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 حـولعن دورة تدريبية تقرير 
ستخالص وتنقية العناصر ا"  لنووية والعناصر األرضية النادرةإستكشاف وا 

 "من الخامات والمعادن النووية
 المممكة االردنية الهاشمية  –عمان 

 8/48/9402 – 40/8  : خالل الفترة
 

"إستكشاؼ  نورة تنريبية حػوؿ ،رننيةالاىيئة الطاقة الذرية نظمت الييئة العربية لمطاقة الذرية بالتعاوف مع 
ستخالص وتنقية العناصر النووية والعناصر األرضية النانرة مف الخامات والمعانف النووية" المممكة   –عماف  وا 

تنربًا مف النوؿ م 16ورة نشارؾ في ىذه ال وقن .8/08/2019 – 04/8  : خالؿ الفترةاالرننية الياشمية 
 .االرنف ،لبناف ،سمطنة عماف ،العراؽ ،مصر تونس، ليبيا،اليمف، :  العربية التالية

 الجمسة االفتتاحية
لمحة سيانتة حيث عرض خميفو ابو سميـ/ مفوض العموـ النوويو وتطبيقاتيا النكتور مف قبؿ ورة النفتتاح إتـ 

ور عمان برعي عف ىيئة الطاقة الذرية االرننية تّضمف فييا نشاطات الييئة وبرامجيا. وبعن ذلؾ عرض النكت
 ورة.نالمحاور أىناؼ و كذلؾ و  رية واىنافيا ورؤيتيا المستقبميةبرنامج الييئة العربية لمطاقة الذ

 اليوم االول
 ةطرؽ التنقيب واستكشاؼ الخامات والعناصر االرضي عفحاضرة ض متـ عر فقن  ورةنوتميينا لموضوع ال

 برنامج التحري المعنني.لخامات و ا اىمية الثروات المعننية والحنيث عف مفيوـ تصنيؼو 
لقاء محاضرة حوؿ خامات اليورانيـو إولمعرفة الخبرات النولية قاـ النكتور طارؽ بياتي / الخبير الباكستاني ب

وخائصيا حسب المناطؽ الجغرافيو حيث تـ التعريؼ ياليورانيوـ واستخنامانو وتتطبيقاتو والحنيث عف مصانره 
الضوء حوؿ التتطبيقات الصناعية و المرنون االستثماري لمعناصر االرضية النانرة حيث إلقاء تـ كما  المختمفة.

تضمنت المحاضرة نبذة عممية عف مكونات القشرة األرضية و تعريؼ العناصر األرضية و الخامات و 
وجيو واحتكار الصيف ليا وت ةوالحنيث عف سوؽ العناصر االرضي ةخالص والمعالجتاألحتياطي و عمميات االس

 عمى التنقيب عف ىذه الثروات وتشكيؿ فرؽ لمبحث واالستكشاؼ. ةوحث النوؿ العربي
 اليوم الثاني

 :  ة في مجاالت مختمفة عمى النحو التالييمقلعرض العنين مف المحاضرات اتـ 
 ةطرؽ استخناـ اليورانيوـ وكيفية استخالصو في المختبر والحنيث عف ميزات كؿ طريق . 
 لممناطؽ واالتزاف االشعاعي  ةالجوي ةؼ اليورانيوـ ومصانر اليورانيوـ والمسوحات الرانيومتريتقنيات استكشا

 وطريقة اخذ العينات.
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 التي تـ  اتوالتراكيز  ومعنف الزركوف في االرنف واماكف تواجنىا. ةالنانر  ةوالعناصر االرضي ةالعناصر النووي
 تحنينىا حتى االف في االرنف.

 باستخناـ : ةختمفة لتركيز وفصؿ العناصر االرضيالطرؽ الفيزيائية المHydrocyclone – shaking table - 

flotation ةالنانر  ةونتائج ىذه الطرؽ في تركيز العناصر االرضي 
 الصفراء والحنيث عف تجربة استخالص اليورانيوـ مف وسط  ةألنتاج الكعك ةالطرؽ والتقنيات المستخنم

 االرنف.
 اليوم الثالث

تكنولوجيا متخصصة حوؿ عرض محاضرات تـ لالستفانة مف الخبرات المختمفة في النوؿ العربية  وتعظيما
ىـ المعانف ومكوناتيا واستخنامات ىذه العناصر أو  ةالنانر  ةفصؿ اليورانيوـ والثوريوـ مف العناصر االرضي

