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 حـولرشة عمل عن و تقرير 
 استخدام األشعة المؤينة )جاما + الحزم اإللكترونية( في تحسين وحفظ المواد""

 5/90/9930 – 13/8  : خالل الفترةجمهورية مصر العربية   –القاهرة 
 

 
األشعة  "استخداـ حػوؿشة عمؿ ور  ،المصريةىيئة الطاقة الذرية نظمت الييئة العربية لمطاقة الذرية بالتعاوف مع 

  : خالؿ الفترةجميورية مصر العربية   –القاىرة  المؤينة )جاما + الحـز اإللكترونية( في تحسيف وحفظ المواد"
 ،السودافتونس، :  تدربًا مف الدوؿ العربية التاليةم 93ورة دشارؾ في ىذه ال وقد .5/90/9930.30 – 13/8

 .البحريف ،االردف ،لبناف ،وديةسعال ،مصر
 فتتاحية :الجمسة اال

ا.د/ سحر أحمد إسماعيؿ رئيس المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا اإلشعاع ومنسؽ مف قبؿ ورة الدفتتاح إتـ 
ورشة العمؿ بإلقاء كممة االفتتاح والترحيب بالسادة المشاركيف في الورشة متمنية نجاحيا وبموغ أىدافيا ثـ قاـ 

الييئة العربية لمطاقة مشاريع و رية بإلقاء محاضرة تعريفية بأنشطة ا.د/ عماد برعي ممثؿ الييئة العربية لمطاقة الذ
 . وتوضيح أىداؼ ورشة العمؿالذرية 

     اليوم االول :
أنشطة المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا اإلشعاع في عنواف "بحاضرة ض متـ عر فقد  ةشتمييدا لموضوع الور  

بحثية والخدمية الموجودة بالمركز وأىميا وحدات التشعيع أىـ الوحدات التضمنت  "مجاؿ المعالجات اإلشعاعية
الجامي بالقاىرة واإلسكندرية والمعجؿ االلكتروني والمعمؿ المرجعي المصري لقياس الجرعات اإلشعاعية العالية 

 باإلضاقة إلى المعامؿ المركزية ومصنع الكواشؼ اإلشعاعية المونية.  
تـ عرض األنواع المختمفة  ("األنواع / المصادر/ الخواص) ينةاألشعة المؤ  عنواف "بوفي محاضرة أخرى 

سينكرتروف وشرح اللإلشعاع وكذلؾ المصادر األولية لإلشعاع المؤيف. كما شممت المحاضرة شرح لفكرة عمؿ 
الوطنية باألردف كتجربة عربية رائدة توفر قاعدة ال غنى عنيا ألغراض التنمية  SESAMEتجربة سيزامي 

 .الطب، الصناعة والزراعة ىالمستدامة ف

الوقايػػة مػف األشػػعة المؤينػػة والسالمػػة فى أمػاكػف عنواف "بإلقاء محاضرة تـ وفي مجاؿ الوقاية مف اإلشعاع 
طبيعة والتي تقتضييا  لوقاية مف اإلشعاع وأماف استخداـ المصادر المشعةاإجراءات  توالتي تناول "التشعيع

لوقاية برنامج االييكؿ التنظيمى للقى الضوء عمى إكما تـ . بيولوجية عمى اإلنساف وبيئتواألشعة المؤينة وآثارىا ال
والذي يتكوف مف رئيس المنشأة واإلدارات التابعة لو  مف اإلشعاع وأماف المصادر المشعة فى التطبيؽ الصناعى

 وكذلؾ مسئوليات كؿ إدارة. 
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تقييـ األماف اإلشعاعي في وحدات التشعيع الجامي " عنوافبعرض محاضرة تـ األماف اإلشعاعي في اطار و 
األسباب و  األنواع المختمفة لوحدات التشعيع الجامي والمعجالت اإللكترونية توالمعجالت اإللكترونية" تناول

والتي  الرئيسية وراء الحوادث اإلشعاعية في وحدات اإلشعاع المؤيف كما رصدتيا الوكالة الدولية لمطاقة الذرية
كما ة أسباب أساسية وىي التصميـ ونظاـ الحماية والعنصر البشري المتورط في ىذه الحوادث. ي ثالثف تتمخص

 الدروس المستفادة مف الحوادث اإلشعاعية في مرافؽ التشعيع الجامي أو المعجؿ اإللكتروني.تناولت المحاضرة 
ف في الوحدات اإلشعاعية واألسئمة تقييـ األماالالزمة لإلجراءات اقائمة مراجعة لعرض كما شممت المحاضرة 

التي مف شأنيا التحقؽ مف سالمة تصميـ وتشغيؿ األجيزة الموجودة في وحدات الجاما أو المعجالت 
 اإللكترونية.

