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 ورشة عمم حىلعه تقزيز 

 رصذ وقيبس انتهىث االشعبعي نعىبصز انبيئة وانيبت انتعبمم مع انمخهفبت انمشعة

 .وآنيبت تىفيذ ومزاقبة انتهىث االشعبعي

 22/81/2882 – 81انممهكة األردوية انهبشمية 3  –عمبن 

 

رصد  ورشة عمل حىل بعقد ،الذريةلمطاقة  االردنيةالييئة بالتعاون مع و الييئة العربية لمطاقة الذرية  قامت
وآليات تنفيذ ومراقبة التموث  وقياس التموث االشعاعي لعناصر البيئة واليات التعامل مع المخمفات المشعة

 22/08/2039 – 38 خالل الفترة ما بينالمممكة األردنية الياشمية  –عمان في  .االشعاعي
 2) مصر ،مشارك( 33األردن ) : يةاالتدول العربية متدربًا من من ال 38ىذه  ورشة العملشارك في وقد  

 .(3) السعودية ،(3ليبيا ) ،مشارك( 3لبنان ) ،مشارك( 3ن )يمال ،(3العراق ) ،مشارك(
 الجلسة االفتتاحية :

 فاخر العكور الدكتور بحضور االفتتاحيةالجمسة  عمانفي  الذرية مطاقةل االردنيةييئة الوبالتعاون مع عقدت 
تنظيم  ىيئةالمنسق المحمي من  والفيزيائي السيد احمد شنان ,مشرفاو الييئة العربية لمطاقة الذرية ممثاًل عن 

من السادة  عددو ورشة الفي ىذه  المشاركينو المذكورة  ورشة العملعمى  االردنية قطاع الطاقة والمعادن
  .والضيوف المحاضرين

الدكتور فاخر العكور ممثاًل عن الييئة العربية لمطاقة اىا الق التيو  كممة الييئة العربية لمطاقة الذرية تضمنتو 
وتمنياتو لمحضور بالتوفيق  ترحيبا بالحضور ونقل تحيات السيد المدير العام لمييئة العربية لمطاقة الذرية الذرية

الى  توبكمم االشارة. وتمت الياشمية االردنية المممكةونجاح دورتيم وان تحقق االىداف المرجوة من عقدىا في 
في تنفيذ اإلستراتيجية العربية لإلستخدامات السممية لمطاقة  اقة الذريةلمط الييئة العربية رودو الورشة ىذه أىمية 

لمصمحة الدول العربية  تيم المختصين الميدانيينغير اعتيادية طرحيا لمواضيع تدريبية جديدة الذرية وخاصة 
رصد وقياس  في مجالمتخصصة عمى تييئة وتاىيل وتدريب طواقم ككل من خالل تييئة الكوادر البشرية القادرة 

 .وآليات تنفيذ ومراقبة التموث االشعاعي التموث االشعاعي لعناصر البيئة واليات التعامل مع المخمفات المشعة
لحماية صحة وحياة  ممحة ةاالشعاعى فى البيئة ضرور  أصبح رصد النشاط واشار الدكتور العكور الى انو

ا يمكنيا من الوصول الى السمسمة مم   ال سيما أن بعض المواد المشعة تتمتع بفترة حياة طويمة نسبياً ، اإلنسان
لجمع العينات وتحميل  ةموثوقالعممية التقنيات التعرف عمى مختمف اليتطمب الرصد االشعاعى لمبيئة و الغذائية. 

ريف ببعض أنظمة الرصد المستمر والتطرق إلى التعو  عناصر المنطومة البيئيةالمواد المشعة وقياس تركيزىا فى 
النمذجة الرياضية والتي تستخدم لحساب  برنامجمن خالل  نمذجة انتشار المواد المشعة في البيئةفاعمية اليات 

  ة.النتشار الخاص باإلشعاعات النوويمعدل ا

mailto:aaea@aaea.org.tn


            
 
 

 
 

 

فاكس : ــــــ ـــــــ 71 808.000 : هاتف ــــــالجمهىرية التىنسية  ــــــس ـتىن 3001 راء ـــــــي الخضـح ـــــــ، نهج المؤازرة 7

 ـــــــ 808.05071

7, Rue de l’assistance – cité el Khadhra – 1003 Tunis – TUNISIA – Tel: 71808.400 ـــــــ – Fax: 71808.450 ـــــــ – Eـــــــ Mail: aaea@aaea.org.tn & 

aaea_org@yahoo.com 

 

 الذريـة  للطـاقـة  العربيـة  الهيئـة
 
 

Arab Atomic Energy Agency 
           

 رة في خدمة اإلنسانالذ
 

رصد وقياس معتمدة عالميًا األسس والقواعد ال من ىذا البرنامج يتضمن مجموعةوركز الدكتور العكور عمى ان 
 .وآليات تنفيذ ومراقبة التموث االشعاعي التموث االشعاعي لعناصر البيئة واليات التعامل مع المخمفات المشعة

