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دافـــــهاألاطــــاسم النش
ممارسة التصن�ع  في مجالدورة تدر�ب�ة  – 1

 الجید للمستحضرات الصیدالن�ة المشعة.
نتاج النظائر المشعة و��ف�ة اخت�ار نقاوة إاكتساب خبرات فعل�ة لمراحل 

 الجید للنظائر المشعة. والتصن�ع اإلنتاج ممارسات�إت�اع وجودة المنتج 
استخدام المسرعات  في مجالدورة تدر�ب�ة  -2

األیون�ة في تحلیل وتقدیر العناصر الدق�قة 
 الصغر. فيوالمتناه�ة 

 كیزاالتعرف على الطرق التحلیل�ة الحدیثة المستخدمة في ق�اس تر 
ممیزاتالصغر و�ذلك التعرف على  فيوالمتناه�ة  الدق�قة العناصر

  وعیوب �ل طر�قة على حدة.
التعاون المشترك لضمان الحصول ت�ادل الخبرات بین الدول العر��ة و 1 .دارة النفا�ات المشعةإورشة عمل حول  – 3

 ،ة النفا�ات المشعةعلى المعرفة والتقن�ات الكاف�ة في مجال إدار 
و�ذلك التعاون من أجل تطو�ر منشآت تخز�ن وتصر�ف النفا�ات 

ة والوقود المستخدم وتعز�ز إجراءات األمان والرقا�ة على هذه المشع
 المنشآت.

األجسام المضادة إنتاج حول  ورشة عمل -4
وترق�مها �النظائر المشعة وتطب�قاتها الطب�ة 

 في التشخ�ص والعالج المناعي اإلشعاعي.
 إنتاج النظائر المشعة.اجتماع خبراء  -

في  متخصصةلتأهیل �فاءات  ةالضرور�تقد�م الخبرات والمعلومات 
مجال إنتاج األجسام المضادة وترق�مها �النظائر المشعة الستخدامها 

 في التشخ�ص والعالج المناعي االشعاعي.

التطورات الحدیثة  عمل حول ورشة  -5
والتحد�ات في علوم المواد في مجال الطاقة 

 وتطب�قاتها النوو�ة

 ذاتلمستخدمة في تصن�ع مواد التعرف على األجهزة الحدیثة والذ��ة ا
للتطب�قات النوو�ة و��ف�ة فحص  (3D-Printing)مواصفات خاصة 

 .و�شف العیوب اثناء عمل�ات التشغیل

النقل اآلمن للمواد ذات  حولعمل ورشة  -6
 (NORM)الطب�عي  اإلشعاعيالنشاط 

ة وال�ات والتلوث اإلشعاعي للمنشآت البترول�
التعامل مع النفا�ات المشعة ذات المنشأ 

 الطب�عي.

االستفادة من الممارسات والخبرات المكتس�ة في نقل المواد المشّعة 
الطب�ع�ة وأسس الوقا�ة من اإلشعاع والتعّرف على التعل�مات الدول�ة 
للنقل اآلمن والمفاه�م األساس�ة لألضرار الصح�ة الناتجة من 

ت المؤ�نة والتأمین عند تجهیز هذه المواد للنقل التعّرض لإلشعاعا
ودور التقن�ات النوو�ة لرصد وق�اس وتحدید مدى الخطورة و��ف�ة 

 التعامل والتخّلص من هذه المواد.
 تعدینو  استكشاف في مجال ورشة عمل -7

 .الخامات النوو�ة  واستخالص
ن في تعدی ةالتعرف على الطرق التكنولوج�ة والصناع�ة المستخدم

نتاج وتنق�ة الكعكة الصفراء والسبل المت�عة إالخامات النوو�ة وطرق 
 لمنع وتقلیل التلوث البیئي. 

دورة تدر�ب�ة في مجال تطب�قات المصادر  -8
 اإلشعاع�ة المغلقة في المجاالت الصناع�ة

المغلقة في  اإلشعاع�ةالتطب�قات المختلفة للمصادر  التعرف على
ة التعامل مع المصادر عال�ة المستوي المجاالت الصناع�ة و��ف�

 .اإلشعاعي
دورة تدر�ب�ة في مجال الس�كلوترون :  – 9

 األمان -التطب�قات  –نظر�ة العمل 
كلوترون مع �تعر�ف المتدّرب بنظر�ات تر�یب وتشغیل معّجل الس

اإللمام �الجوانب الفن�ة والتقن�ات الحدیثة في أنظمة التحّكم والتبر�د 
تخدمة لتشغیله، مما �ساعد المستخدم في الر�ط بین والتفر�غ المس

النظر�ة والتطبیق في إدارة األجهزة النوو�ة المعّقدة والعوامل المؤّثرة في 
 كلوترون.�اخت�ار التطب�قات المناس�ة لمعّجل الس
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