لفصؿ العناصر  ةلكيميائيالى الطرؽ ا ةسيطرة الصيف عمى السوؽ العالمي كما تـ االشار  ىالثمينة وكذلؾ من
عف طرؽ  ةقيم ة. ولمعرفة الخبرات المكتسبة مف جميورية مصر العربية تـ تقنيـ محاضر ةالنانر  ةاالرضي

لتواجن اليورانيوـ في الصخور  ةكشاؼ اليورانيوـ وتقييـ خاـ اليورانيوـ ناخؿ الصخور والمعانف المصاحبتاس
. ومف ةاجن اليورانيوـ في مصر وطرؽ التنقيب واالستكشاؼ المتبعوالحنيث عف تقييـ نراسات الجنوى واماكف تو 

كما تـ شرح طريقة  لمتكامؿ العربي في ىذا المجاؿ. ةخالؿ المناقشة المتبانلة مع المشاركيف تـ عرض رؤي
  ليا. ةحساب االحتياطي االستراتيجي والمؤكن لمعناصر وكيفية حساب القيـ السوقي

 قياسات الفا بيتاو  قياسات جاما في مختبرات البحوث والمعمومات شممت :زيارة عممية ب القياـتـ وفي نياية اليوـ 
تـ القياـ بتجربو وخالؿ ىذه الزيارة . (ICP-MS) ةمختبر الكيمياء التحميميو  الثانوية ةوالمعاير   TLDومعامؿ 

 ةخامات العناصر االرضية النانر  عمميو لمعالجة ةعممية لقياس اليورانيوـ باستخناـ المقياس الطيفي والقياـ بتجرب
  بالطرؽ الفيزيائية المختمفة.

 اليوم الرابع
مينانية الى شركة جامكو )شركة تعنيف اليورانيوـ(  ةمف اىـ انجازات النورة، تـ نعوة جميع المشاركيف لمقياـ بزيار 

خامات النووية االرننية في مجاؿ تعنيف ال ةنشطة الشركأوالموجونة في منطقة سواقة االرننية حيث تـ عرض 
مينانية كما اشتممت الجولة المينانية عمي كيفية حفر االبار  ةقبؿ القياـ بجول ةالمتبع ةوالتعريؼ بمبانئ السالم
 رساليا لمختبرات التحميؿ.ينات وتكوينىا وتخزينيا تميينا إلوالخنانؽ وكيفية جمع الع

 اليوم الخامس
في تقنير احتياطي الخامات المكتشفة تـ إلقاء محاضرات متخصصة في  ونظرا الىمية نتائج تحميؿ العينات

  XRFوأجيزة  ICP-MSمجاؿ تقنير تركيزات العناصر المشعة والغير مشعة بأستخناـ أجيزة  
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بحضور مفوض نورة الوقون النووي النكتور احمن و المشاركيف مع  يةشانقتـ عقن حمقة وختاما لمبرنامج التنريبي 
بيف النوؿ العربية في مجاؿ استكشاؼ واستخالص الخامات النووية وكيفية الستفانة سبؿ التعاوف حوؿ الصباغ 

ـ المعوقات مف المميزات والخبرات النسبية بيف النوؿ العربية مثؿ االرنف ومصر وكيفية التغمب عمي بعض واى
 يع الشيانات عمى المشاركيف.  توز بوتكّمؿ ختاـ البرنامج التنريبي في ىذا المجاؿ. التي تحوؿ نوف التقنـ 

 خالصةال
مف حيث األىناؼ النوؿ بعرض إمكانيات ذلؾ لنوؿ العربية في ىذا المجاؿ و التكامؿ العمؿ عمى إيجان صيغة 

وذلؾ  عربيةمتعاوف وتبانؿ المعرفة ونقؿ التكنولوجيا بيف النوؿ الوطنية وتكاممية والية لوضع خطو ه لز اانجتـ ما و 
العناصر العناصر النووية و تنقيب عف الستكشاؼ و مجاؿ اإلفي  العربخبراء الجتماع إرية بالعمؿ عمى نو 

وذلؾ لمسايرة التطور الحاصؿ لنى ستكشاؼ والتنقيب ورشة عمؿ في مجاؿ اإلإلعنان  وتصوررضية النانرة األ
 .النوؿ العربيةبعض 

 المديــر العــام
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