إضافة الى فن وآليات نقل ىذه الميارات الى بقية العاممين في ىذا المجال، وعميو فإن ىذا البرنامج يتضمن 
 . لميا بيذا الموضوعالمواضيع المعتمدة عاأيضًا أىم 

 أهداف الورشة :
وتيدف ىذه الورشة إلى إتاحة الفرصة أمام الباحثين والخبراء والعاممين في مجال الحماية البيئية االشعاعية 

لجمع العينات وتحميل المواد المشعة  ة والمعتمدة دولياموثوقالعممية وال العممية تقنياتلمتعرف عمى مختمف ال
. باإلضافة إلى التعريف ببعض أنظمة الرصد المستمر في أماكن ناصر المنطومة البيئيةعوقياس تركيزىا فى 

 .مختمفة من العالم والتطرق إلى نمذجة انتشار المواد المشعة في البيئة
 :ةالتدريبي الورشة محاور

 : المحاور التاليةكافة الجوانب النظرية والعممية وفق العممي والعممي لورشة العمل تناول البرنامج 
  ه.وأثاره ومصادر ات االشعاعية بيتسر والالتموث اإلشعاعي و الرقابة اإلشعاعية  ـــــــ
 شبكات الرصد اإلشعاعي و الرصد اإلشعاعي  ـــــــ
  انشائيا معامل التحميل اإلشعاعي ومتطمبات ـــــــ
 حصائي لمقياسات البيئية اإلشعاعيةالتحميل اإلومفيوم  تياكيفية معاير و  جيزة الرصد االشعاعيأ ـــــــ
 في التربة ، في الماء، اليواءالعينات البيئية لمعد اإلشعاعي في  وتجييزجمع البيئية وطرق العينات والقياسات  ـــــــ
 نظم االتصاالت الحديثة والرصد اإلشعاعي و  اإلشعاعيمراقبة جودة الرصد  ـــــــ
  – S.L ــــــ، لمقياس بالالمياه لمقياس الجامي، الميزر، األلفاو عينات التربة  وتجييزتحضير  ـــــــ
 اليات وطرق قياس الخمفية اإلشعاعية الطبيعية لمدول ورسم الخرائط اإلشعاعيةو زالة التموث االشعاعي إطرق  ـــــــ
 . عاعات النوويةالنمذجة الرياضية والتي تستخدم لحساب معدل االنتشار الخاص باإلش التعرف عمى برنامج ـــــــ
 لمتدر ب عمى الطرق العممية المختمفة المستخدمة في المخابر المتقدمة. برنامج أيضًا دراسات تطبيقيةتضمن الوي

والمراكز البحثية متميزين من الجامعات متخصصين و خبراء  الورشةبالتدريس والتدريب في ىذه  وقد قام
 .ة والمعتمدين من قبل الييئة العربية لمطاقة الذري

لمسر ع الضوئي الخاص بأبحاث العموم التجريبية اتشمل التعرف عمى  زيارات ميدانيةويتضمن البرنامج أيضًا 
  .ردن)لسيسامي( في األ والتطبيقية في الشرق األوسط
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 ة :ــة الختاميـالجلس
عديد من و  ميالمنسق المحبحضور  22/08/2039بنياية يوم الخميس الموافق  لمدورةتم عقد الجمسة الختامية 

ورشة فاخر جبر مصطفى العكور ممثل الييئة لإلشراف عمى  الدكتورو ،  العممية المختمفةكز المر ا خبراء منال
سئمة المشاركين أ، حيث تمت مناقشة ورشة العملبعض من السادة المحاضرين في المشاركين و و  العمل

متمنين تكرار مثل ىذا التميز لتعظيم ورشة ال ىذه خاللوالذين اشادوا بالقيمة العممية التي تمقوىا  والحضور
 . ورشة العملالفائدة عمى المتخصصين في مجال 

 .توزيع الشيادات عمى المشاركينتمت عممية ثم 
خبراء متخصصين ومتميزين من الجامعات والمراكز البحثية والمعتمدين ىذه  ورشة العملبالتدريس في  وقد قام

كان ىناك العديد من النقاشات والحوارات حول ما ورشة العمل وخالل  الذرية.من قبل الييئة العربية لمطاقة 
 شاىده المتدربون وقام السادة الخبراء والفنيين بالرد عمى معظم التساؤالت.

من حيث  ورشة العملعمى نجاح  اإلجماع ،ونتيجة لمنقاش معيمباالستبانة تبين من خالل استعراض آرائيم و  
 اآلتية : المقترحاتات مع األخذ في االعتبار وعية ومستوى المحاضر التنظيم واإلدارة ون

 اليادفة. االنشطةتكرار مثل ىذه  ـــــــ
 .ورشة العمل مدةزيادة  ـــــــ

 .% ضعيف0متوسط، % 0% جيد، 5% جيد جدا، 25 ،% ممتاز70 وكان ممخص التقييم العام
 .التدريبية ورشة العملوبذلك انتيت فعاليات 

 
 العامالمدير 
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