وفي نياية اليوـ األوؿ قاـ المشاركوف بزيارة لمصنع الكواشؼ اإلشعاعية المونية وتفقد خط اإلنتاج وعممية تصنيع 
 عممية التحضير وحتى التعبئة والماكينات المستخدمة في كؿ خطوة.الكواشؼ بدايًة مف 

 اليوم الثاني :
عنواف "المعجالت االلكترونية: األسس، األنواع، التطبيقات" تناولت طبيعة التعجيؿ ببدأ اليوـ بمحاضرة 

المختمفة مف المعجالت اإللكتروني والتعجيؿ األيوني والنظرية القائـ عمييا عمؿ كاًل منيما. كما تـ سرد األنواع 
اإللكترونية وعرض إيجابيات وسمبيات كؿ نوع وفكرة عممو والعوامؿ المختمفة الواجب أخدىا في اإلعتبار عند 

 تصميـ المعجالت اإللكترونية ألغراض وتطبيقات مختمفة.
تطبيقات ال ضتـ عر عنواف "التطبيقات الصناعية لبعض المواد البوليمرية والمتراكبات"  بوفي محاضرة أخرى 

باستخداـ التقنيات اإلشعاعية  المستوَييف النصؼ الصناعي والصناعي تمفة لبعض المواد البوليمرية عمىمخال
 اتمثبتومف أىـ ىذه المنتجات  .إنتاج تكنولوجيا آمنة ورخيصة التكاليؼ لمعديد مف المنتجاتفي لممساىمة 

سمنت ، األلحرارةامقاوـ لممياه و ي الالجبس الرغو  ،التمدديةالبوليمرات ، لمتربة الرممية لمقاومة عوامؿ التعرية
، األخشاب المقاومة لمحريؽ، بدائؿ الرخاـ، معجوف لخشب والكرتوفامقاومة لحريؽ الدىانات ي، المطاطال

الشروخ، الوسائد البوليمرية الحيوية المحتوية عمى الرماؿ السوداء والمستخدمة في عالج الروماتويد وغيرىا مف 
 امات والمنتجات. الخ
اإلستخدامات السممية لتكنولوجيا اإلشعاع في تحضير وتعقيـ األنسجة الحيوية  ،ةثالثتناولت المحاضرة الو 

ـ   لالستخدامات الطبية" )الغشاء األمينيتي(  إنتاج وتجييز الغشاء المشيمى المحيط بالجنيفعرض طرؽ  حيث ت
حدة األلـ ويقمؿ لتقميؿ المكاف المصاب ـ ىذه األغشية عمى تستخد .فى عالج الحروؽ وقرح الفراشالستخداميا 

بناء و  .لمريضا الطبقة الخارجية لمجمد قوـ بتجديد وتكويف نسيج جديد مفت امف فقد السوائؿ فى الجرح كما أني
ـ  فقد عميو  ىذه األنسجة ومعالجتيا  إنشاء معمؿ مجيز بجميع األجيزة واألدوات الالزمة لتحضير وتجييز ت
عرض بعض الحاالت المرضية المختمفة التي تـ بالفعؿ عالجيا باستخداـ األنسجة الحيوية كما تـ . شعاعباإل

تكوف مصر أوؿ دولة عربية خالؿ ىذا المشروع مف المنتجة بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا اإلشعاع. و 
 .اع بالمنطقةوأفريقية وشرؽ أوسطية تقـو بإنتاج وتعقيـ النسيج المشيمى باستخداـ اإلشع
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نظاـ عنواف "إجراءات ومعايير الجودة في وحدات التشعيع الجامي" والتي تناولت بعرض محاضرة وتمى ذلؾ 
وحدة التشعيع الجامي بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا اإلشعاع. وقد استعرضت في خاص بالدارة الجودة إ

الجودة وأوضحت أىمية التطابؽ مع المواصفات المختمفة شيادات اإلعتماد المختمفة في أنظمة إدارة  البداية أىـ  
شرح تجربة  ـ  وت. جودة المنظومة ككؿ والتى تمثؿ خطوة ىامة نحو تحقيؽ جودة المنتج والخدمة  فى النيايةو 

 .9932في عاـ  0993وحدات التشعيع الجامي الخدمية لمحصوؿ عمى شيادة األيزو 
بزيارة المعجؿ اإللكتروني بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا اإلشعاع وقاـ قاـ المشاركوف الثاني وفي نياية اليوـ 

