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Training Courses on Nuclear Power Plants for Electric 

Production and other Applications 

  ريةالييئة العربية لمطاقة الذ تنظميا

 ةالنووي لمطاقةالوطنية الصينية  الييئة بالتعاون مع
 إدارة الطاقة العربية:األمانة العامة لجامعة الدول و 

 
 ةــــيـــفــخم

في إطار التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة النووية وضمن مذكرة التفاىم الموقعة بين الييئة العربية 
ية لمطاقة الذرية والتي يقع من مشموالتيا تدريب الكوادر العربية في شتى لمطاقة الذرية والييئة الوطنية الصين

وكذلك مساعدة الدول  ،مجاالت اإلستخدام السممي لمطاقة الذرية بما فييا تقنيات مفاعالت القوى واألبحاث
يا التحتية العربية الراغبة في إدخال الخيار النووي ضمن إستراتيجياتيا لتنويع مصادر الطاقة في تعزيز بنيت

مساعدة الييئة العربية لمطاقة الذرية في تنفيذ اإلستراتيجية العربية لالستخدامات السممية و النووية األساسية 
إدارة مشاريع "وفي ىذا السياق فقد تقرر التعاون في تنفيذ ورشة عمل حول . 2020 لمطاقة الذرية حتى عام

 .ف عمى التجربة والخبرة والتقنية الصينية في ىذا الميدانلتعر  وا في الجميورية التونسية "محطات القوى النووية
منيا في  6ناجحة في موضوع مفاعالت القوى واألبحاث  تدريبيةأنشطة  10تنفيذ وتأتي ىذه الورشة بعد 

، والجانب الصيني يولي اىتمامًا كبيرًا بالتعاون مع الييئة العربية 2013في تونس منذ سنة  4والصين 
ر عن ذلك مرارًا في المؤتمرات الخمس لمتعاون رية في مجال اإلستخدام السممي لمطاقة الذرية وعب  لمطاقة الذ

 .2012و 2012و 2014و 2012و 2010و 2002العربي الصيني التي عقدت تباعًا في 
د نووية لتولي محطاتوالدول العربية في حاجة ماسة إلى تأسيس بنية تحتية قوية تمكنيا من الشروع في بناء 

الكيرباء وتحمية مياه البحر ويعتبر تدريب وتأىيل الكوادر البشرية من أىم عناصر البنية التحتية لبناء 
مفاعالت القوى. والييئة العربية لمطاقة الذرية، بالتعاون مع الدول األعضاء واألمانة العامة لجامعة الدول 

تعزيز البنية التحتية لمدول العربية من أجل  ، تسعى إلىوالدول المتقدمة في مجال الطاقة النووية العربية
يتطمب  لمحطات القوى النوويةاإلستخدام الكفؤ واآلمن إنجاح برامجيا لإلستخدام السممي لمطاقة الذرية. و 



وتقاناتيا وتدربوا عمييا  عموميااستوعبوا  التخصصات المتعمقة بياأخصائيين وميندسين وعمميين في شتى 
إنشاء المحطة النووية في جميع مراحميا، من مرحمة اإلستعداد إلى التركيب ا في وأصبح بإمكانيم توظيفي

والتشييد ثم التشغيل والصيانة وحتى التفكيك. وىذا بدون شك يحتاج إلى تدريب وتأىيل مستمرين باإلضافة 
الالزمة  إلى نظام تعميمي قوي ومتماسك مما يظمن تزويد البرنامج النووي بالكوادر والميارات والخبرات

اإلستفادة من تجارب وتقانات الدول األخرى من أجل تحقيق ىذه  في إطار الدورةىذه إلنجاحو. وتقع 
 .األىداف

 الدورةأىـــداف 

سد نقص الدول الدورة التدريبية إلى التعرف عمى تطبيقات مفاعالت القوى المختمفة من أجل تيدف ىذه 
مفاعالت القوى الصينية في مجال تكنولوجيا الوترك ز أيضًا عمى فيم  العربية من الخبرات المؤىمة تأىياًل عالياً 

تساعد عمى إستيعاب نظام القدرة النووية وتزويد وتطبيقاتيا في توليد الكيرباء وتحمية مياه البحر وغيرىا كما 
ر سة مك وىي ،بموضوع الدورةالحديثة المتعمقة  الصينيةالمختصين العرب بالمعرفة األساسية والتجارب 

