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استخدام "مجال  في دورة تدر�ب�ة -1
 التقن�ات النوو�ة والبیولوج�ا الجز�ئ�ة

  ف�ه"�شف الغش الغذاء و  سالمة لتحقیق

 �اإلشعاع الغذاء حفظ تقن�ة إستخدام على العرب المشار�ین لتدر�ب
والفرق بینه و�ین  وآل�ات التشع�ع العر�ي الوطن في التقن�ة ذهوتبني ه

 التلوث االشعاعي وال�ات الكشف عن التلوث االشعاعي
العوامل " حول ورشة عمل - 2 

 عندالبیئ�ة والجیولوج�ة واالعت�ارات 
 ."ر مواقع مك�ات النفا�اتخت�اا

ل حو ر�ة الى تعر�ف المشار�ین العرب �المعرفة النظ الورشةتهدف هذه 
والنظر�ة  ؛ وتزو�دهم �المهارات العمل�ةانواع مرادم النفا�ات المختلفة

لمعرفة العوامل البیئ�ة والجیولوج�ة الواجب االنت�اه الیها اثناء وخالل 
فنیین واختصاصیین في مجال ؛ وتأهیلهم للعمل �و�عد اخت�ار المرادم

 .في بلدانهم معرفة ال�ات اخت�ار مواقع المرادم
"التقن�ات في مجال  دورة تدر�ب�ة  - 3 

النوو�ة في مجال رفع الصحة الب�طر�ة 
والصحة الحیوان�ة في المنطقة العر��ة 

 .�استخدام التقن�ات الحیو�ة والنوو�ة

تهدف هذه الدورة الى إتاحة الفرصة للعاملین في مجال الطب الب�طري 
 الحیواني تاجاإلن مجال في للعاملین الفرصة �تاحةالحیوان�ة و  والصحة
 التقن�ات إستخدام في مهاراتهم لتحسین ومعرفة معلومات إلكتساب

 الحیوان وتر��ة التناسل إدارة مجال من الب�انات وتحلیل النوو�ة
 .الحیوان�ة السالالت وتحسین الو�ائ�ة األمراض ومعالجة وتشخ�ص

الق�اسات  مجال دورة تدر�ب�ة في - 4
ل االشعاع�ة و جمع العینات وتحلی

المواد المشعة في البیئة ال�حر�ة 
 .والرسو��ات

 مستوى متقدم

تهدف هذه الدورة الى التدر�ب على الق�اسات االشعاع�ة والطرق 
واآلل�ات المت�عة في جمع واخذ العینات من البیئة ال�حر�ة و��ف�ة 
التعامل معها وتحضیرها لمختلف االنواع من التحالیل مثل ق�اس 

ما �ساهم في رفع سو�ة التقو�م والق�اس وتوحید م مصدرات الفا وجاما.
 ال�ات الحصول على النتائج وتفسیرها في الدول العر��ة.

دورة تدر�ب�ة حول التطورات في  – 5
عالج اإلشعاعي من التقن�ات التقلید�ة ال

إلى العالج ثالثي األ�عاد والعالج متغیر 
 الشدة

ات العالج االشعاعي تهدف الدورة إلى تزو�د المتدر�ین �أحدث تقن�
إلى أن تصل إلى العالج ثالثي األ�عاد. �ما تهدف الدورة  اوتطوراته

على هذه  تإلى تقد�م المعارف النظر�ة والعمل�ة وأفضل الممارسا
 التقن�ات. 

ورشة عمل حول استخدام النظائر  - 6
 آثارومكافحة  والري   المشعة في الزراعة

 .التغیر المناخي

النوو�ة لفهم أفضل  لتقن�ات�االى تعر�ف المشار�ین تهدف هذه الورشة 
المشعة تقن�ات النظائر  استخدامو  لتأثیر تغیر المناخ على تآكل التر�ة

حر�ة الكر�ون والماء والمواد الغذائ�ة ودینام�ك�اتها في النظم  لتت�ع
طرق أخذ العینات وتحلیل و�ذلك التعر�ف � اإل�كولوج�ة الزراع�ة.

استخدام محلل نظائر ثاني و  ثات الزراع�ة في الم�اهالنظائر من الملو 
 .أكسید الكر�ون �اللیزر في الزراعة

دورة تدر�ب�ة في مجال "اإلشعاع  – 7
 و�رامج مكافحة اآلفات المتكاملة"

المشار�ین العرب على أحدث المستجدات في طرق  تعر�ف
 مكافحة اآلفات سواء الك�م�ائ�ة والحیو�ة والبیولوج�ا الجز�ئ�ة

 و�رامج إستعمال تقن�ة الحشرة العق�مة �اإلشعاع.
ورشة عمل حول " دور التقانات  – 8

النوو�ة في توص�ف اإلدارة الجّیدة لم�اه 
الري في نظم الزراعة الذ��ة لمجابهة 

 أزمات الم�اه في المنطقة العر��ة"

التعر�ف �التقانات في مجال الري الزراعي ونشر الثقافة النوو�ة 
برامج التعیین �فاءة استخدام م�اه الري و�ذلك تقی�م  ودورها في

الحاسو��ة والنماذج الر�اض�ة المستخدمة في إدارة م�اه الري وتقی�م 
تداركمة عن شح الم�اه تحت ظروف الجفاف و المخاطر الناج

رض�ة،الموارد المائ�ة واألاألثر السلبي الناجم عن سوء إدارة 
 (المس�ارم التقانات المختلفة الكلفة المتوقعة الستخداوتقدیر 

األشعة  استشعار-االعت�اد�ة الوسائل-المستقرة النظائر-النیوتروني
 الكون�ة)
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