ة مف ىذه السادة المختصوف بالوحدة باصطحابيـ في جولة لكؿ أجزاء المعجؿ ومراحمو المختمفة وشرح كؿ مرحم
بعة عممية ذلؾ عممية تشغيؿ فعمي لممعجؿ اإللكتروني بمشاركة جميع الحاضريف ومتا المراحؿ بالتفصيؿ ثـ تمى

 التشغيؿ مع السادة المختصيف.
 اليوم الثالث:

تضمف اليـو الثالث أربع محاضرات نظرية وزيارة لوحدات التشعيع الجامي الخدمية والبحثية بالمركز القومي 
والتي  عنواف "مراحؿ تركيب وتشغيؿ المعجؿ اإللكتروني"بلبحوث وتكنولوجيا اإلشعاع. بدأ اليوـ بمحاضرة 

بيقات المختمفة لممعجالت اإللكترونية ومعدالت الطاقة والقوة والجرعة لكؿ نوع مف ىذه المعجالت تضمنت التط
 وكذلؾ طبيعية واستخدامات وآلية عمؿ المعجالت ذاتية التدريع وتمؾ أسمنتية التدريع. 

 التشعيع ياخال في الجرعات قياس ومعايرة اإلشعاعية الجرعات قياس مبادئ"شرح  ة الثانية تـ  محاضر في الو 
نظرًا لالنتشار المتسارع والتطبيقات المتعددة لممواد الجامي" والتي تناولت معايرة الجرعات اإلشعاعية وأىميتيا 

ـ  المشعة  شعاعأدوات قياس اإلاستعراض أنظمة المعايرة المختمفة سواء كانت كيميائية أو فيزيائية وكذلؾ  . كما ت
 عمميا واستخداماتيا.  وفكرة الـ(ف)كالكواشؼ و األ المختمفة

 عمميات  في اإلكترونية المعجالت وحدات صالحية وتوكيد توصيؼتحت عنواف "وفي المحاضرة الثالثة 
تصنيؼ و شرح اآلليات المخمتفة المستخدمة في معايرة المعجالت اإللكترونية  تـ اإلشعاعية" المعالجات

ألجيزة واألدوات المستخدمة لتوكيد لض امى ليا ثـ استعر المعجالت اإللكترونية طبقًا لطاقتيا واالستخدامات المث
 جودة المعجالت وضماف آلية توزيع الجرعات فييا. 
تـ  الجامي" التشعيع وحدات وصيانة وتشغيؿ الختيار الفنية وفي آخر محاضرات اليوـ النظرية بعنواف"القواعد

مفصاًل لمكونات وحدات التشعيع الجامي الخدمية والبحثية الخاصة بالمركز القومي لبحوث شرحًا  إلقاء
وطبيعة المصادر المشعة لكؿ وحدة واستخداماتيا والعوامؿ التي تساعد رية وتكنولوجيا اإلشعاع بالقاىرة واإلسكند

 عمى اختيار الوحدة المناسبة طبقًا لمتطبيؽ المطموب. 
ب السادة المشاركيف في زيارة لوحدات التشعيع الجامي وقاـ السادة المختصوف ااصطح لث تـالثاوفي نياية اليـو 

بشرح الوحدات المختمفة ووحدة التحكـ بيا ومتابعة الخطوات المختمفة لتشعيع المنتجات الطبية والغذائية ابتداءًا 
 در تمييدًا لتسميميا إلى صاحب المنتج. مف استالميا بمقر الوحدة مرورًا بتشعيعيا وانتياءًا بخروجيا لمخزف الصا

 اليوم الرابع:
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 في المجاالت التالية:متخصصة عرض محاضرات تـ وتعظيما لالستفادة مف الخبرات المختمفة 
 استخداـ األشعة المؤينة في معالجة وحفظ الغذاء. 
 ةاستخداـ األشعة المؤينة في تحسيف الجودة الميكروبيولوجية لمتوابؿ واألعشاب الطبي. 
 شعاعإلتعقيـ المنتجات الطبية با. 
 تأثير اإلشعاع عمى الكائنات الحية الدقيقة. 

