعيش بمعزٍل عن العالم، فهو يتأثر به 

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

في الطب  تطبيقاته االتمصطلحاته وتاريخه ونشأته ومجتعرَّف على مفاهيمه و تكنولوجي، من خالل الالنانو 
 .تقنية النانو تكنولوجي والصناعة والبحث العلمي في مجال تنمية

الصغير  ىعبر تجميعها على المستو جديدة نتا  أشياء )إشعاعي وكيميائي( إلتطبيق علمي  هي االنانو تكنولوجي
 لناتج منها إلى حد كبير.كلما تغير الترتيب الذري للمادة كلما تغير ابحيث  الذرة -من مكوناتها األساسية
دون أن يعرفوا هذا المصطلح، فاستخدمت في صناعة من قبل العمال ستخدام النانو إ تممنذ آالف السنين 
. ولنا وكلها تمت اعتمادًا على خصائص عشوائية للحجوم الذرية لتلك الموادوالزجا  والخزف الصلب والمطاط 

شعة المؤينة( أو السيف الدمشقي تغييرات األشعة الساقطة عليه )األ ن الزجا  الفينيقي الملون معإلى األن نرى أ
الباحث الياباني نوريو  وذلك من قبل 4791تم إدخال مصطلح التكنولوجيا النانوية ألول مرة عام المقسى. 

وطرق تصنيع وعمليات تشغيل عناصر ميكانيكية  تانيغوشي عندما حاول بهذا المصطلح التعبير عن وسائل
 عن طريق الباحثين 4791ئية بدقة ميكروية عالية. أما البوابة إلى عالم الذرات فقد تم فتحها عام وكهربا

األكثر دقة من أجل مراقبة الذرات  السويسريين جيرد بينيغ وهاينريش رورير، حيث قاما بتطوير الميكروسكوب
زاحتها وبعد مكانية التأثير بها وا  . في عام 4791عام   على جائزة نوبلإنجازهما المشترك بأربع سنوات حصال وا 

شبكة من الذرات الكربونية  اكتشف الباحث الياباني سوميو ليجيما األنابيب النانوية المؤلفة فقط من 4774
مقاومة شد الفوالذ بعشرة مرات وأكثر قساوة واستقرارًا من الماس  وبالقياس تم الحصول على مقاومة شد أعلى من

 .في مختلف المجاالت لطلب على المنتجات النانوية آخذًا باالزدياد والنمواألقل. إن ا بمرتين على
ستخدام األشعة في الطب والصناعة والزراعة والبحث العلمي بغاية التطوير التقني في كل أنحاء إيستمر تزايد 

لكيميائي للمواد الصلبة كيمياء التشعيع باآلثار الكيميائية لألشعة العالية الطاقة على التركيب ا ويهتم علم العالم.

ن أشعاعية مع تقانة النانو فيمكن . ولهذا فاذا اجتمعت التقانة اإلحدث داخل هذه المواد وفيما بينهاوالتغير الذي ي

 تؤدي الى نتائج افضل لجميع التطبيقات.
   لتكنولوجيا النانويةا تطبيقات
متصاص ات نانوية عبر النفايات إلمعالجة المياه المستهلكة والنفايات السائلة عن طريق ضخ جزيئ -

 العناصر الضارة.
التغلب على  هتراء والصدأ والتآكل الميكانيكي والكيميائي، وكذلك في مجالإلعلى عمليات ا السيطرة -

التزييت والتشحيم، وهذا ما يساعد على إطالة  ستغناء عن موادألتكاك الميكانيكي حيث أنه سيتم احإلا
 كفاءتها. عمر اآللة وزيادة
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ومواد نانوية جديدة في مجاالت الطالء والتغليف والعزل  ستخدام طرقإفي مجال صناعة السيارات تم  -
وبالتالي تخفيض مصروفها من الوقود. وهناك  قساوتهاالسيارات وزيادة  والمساهمة في تخفيف وزن

تالؤم ال ألبحاث في مجال تطوير وتصنيع عجالت السيارات والتي ستكون لها خاصيةا العديد من
 األخرى. األتوماتيكي مع ظروف الطقس وطبيعة األرض والعوامل الخارجية

