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برنامج تدريبي عن ُبعد حول استخدام التقنيات الجزيئية لتحديد تأثير برنامج تدريبي 
 االشعة المؤينة عمى البكتيريا المرضية والفيروسات

 0202 سبتمبر 00ـــ  02 بعد:عن 
 

والمركز  دولة اإلمارات العربية المتحدة ــــــ نظمت الييئة العربية لمطاقة الذرية بالتعاون مع شركة سديم لمطاقة
حول استخدام التقنيات الجزيئية لتحديد تأثير االشعة  اً تدريبي اً برنامج الوطني لمعموم والتكنولوجيا النووية بتونس

إلى  34:00، من الساعة 0000 سبتمبر 00- 00 الفترة:خالل المؤينة عمى البكتيريا المرضية والفيروسات.
 .تونسبتوقيت  35:10

 .ك من جميع الدول العربيةمشار  30 حواليشارك في ىذا البرنامج 
دعم وزيادة الميارات العممية لمكوادر العممية والبحثية العاممة في مجاالت إستخدام ىذا البرنامج  كان اليدف من

ومعرفة كيفية تتبع التغيرات الجينية المحتممة لمفيروسات التاجية المستحدثة مثل  PCR-QPCRالتقنيات الجزيئية 
التعّرف عمى تطور تطبيقات البيولوجيا الجزيئية  لىإ أيضاً  الورشةوىدفت . 37-فيدفيروسات سارس وكورونا كو 

  .الورشة لغتي ىما واإلنجميزيةالعربية  لتحديد تأثير األشعة المؤينة عمى البكتريا المرضية والفيروسات. وكانت
كز البحثية والمراكز الطبية العاممين )العمميون، األطباء والميندسون( في الييئات والمرا ىذا النشاط استيدف

والتشخيصية والمستشفيات العاممة في مجال البحوث الطبية والميكروبيولوجية والزراعية باإلضافة إلى السادة 
المسؤولين والعاممين في المعامل والمخابر الخاصة بالتحاليل الميكروبيولوجية لمكشف عمى البكتريا والفطريات 

 والفيروسات المرضية.
مصممة بالخصوص و  متقدمة ومجيزة بأحدث إمكانيات التعميم عن بعد منصة إليكترونية كة سديموفرت شر 

 ع التالية:المواضيو المجاالت  وركز البرنامج عمى بطريقة إحترافية لعرض البرنامج العممي.
  األشعة المؤينة عمى األحماض النووية لمكائنات الدقيقةتأثير 

 البوليميراز المتسمسلل المفاىيم النظرية والعممية لتفاع PCR 
  تكرار تفاعل PCRوطرق التحكم فيو 
  ستخالص  من األنسجة والسوائل   DNAطرق عزل وا 
 طرق تحميل الميكروبات السامة 
  في مخابر المكروبيولوجيا ودرجات السالمةمعايير 
 ونافيروس كور مثل التنفسية الحادة  ممتالزمةرق انتشار الفيروسات التاجية المستحدثة لـــخصائص وط 

 37-كوفيد
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 دور المعالجة االشعاعية ؛يروس التاجية الفطرق مجابي 

  التطبيقات الطبية والزراعية والبيئية لطريقةPCR 
األستاذ الدكتور سالم حامدي مدير عام الييئة العربية لمطاقة الذرية وسعادة  واالختتام سعادة االفتتاححضر 

 ديم لمطاقة.لسميط مدير عام شركة سالدكتور أحمد ا
شركة سديم لمطاقة التي وفرت ىذه المنصة  فييا بالمشاركين وشكررحب وجو سعادة المدير العام لمييئة كممة 

إلى مزيدًا من التعاون  الييئة تطمعتمذكرة تفاىم و  الييئة مع تن عاليًا التعاون مع شركة سديم لمطاقة التي وقعثمّ 
 رى.والتنسيق من أجل تنفيذ برامج تدريبية أخ

تواجو تحديات غير مسبوقة، حيث تسبب وباء كورونا المستجد في تعطيل  الدول العربيةكما بين سعادتو أن 
قطاعات األعمال، والتعميم، والصناعات، واالستثمارات وغيرىا من القطاعات باإلضافة إلى تيديده لحياة 

العموم والتقنيات تساىم في دعم عجمة التنمية اإلنسان. والطاقة الذرية لما ليا من مميزات التتوفر في غيرىا من 
كأىم تقنية في  برزت النووية التقنياتإن وقال والتخفيف من التداعيات اإلقتصادية واإلجتماعية لجائحة كورونا. 

التفاعل البوليميري -الكشف السريع عن ىذا الفيروس والمتمثمة في تقنية االستنساخ العكسي في الوقت الحقيقي
جراء RT-PCRالمتسمسل  ، وىي إحدى أدّق األساليب المختبرية المستخدمة لمكشف عن فيروس كورونا وتعقبو وا 

 دراسات بشأنو والقضاء عميو. 
وفي ختام البرنامج عقدت حمقة نقاش بين الخبراء والمشاركين تم فييا اإلجابة عن اإلستفسارات وتم توفير المادة 

 ط خاص في اإلنترنت.العممية كاممة لجميع المشاركين عمى راب
 

 المدير العام     
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