مميندسين والفنيين والموظفين المنظويين حديثًا تحت مظم ة البرامج الوطنية إلنشاء محطات القوى النووية ل
مشاركًا  العشرينقرابة  البرنامجستيدف ي. و والتطبيقات األخرى ذات العالقة بتوليد الكيرباء وتحمية مياه البحر

وتطبيقاتيا  الصاعدة إلنشاء محطات القوى النووية من الدول العربية ومن العاممين في البرامج الوطنية
 .المختمفة

  الرئيسية اوقضاياى الدورةمجاالت 
بشكل عام ومفاعالت القوى  النووية لممفاعالت النظرية والعمميةإن ىذه الدورة تقدم نظرة واسعة عن األسس 

 مميندسين والفنيينلول . وىي مكرسة في المقام األالمختمفةمفاعالت  تطبيقات عمىبشكل خاص وتركز 
 و محطات نووية لتوليد الكيرباءإلنشاء  الصاعدة والموظفين المنظويين حديثًا تحت مظم ة البرامج الوطنية

 .تحمية مياه البحر
 : التالية عالمواضيو عمى المجاالت  الورشةسوف تركز و 

 والعالم مقدمة في التطور التاريخي لتقنيات مفاعالت القوى في الصين .1

 ربة الصينية في ميدان تصميم مفاعالت القدرة النووية وبنائيا: أنواع مفاعالت القوىالتج .2
 وتطورىا.  HTGRمفاعالت الصينية سمسمة مومقدمة لوخصائصيا 

المبادئ العامة والتطبيقات لمفاعالت القوى: مبادئ توليد الكيرباء وتحمية المياه وانتاج  .3
  التدفيئة. الييدروجين واستغالل الحرارة الفائضة في

 األمان واألمن والحوادث المبنية عمى التصميم. .4

 مقدمة لنظام الرقابة النووية: معايير األمان، النظام الصيني لمرقابة، إجراءات الترخيص. .5

 .إدارة مشروع برنامج المحطة النووية .6

 إشكاليات بناء محطات نووية في البمدان العربية. .7

 .مختبر جامعة شينغواومركز تقنيات األمن النووي و النووية  الصيني لمطاقة لممعيد زيارات ميدانية .8

 .ذاكرةحاممة كل مشارك عمى قرص مدمج أو لسيتم توفير نسخ من المحاضرات والمواد األخرى 



 ة:ـاركـالمش
من العاممين في البرامج الوطنية و مشاركًا من الدول العربية  العشرينقرابة الورشة يتوقع أن يشارك في  

اإلقامة واإلعاشة والتنقل الداخمي و  التدريب تغطى نفقات  نشاء محطات القوى النووية.الصاعدة إل
يابًا.   لممشاركين من الجيات المنظمة لمدورة. بينما تتحمل الجيات الموفدة نفقات السفر الجوي ذىابًا وا 

العاممين الحاليين  ومنمن الحاصمين عمى درجات جامعية في اليندسة أو العموم ينبغي أن يكون المشاركون 
 إلنتاج الكيرباء و/أو تحمية مياه البحر.  البرامج النووية الوطنيةأو المستقبميين في 

الكفاءة الكافية لمتابعة المحاضرات إمتالك ن عمى المشاركين ، ويتعي  المغة اإلنكميزيةىي  ورشة العمل ولغة
  .بةصعو  يذه المغة دونبوالتعبير عن أنفسيم 

رسالوعميو التسجيل باستعم الدورة همشاركة في فعاليات ىذكل من يريد ال مع  ال نموذج التسجيل المرفق وا 
كما يجب أن ترسل الترشيحات  في أقرب وقت ممكن لمييئة العربية لمطاقة الذرية. من جواز السفر نسخة

ي الدول من قبل عضو المجمس التنفيذي لمدول األعضاء في الييئة والسمطات الرسمية ذات العالقة ف
 األخرى.

نشأ عن تمف أو فقدان الممتمكات يعن دفع أي تكمفة أو تعويض قد ولين مسؤ  اليسو  الورشة ومنظمو 
وتقع ، الورشة رحضو ل سفره أثناءالشخصية، أو من المرض أو اإلصابة أو العجز أو وفاة أحد المشاركين 

 المسئولية في ذلك عمى الجيات المرشحة لممشارك.

 : التأشيـرات
 الصينية عند ديم طمباتيم لمحصول عمى التأشيرةتق تمكنيم منليم دعوات  ترسلقبوليم مشاركون الذين تم ال

 .الدورةمبكرًا، كمما أمكن ذلك، قبل موعد انعقاد  موجودة في بمدىمأقرب قنصمية 
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