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

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

 األمراض ومعالجة األمراض المستعصية واألورام الخبيثة. للتعرف على محرضات
تبطة بالتطبيقات الخصائص الفريدة من المواد النانوية المر ذات الحيوية والطبية والبحوث  دويةعلم األ -

ستخدام إومن ثم فقد بدأ  مثاًل عوامل التباين لتصوير الخلية وعالجات السرطان(.المختلفة )و 
ذلك  ومنها التقنية النانوية البيوطبية والتقنية النانوية الحيوية وطب النانو بهدف وصف مصطلحات

المجال الواسع. كما يمكن إضافة الوظائف للمواد النانوية من خالل تواصلها وتفاعلها مع غالبية 
بية الجزيئات والتركيبات الجزيئات والتركيبات الحيوية. ويعد حجم المواد النانوية متماثل مع حجم غال

يقات الحيوية والصناعية. وقد أسفر ومن ثم قد تعد المواد النانوية مفيدًة لمجالي األبحاث والتطب ،الحيوية
دمج وتكامل المواد النانوية مع األحياء عن تنمية األجهزة التشخيصية، عوامل التباين، األدوات 

 تطبيقات العال  الطبيعي وأدوات توصيل الدواء. التحليلية، 
 

 التي Nanotechnology تقنية النانو»يبدو أن المستقبل سيكون للتقنية المتناهية الصغر وبناًء على ذلك، 

 .ستقدم منافع جمة لإلنسانية يمكن أن تقود العالم إلى ثورة صناعية جديدة، ويصرح المتفائلون بأن هذه التقنية

محلية دورة تدريبية الجمهورية التونسية  -بنزرت كلية العلوم في مع اون ـنظمت الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتع
. بهدف 4037/.42/0-.4في الفتـرة ، اإلشعاعية في النانوتكنولوجي والتطبيقات ستخدام التقنيات إفي مجال 

التي عات البحوث والصنامجال والعلميين والفنيين المختصين والعاملين في  المهندسينإتاحة الفرصة لعدد من 
شعة المؤينة لأل التطبيقات الحديثةفي األقطار العربية للتعرف على  الصغرفي المتناهية تعتمد على التقنيات 

 . الصناعات النانونيةوأهميتها في   وغير المؤينة
( 3وليبيا )( 4) ومصر( 3) الكويت( 4)العراق متدربًا من الدول العربية التالية :  40شارك في هذه الدورة 

 .الليبيةالطاقة الذرية  مؤسسةمن  نجيب المرزوقيالدكتور ستاذ األباالضافة الى الخبير  (.3وتونس )
 لجلسة االفتتاحية :ا

، في قاعة 4037/.0/.4الموافق في  االثنين، وفق البرنامج المعد صباح يوم الدورةفتتاح أعمال إتم 
 حافظ عبد الملكاألستاذ الدكتور  االفتتاحيةحضر الجلسة . وقد في بنزرت فندق االندلسيةنزل المحاضرات في 
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صالح الدين التكريتي، رئيس قسم التقنيات ستاذ الدكتور واأل للدورةالمشرف المحلي اذ في كلية العلوم و تأس
 .باإلضافة الى الخبير المتدربين وعدد من السادة المحاضرينممثاًل عن الهيئة العربية للطاقة الذرية و النووية 

ها ات النووية في الهيئة العربية مبينًا المراحل التي قطعتيتحدث ا. د. صالح الدين التكريتي رئيس قسم التقنو 
والتحديات التي تواجهها لطاقة الذرية ل ات السلميةستخداماالالهيئة في دعم وتأهيل العمل العربي في مجال 

عربية ال ةستراتيجياإلكما قدم عرضًا عن الدول العربية لتطوير قدراتها في المجال النووي والتطبيقات المرافقة. 
والتي رسمت من خاللها أوجه استخدامات الطاقة الذرية  4040لإلستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى العام 

المشاركين في أعمال  وتمنى في الختام النجاح لكافة .المختلفة وأفق تطويرها على المدى البعيد والمتوسط
شاكرًا الهيئة كلمة ترحيبية بالسادة المشاركين  حافظ عبد الملك، المشرف المحلي للدورةاألستاذ ألقى و  .الورشة
كلية دعم لكلية العلوم في بنزرت لتنفيذ هذه التظاهرة العلمية، كما أكد على  اية للطاقة الذرية على اختيارهالعرب

هيل متمنيًا ان تكون مخابر الكلية مكانًا مناسبًا للتأأنشطة وبرامج الهيئة العربية  لبعض العلوم في بنزرت
ستعانة افة الى األضمن التحضير والمناقشة باإل امتي بعد عالتي تأ الدورةوعرض مراحل تحضير هذه والتدريب. 

