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 دورة في مجالتقرير 

مكافحة استخدام اإلشعاع المؤين في فحص التربة والكشف عن المموثات والتحكم في انتشاره و " 
 باستخدام التقانات النووية"  تآكل التربة

 .11/70/9712 – 70جمهورية مصر العربية خالل الفترة:  –القــاهرة 

 
 

 مصرجميورية  ـــــــ القاىرةفي  المصريةالذرية  الطاقةئة نظمت الييئة العربية لمطاقة الذرية بالتعاون مع ىي
استخدام اإلشعاع المؤين في فحص التربة والكشف عن المموثات والتحكم دور " في مجالدورة تدريبية  ،العربية

 .11/07/2019 ـــــــ 07:  الل الفترةـخ "في انتشاره ومكافحة تآكل التربة باستخدام التقانات النووية" 
من الدول  ألراضي والمياه والبحوث النباتيةمتدربًا من أقسام البحوث الزراعية وا 18شارك في ىذه الدورة  وقد

، (1تونس ) ،مشارك( 12مشارك(، مصر ) 1مشارك(، األردن ) 1مشارك(، ليبيا ) 1اليمن ) العربية التالية :
 (.1العراق ) ،(1لبنان )

 
 الجمسة االفتتاحية :

 السابق الطاقة الذرية المصرية ىيئةرئيس  سميمان محمد سميمان نائبالدكتور  األستاذ احيةاالفتتحضر الجمسة 
 المشرف المحمىرئيس قسم األراضي و  يحيى جاللواألستاذ الدكتور  المشرف المحمى لمتدريب والتعاون الدولي

مشرفا عمى الدورة المذكورة الذرية  ممثاًل عن الييئة العربية لمطاقة فاخر العكور واألستاذ الدكتور لمدورة المشارك
 .المحاضرينمن السادة  عددالمشاركين و و 

الييئة العربية في تنفيذ اإلستراتيجية العربية  رودو  الدورة التدريبيةالتي تضمنت أىمية و وبعد الكممات الترحيبية 
لمصمحة الدول  الغذائي التقنيات النووية في تحقيق األمنلإلستخدامات السممية لمطاقة الذرية وخاصة مشروع 

العربية ومواجية أضرار ظاىرة التغير المناخي الذي سيزيد التحدي المزدوج المتمثل في اإلستجابة إلى الطمب 
اإلستمرار في بذل الجيود لحماية الموارد الطبيعية وتحسين الجودة البيئية حيث و ة الصالحة لمزراعاألرض عمى 

لدراسة تموث األراضي الزراعية ومنع أو تقميل الفاقد لوجيا النووية والحيوية أصبح من الضروري المجوء إلى التكنو 
 .منيا والمتآكل بفعل اإلنسان أو الطبيعة

 أهـــداف الدورة :
تيدف ىذه الدورة إلى إتاحة الفرصة لعدد من الكوادر العممية المتخصصة في األقطار العربية العاممة في مجال 

 بعضة وحماية النظم الحيوية واجراء الفحوصات المخبرية الالزمة ليا بتخصيص برامج المحافظة عمى الطبيع
الزراعية والمحافظة  ةمرتبطة بتحسين إنتاجية التربوالعالية الىمية األمن انشطة الييئة العربية لمطاقة الذرية ذات 
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عممية، واالطالع عمى عمييا باستعمال معالجات تقميدية وغير تقميدية ومقارنتيا مع بعضيا البعض بطريقة 
 مختمف الجوانب النظرية والعممية الحديثة المتعمقة بموضوع الورشة.