صطحاب السادة المشاركيف في زيارة إلى معمؿ الحمؿ الحيوي المعتَمد ضمف شيادة اتـ الرابع وفي نياية اليوـ 
راد تعقيميا وتحديد الجرعة توكيد الجودة )األيزو( والمنوط بو تقدير الحمؿ الحيوي لممنتجات الطبية واألغذية الم

المطموبة لمتعقيـ. وتـ التعرؼ عمى تجييزات المعمؿ المطموبة إلجراء اإلختبارات عمى المنتجات المختمفة. ثـ بدأ 
المشاركوف في إجراء التجارب العممية لتعييف الحمؿ الحيوي لعينات بقدونس حيث تـ شرح الخطوات العممية 

ًا. حيث بدأ السادة المشاركوف في تحضير المحاليؿ  المطموبة إلجراء التجربة وعمؿ الالزمة لذلؾ والقياـ بيا عممي
جراء  التخفيفات الالزمة وزرع األطباؽ المحتوية عمى بيئة النمو المناسبة لمبكتريا والفطريات. كما تـ شرح وا 

ـ السادة المتدربيف. وقد تمرشح الغسيؿ الكموي بمشاركة  مثؿالخطوات العممية لتقدير الحمؿ الحيوي لمنتج طبي 
 توزيع نسخ ورقية عمى السادة المشاركيف توضح وتشرح المادة العممية ليذه التجارب وخطواتيا بالتفصيؿ.

 :اليوم الخامس
تـ إلقاء أربع محاضرات نظرية وزيارة لمعمؿ المعايرة المرجعي لمجرعات اإلشعاعية بالمركز القومي لبحوث  

لقياس الجرعات اإلشعاعية لوحدات التشعيع الجامي ومعايرتيا. كانت أولى محاضرات وتكنولوجيا اإلشعاع وذلؾ 
اليوـ تحت عنواف "التطبيقات الصيدلية لألشعة المؤينة" وتـ فييا شرح المراحؿ المختمفة التي يمر بيا الدواء 

فعالة واإلضافات وحتى خالؿ تصنيعو سواء كانت أساسية أو فرعية وكذلؾ مكونات الدواء المختمفة مف المادة ال
المواد المستخدمة في تغميؼ األدوية وكيفية تصنيؼ البوليمرات التي تدخؿ في التطبيقات الصيدلية وتقنية التعقيـ 

 باستخداـ األشعة المؤينة ومميزات استخداـ المعجالت اإللكترونية في ىذا المجاؿ.
التطوير اإلشعاعي لمبوليمرات الموصمة  بعنواف "آفاؽ ةوفي مجاؿ الموصالت الكيربية تـ إقاء محاضر 

وتطبيقاتيا" تناولت كيفية استخداـ األشعة المؤينة لتحسيف مثؿ ىذه المواد لتوسيع دائرة تطبيقاتيا حيث تـ 
  لى إمكانية تحوير المواد البوليمرية لتصبح موصمة جيدة لمكيرباء شأنيا في ذلؾ شأف المواد المعدنية.التوصؿ إ

أنواع  تعنواف "تحسيف مواصفات األسالؾ والكابالت باستخداـ اإلشعاع" تناولبحاضرة م يتلقأوفي نفس المجاؿ 
شرح مفيوـ التشابؾ العرضي و  البوليمرات المختمفة المستخدمة في صناعة عوازؿ األسالؾ والكابالت وطبيعتيا

واإلشعاعية المستخدمة ض التقنيات الكيميائية افي البوليمرات وكيؼ يتـ توظيفو في ىذه الصناعة واستعر 
استمرارا لمتطبيقات المختمفة لممعالجة األشعاعية لممواد و إلحداث مثؿ ىذا التشابؾ ومميزات وعيوب كؿ تقنية. 

طبية(" -زراعية-عنواف "المعالجات اإلشعاعية لمبوليمرات في التطبيقات المختمفة )صناعيةبمحاضرة فقد تـ إلقاء 
 –ساف فى المجاالت المختمفة ألنض مف المواد البوليمرية لخدمة اا القطاع العريكيفية استغالؿ ىذفييا شرح لـ وت

 يشعاع الجاملإل الطاقة العالية مثؿ شعاعوذلؾ باستخداـ اإل وصناعية وزراعية وطبية وبيئية وخالف
 .كسابيا صفات مميزةلكترونات المعجمة وذلؾ إلواإل
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وقاـ السادة  عمؿ المرجعي لقياس ومعايرة الجرعات اإلشعاعيةوفي نياية ىذا اليـو قاـ المشاركوف بزيارة الم
جراء التجارب العممية لمعايرة النظاـ الروتيني لقياس الجرعات اإلشعاعية في وحدة التشعيع  المختصوف بالشرح وا 