، وأكد على قيام الهيئة العربية 4034 القاهرةبدأت من دورة ببرامج الهيئة للدورات السابقة في هذا المجال التي 
 .بدأت الدورةثم تعلق بتقنية النانو وتطبيقاتها، ثم تم تقديم السادة المشاركين وتخصصاتهم ي بدور فعال

 مج العلمي :البرنـا
على وذلك  والزيارات الميدانيةساعة من المحاضرات النظرية والدروس العملية  14 للدورةضمن البرنامج العلمي ت

 اآلتية : الموضوعاتأيام، وفق  6مدى 
 مبادئ عامة في تقنية النانو واستخداماتها الواعدة. -

 تأثير االشعة المؤينة وغير المؤينة. -

 في تحضير جزئيات النانو.استخدام اإلشعاع المؤين  -

 استخدام التقنيات الحيوية في تحضير جزئيات النانو.  -

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

 تكنولوجيا النانو في الصيدالنيات وعال  السرطان والسلسلة الغذائية. -

 معالجة وتدوير مخلفات البوليميرات. -

 .Nanocompositeخواص المواد الحاوية على جسيمات النانو توصيف و  -

 تطبيقات عملية. -

 للمشاركين تقديم ورقات عمل -

طالع مخابر مركز علوم المواد لإل -القطب التكنولوجي في بر  الصدرية إلى  ميدانية تضمن البرنامج زيارةكما 
باإلضافة  شعاعيت المرافقة في المجال البيئي واإلوالتطبيقا بالطرق التقليدية كيفية تحضير مركبات النانوعلى 
 .شعاعيةاء بعض المحاضرات عن المعالجة اإلالى الق
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أكبر األثر في خبير كمدير مركز النانو تكنولوجي في ليبيا ، نجيب المرزوقيلدكتور ستاذ ااألوقد كان لمشاركة 
في المجال الطبي والصيدالني جزيئات النانو مكانية استخدام من خالل شرحه إلتفعيل اإلستفادة لدى المتدربين 

 واإلجابة عن تساؤالت المشاركين . الدورةالمختلفة في مجال في نقاش الموضوعات والمشاركة 
من قبل الهيئة العربية ليعطى المعتمدين المتميزين و عدد من الخبراء في هذه الدورة بالتدريس والتدريب وقد قام 

 متقدمة وهم: ةالمدرسة قيمة علمية وفني هذه
 بنزرت  -الدكتور حافظ عبد الملك، كلية العلوم  -3
 بنزرت  –الدكتورة سهام جزيري، كلية العلوم  -4
 تونس -الدكتور هشام حمزاوي، المركز الوطني لعلوم المواد  -1
 .باحث في كلية العلوم، ابلسير حمدي طالدكتور  -.
 الدكتور أمال حنيني، باحثة في كلية العلوم. -4
 الدكتور شكري بهلول، معهد باستور -6
 ، خبير الهيئة العربيةمركز النانوتكنولوجي، نجيب المرزوقيالدكتور  -7
 بنزرت -الدكتور عبد السالم بالحا  عمارة، عميد كلية العلوم  -0
 الدكتور صالح الدين التكريتي من الهيئة العربية للطاقة الذرية -2

 المحاضرات
لـ د. صالح الدين التكريتي حول برامج الهيئة العربية للطاقة الذرية من قبل م محاضرات : تم تقدياليوم االول

مواد وجزيئات النانو ثم تأثير حول علوم الد. حافظ عبد الملك شعاع والتطبيقات السلمية للطاقة الذرية ولـ إلوا
دراسة خصائص الجسيمات  محاضرة لـ د. نجيب مرزوقي حولثم شعة المؤينة وغير المؤينة على المواد األ

سهام الجزيري حول الخواص الفيزيائية للجزيئات  .ثم محاضرة لـ دالحيوية والنانوية باستخدام مجهر القوة الذرية 
 عمال اليوم. إجراء مناقشة عامة حول أوفي النهاية تم  النانوية.