 أهم المحاور التي تناولتها الدورة نظريًا وعمميـًا :
األراضي واجراء فحوصات التربة الزراعية المختمفة واستخدام  عموم مجال في النووية استخدام التقنات ـــــــ 1

 نيات النظائر المستقرة وطرق التحميل المثالية لمتربة الزراعية.النويدات المشعة وتق
والمستقرة والكشف عن  المشعة النظائر بتقدير الخاصة األجيزة استخدام عمى والفنية العممية الكوادر تدريب ـــــــ 2

 المموثات في التربة والتحكم في انتشارىا.
في مجال مكافحة تآكل التربة باستخدام  الخاصة األجيزة تخداماس عمى والفنية العممية الكوادر تدريب ـــــــ 3

 التقانات النووية.
 في مجال تقييم تدىور األراضي الزراعية. الخاصة األجيزة استخدام عمى والفنية العممية الكوادر تدريب  ـــــــ 4
وضع برامج تقييم واعادة تأىيل التربة ديناميكيا واعادة امتالكيا الى  عمى والفنية العممية الكوادر تدريب ـــــــ 5

 الخصائص االنتاجية المثمى.
عمى االستخدام الكيميائي في فحص الترية والمراقبة من خالل التقانات  والفنية العممية الكوادر تدريب ـــــــ 6

 النووية.
 التربة.استخدام اإلشعاعات المؤينة في تحسين خواص  ـــــــ 7
بعمميات الكشف عن المموثات في التربة  الخاصة األجيزة استخدام عمى والفنية العممية الكوادر تدريب ـــــــ 8

 والتحكم في انتشارىا.
لمتدّرب عمى الطرق العممية المختمفة والمعتمدة في المخابر  ويتضمن البرنامج أيضًا دراسات تطبيقية وميدانية

 والزيارات الحقمية.
ام بالتدريس والتدريب في ىذه الدورة خبراء متخصصين ومتميزين من الجامعات والمراكز البحثية والمعتمدين وق 

طرق جمع الدورة التدريبية العديد من النقاشات والحوارات حول خالل تم و من قبل الييئة العربية لمطاقة الذرية. 
قام السادة المحاضرون بالرد عمى معظم التساؤالت و  والتعامل مع النظائر المشعة والمستقرة العينات وقياسيا

عطاء الحمول المفيدة وشارك أيضا ممثل الييئة العربية في شرح إستراتيجية الييئة لتحقيق  أقصى إستفادة لمدول وا 
 .في مجال الدورة التدريبية من إستخدام التقنيات النوويةالعربية 
 ة :ــة الختاميـالجمس

 يحيواألستاذ الدكتور  سميمان محمد سميمان  الدكتور بحضور األستاذو  لمدورة التدريبيةتم عقد الجمسة الختامية 
فاخر جبر مصطفى العكور ممثل الييئة لإلشراف  الدكتورو المشرفين المحميين عمى الدورة  جالل محمد جالل

إلستبيان الذي تم ، حيث تمت مناقشة نتائج االدورةبعض من السادة المحاضرين في المشاركين و و  عمى الدورة
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. وقام المشرف المحمي الدورةالنقاط اإليجابية ونقاط الضعف في برنامج  وتوضيح توزيعو عمى السادة المشاركين
من خالل  ،االستفسارات والمالحظات التي قدميا المشاركون، حيث تبين باإلجابة عمىالعربية وممثل الييئة 

عمى نجاح الدورة من حيث التنظيم واإلدارة ونوعية ومستوى  عاإلجما ،استعراض آرائيم ونتيجة لمنقاش معيم
 اآلتية : النقاطات مع األخذ في االعتبار المحاضر 

تكرار مثل ىذه الدورات اليادفة والتي تقوم بتدريب المشاركين وتعريفيم باالمكانات المتاحة في الدول العربية  ـــــــ
 كاممة.من تقانات وفرص الجراء عمميات المكافحة المت

 ادخال موضوعات جديدة لمدورة. ـــــــ
 عية محددة.االتركيز عمى التطبيقات العممية لحل مشاكل زر  ـــــــ

 % بدون رأي.60% جيد، 1% جيد جدا، 10% ممتاز ، 30وكان ممخص التقييم العام 
 

 .التدريبية الدورةاليات ، وبذلك انتيت فععمى المشاركين وبعد اإلنتياء من كممات الحاضرين تم توزيع الشيادات
 

 المدير العام
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