ر تدريب السادة المشاركيف عمميًا عمى تقديتـ الجامي ورسـ منحنى المعايرة وتحديد العالقة المناسبة. كما 
وحساب قيـ الجرعات اإلشعاعية الروتينية في األغذية والمنتجات الطبية بواسطة أفالـ فاروست في العمؿ 
الروتيني اليومي وكذلؾ معاير مقياس الجرعات اإلشعاعية األالنيف )أقراص وأفالـ رقيقة( في خمية التشعيع 

 الجامي والمعجؿ اإللكتروني. 
 اليوم السادس:

لقاىا السيد ا.د/ حسف عبد الرحيـ تحت عنواف "التحقؽ مف مالئمة المعالجات اإلشعاعية بدأ اليوـ بمحاضرة أ
لممواد المختمفة" واستعرض في بدايتيا بعض التطبيقات لممعالجات اإلشعاعية سواء كانت أشعة جاما أو 

منتجات. ومف أمثمة المعجالت اإللكترونية أو األشعة السينية لممنتجات واألغراض المختمفة وراء تشعيع ىذه ال
ىذه التطبيقات معالجة الحمأ إلعادة استخداـ المياه في أغراض زراعية أو صناعية وكذلؾ معالجة األسطح 
المختمفة لتوسيع قاعدة استخداماتيا. ثـ قاـ سيادتو بتوضيح آلية التعامؿ مع المنتجات المختمفة لمتحقؽ مف 

ات والتقنيات المناسبة لمثؿ ىذه المعالجات ثـ عرض سيادتو مالئمة المعالجات اإلشعاعية ليا وتحديد الجرع
عمى السادة المشاركيف بعض المنتجات التي تـ بالفعؿ اختبارىا قبؿ معالجتيا إشعاعيًا مثؿ المفاصؿ الصناعية 

 وفالتر الغسيؿ الكموي والضمادات المضادة لمحروؽ والجروح عف طريؽ أشعة جاما أو المعجالت اإللكترونية.

 في المجاالت التالية: يفعرض محاضرتى ذلؾ وتم
 تحسيف اإلنتاج الزراعي باستخداـ أشعة جاما والحـز اإللكترونية 

  .استخدامات التشعيع فى الصناعات الميكروبية 
وتفعيال لمتعاوف بيف الدوؿ العربية في مجاؿ ورشة العمؿ تـ تشعيع عينات بحثية لممشاركة مف تونس باستخداـ 

بييئة الطاقة الذرية روني وعينات بيئية اخري لممشاركو مف السوداف باستخداـ المشعع الجامي المسرع األلكت
 المصرية.

 : خالصةال

بيف الدوؿ العربية في مجاؿ األشعة سبؿ التعاوف حوؿ المشاركيف مع  يةشانقورشة العمؿ تـ عقد حمقة وختاما ل
وتكم ؿ ختاـ في ىذا المجاؿ. قات التي تحوؿ دوف التقدـ ـ المعو المؤينة وتطبيقاتيا وكيفية التغمب عمي بعض واى

   خمصت الحمقة النقاشية الي النقاط اليامة التالية: توزيع الشيادات عمى المشاركيف.بالبرنامج 

  تشجيع الدوؿ العربية عمى إنشاء معجالت الكترونية والتركيز عمى تحقيؽ اإلستفادة العظمى ضرورة
 قتصادي أو البحثي.منيا سواء عمى المستوى اإل

  لكوبمت المشع وذلؾ لمساعدة األقطار العربية في إنشاء اإنتاج عمي جميورية مصر العربية حث ودعـ
 وحدات تشعيع جامي.
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  دراسة جدوى استخداـ مشععات متنقمةMobile Irradiators  لالنتقاؿ لممنتج بداًل مف ضرورة نقؿ
 ج إلى الوحدات التشعيعية.و المنت

  الشقوؽ الحرة وآثارىا عمى اإلنساف ومقارنتيا مع بدائؿ المعامالت األخرى.دراسة تأثير 

  تشجيع التعاوف بيف الدوؿ العربية في مجاؿ استخداـ التقنيات النووية واإلشعاعية إلحداث طفرات لحؿ
العديد مف المشكالت مثؿ مشكمة سوس النخيؿ والتي تشكؿ تحديًا كبيرًا في جميورية مصر العربية 

 مكة العربية السعودية.والمم

 وحدات التشعيع الجامي والمعجالت  االىتماـ بتطبيؽ إرشادات الوقاية اإلشعاعية وضماف الجودة في
 اإللكترونية باألقطار العربية.

 
 المديــر العــام

 

 
 

mailto:aaea@aaea.org.tn