خاصة لتحضير جزيئات النانو: أمثال عبد السالم بالحا  عمارة حول طرق  .لـ د: تم تقديم محاضرة اليوم الثاني
لـ د. شكري بهلول من معهد باستور بين فيها تطبيقات جزئيات النانو مادة الطين واالشعة السينية ثم محاضرة 

مراض المعدية ثم محاضرة عن التطبيقات الطبية للمركبات لبيولوجي والطبي خاصة بالنسبة لألفي المجال ا
محاضرة لـ د. نجيب مرزوقي حول تحضير ودراسة خصائص مستحضرات نانوية  النانوية لـ د. أمال حنيني ثم

 .تم إجراء مناقشة عامة حول أعمال اليوم وفي النهاية من مصادر طبيعية.
ستعمال إمحاضرة حول شعة ثم يني حول تسخين جزئيات النانو باألمحاضرة لـ د. أمال حن: تم تقديم الثالثاليوم 

جراء جلسة عملي في . وتم إمحمد بن سالم .التحضير اـ داسة المركبات النانوية بعد المجهر االلكتروني في در 
ومحاضرة عن الوقاية اإلشعاعية من شعة السنية المجهر االلكتروني وحيود األمخابر كلية العلوم حول تحضير 

ثم  نوية في الزراعةحمدي طرابلسي حول تطبيقات المركبات النا .محاضرة لـ دثم  صالح الدين التكريتي قبل د.
تم إجراء وفي النهاية محاضرة لـ د. نجيب مرزوقي حول تقييم التجربة الليبية في مجال النانو وأمثلة تطبيقية. 

 .مناقشة عامة حول أعمال اليوم
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د. عبد الوهاب الشطي محاضرة عن حيث قدم بر  الصدرية  –القطب التكنولوجي لى أنتقال : تم اإلالرابعاليوم 
جزيئات النانو والتطبيقات ضرة من التربة الملوثة والنباتات ثم محاضرة حول جديدة مستحجزيئات نانو  ختبارإ

لـ د. حافظ كشكار ثم عرض د. هشام حمزاوي الطرائق المختلفة للحصول على جزئيات النانو  المختلفة
جراء مناقشة عامة إوتم  اتجراء جلسة عملي حول طرق التحضير والقياسإثم تم . والتطبيقات في بر  الصدرية

 حول مختلف التطبيقات.
. د تعبد الجليل عزوز حول تطبيقات النانو في تصفية المياه. ثم قدم لـ م.لقاء محاضرة إتم : الخامساليوم 

شعة على جزئيات النانو الموجودة في الجملة العصبية للحيوانات ذهاد بوسالمة محاضرة حول تأثيرات األ
ثم قدم اربعة من المشاركين ملخص عن نتهاء للزمرة الحيوانية. أحيانا إيير مسارات الهجرة و والطيور وكيفية تغ

لى إأعمالهم )مصر والعراق وتونس(. ثم عقدت جلسة عملي على هيئة ورشة عمل بحيث تم تقسيم المشاركون 
جراء إوتم النانوية شعاعية و إستخدام التقنيات اإلثالثة مجموعات كل واحدة تقدم فكرة مشروع تطبيقي على 

 .الممكنة التطبيقاتهذه المشاريع و مناقشة عامة حول 
تطبيقات جزئيات النانو في المجال البيولوجي بشير البجاوي حول . : تم تقديم محاضرة لـ مالسادساليوم 
محاضرة ولوجي والهيدرولوجي أثناء دراسة حركة المياه في البحيرات والبحار من خالل نمزجة حاسوبية ثم يوالج

. وفي النهاية تم التجديد التكنولوجي في مجال اإلشعاع  والنانو في العالم العربيلـ د. حافظ عبد الملك حول 
  عمال الدورة بوجود بعض المحاضرين.أجراء مناقشة عامة حول إ

 ة :ــة الختاميـالجلس
ت اإلشعاعية في النانوتكنولوجي ستخدام التقنياإ " حولالمحلية  للدورة التدريبيةتم عقد الجلسة الختامية 

الهيئة العربية ممثل بحضور المشرف المحلي و  4037/.42/0الموافق  السبت" بنهاية يوم  والتطبيقات المختلفة
حيث تمت مناقشة نتائج اإلستبيان الذي تم توزيعه على السادة  والمتدربين وعدد من السادة المحاضرين.

حلي وممثل الهيئة . وقام المشرف المالدورةونقاط الضعف في برنامج  النقاط اإليجابية وتوضيح المشاركين
ستعراض آرائهم ونتيجة إمن خالل  ،ستفسارات والمالحظات التي قدمها المشاركون، حيث تبينباإلجابة عن اإل

 من حيث التنظيم واإلدارة ونوعية ومستوى المحاضرات مع األخذ في الدورةعلى نجاح  اإلجماع ،للنقاش معهم
 االعتبار التوصيات التالية :

  .في هذا المجال تدريبية النشطة عدد أكبر من األتنفيذ  -
 .ثناء التحضير ودراسة الخواصأللعملي زيادة الفترة الزمنية المخصصة  -
 أجراء بحوث مشتركة بين الباحثين لإلستفادة من التجهيزات المتنوعة.مكانية إ -
 ألشعة المؤينة في التطبيقات المختلفة.العمل على نشر ثقافة إستخدام ا -

 .الدورةوبعد اإلنتهاء من كلمات الحاضرين تم توزيع الشهادات، وبذلك انتهت فعاليات هذه 
 

 امـر العـالمدي
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  الدورة التدريبيةنتائج االستبيان الخاص بتنفيذ 
 

 

 ضعيف طمتوس يدج جيد جدا ممتاز درجة( 74)             أ ـ برنامج النشاط وتنفيذه

 ـ تغطية الموضوعات ألهداف النشاط 3
00 40    

 ـ ارتباط الموضوعات بمهام عملك والمساهمة في تطويره 4
64 14    

 ـ مطابقة المحاضرات النظرية بمحاور النشاط ووسائل اإليضاح 1
00 40    

 ـ مساهمة وسائل اإليضاح في فهم المحاضرات النظرية .
00 40    

 وس العملية وتوافقها مع الجانب النظريـ نوعية الدر  4
40 40    

 ـ مدى استفادة المشارك من البرنامج المنفذ 6
20 30    

 ـ استالم مواد البرنامج كاملة وملحقاته في الوقت المناسب 7
40 40    

      درجة( 21) ب ـ الترتيبات والتنظيمات اإلدارية للنشاط

 ـ مالءمة مكان انعقاد النشاط  3
10 70    

 ـ إجراءات السفر / اإلقامة / الضيافة 4
.0 40 30   

 ـ متابعة ممثل الهيئة العربية والتواصل مع المتدربين 1
24 4    

 درجة( 21ج ـ االستفادة من النشاط التدريبي      )
     

ـ إمكانية نقل المعرفة المكتسبة من هذا النشاط إلى زمالئك في  3
 مؤسستك

40 00    

 النشاطإمكانية التعاون مع الجهة المضيفة بعد  ـ 4
00 40    

وتبادل  النشاطـ إمكانية التواصل مع زمالئك المشاركين في  1
 الخبرات

40 00    

 إذا كان تقييمك ألي بند من البنود "ضعيف" بين أسباب ذلكد ـ 
 قصر الفترة الزمنية -

 هـ ـ أهم المقترحات لتطوير هذا النشاط
  أكبر من األنشطة التدريبية  في هذا المجال.تنفيذ عدد  -
 زيادة الفترة الزمنية المخصصة للعملي أثناء التحضير ودراسة الخواص. -
 إمكانية أجراء بحوث مشتركة بين الباحثين لإلستفادة من التجهيزات المتنوعة. -
 العمل على نشر ثقافة إستخدام األشعة المؤينة في التطبيقات المختلفة. -
 

 
 %24لتقدير العام ا

 

mailto:aaea@aaea.org.tn
mailto:aaea_org@yahoo.com
mailto:aaea@aaea.org.tn

