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 االشعاعية والتدريب 

 نشرة القياسات اإلشعاعية والتدريب

 أنواع االشعة المؤينة وخواصها 
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 ))بسم اهلل الرحمن الرحيم((

ْنَساَن )2( َعلََّم اْلُقْرآَن )1الرَّْحَمُن ) ْمُس َواْلَقَمُر ِبُحْسَباٍن )4( َعلََّمُه اْلبَ َياَن )3( َخَلَق اْْلِ َجُر َيْسُجَداِن )5( الشَّ َماَء رَفَ َعَها 6( َوالنَّْجُم َوالشَّ ( َوالسَّ

 ”صدق اهلل العظيم ”    (9( َوَأِقيُموا اْلَوْزَن بِاْلِقْسِط َوََّل ُتْخِسُروا اْلِميَزاَن )8( َأَّلَّ َتْطَغْوا ِفي اْلِميَزاِن )7َوَوَضَع اْلِميَزاَن )

 محتويات العدد

أنووواا اوو ووشووعووة الوواوو يوونووة و وووا وو ووا                                                                 -
تطبيقات تكونوولوو ويوا الونوانوو  و   نوتوا                     -

 الطاقة .   

 الت وير النووي بإست دام  النظائر الاشعة . -

 اهاية الاحاكاة    العلوم والبحث  العلا .                              -

الاو ولويوة الوةوائوقوة ااوةو وواو وا و ووا و وا                              -
 واستقبل است دااات ا (.     

أهاية الوتودريوب  و  الواو سوسوات والو و وات                     -
                                                 العااة

تووكوونووولووو وويووا الوواووعوولووواووات واوو ت وواوو ت                         -
     ااة وم  الحوكاة  لكترونية( .

 

تهدف النشرة الي  نشر الثقافة العلمية في أوساط الشرائح  

العلمية والمهنية المختلفة وتشجيع الباحثين واالختصاصيين على 

البحث واالستقصاء في المجاالت العلمية الدقيقة والمعالجة العلمية 

 القابلة للتطبيق.  

زرع روح االبداع والمثابرة الخالقة ومد جسور التعاون بين الباحثين  -

 لتبادل الراي العلمي المثمر بين المهتمين بالبحث والتطوير.

 

تقبل بالنشرة المقاالت  -

العلمية والمهنية التي تبحث في قضايا أو ظواهر علمية 

دقيقة ومحددة في مجاالت العلوم الهندسية والتطبيقية 

وباألخص مجاالت الكيمياء والقياسات االشعاعية والعلوم 

اإلدارية. تقبل كذلك نتائج وملخصات البحوث والدراسات 

 العلمية المنشورة مسبقاً.

لغة النشر هي اللغة العربية، ويجوز أن تكون المصطلحات  -

 واألسماء بلغات اجنبية.

يسلم المقال كنسخة الكترونية ببرنامج تحرير النصوص  -

( على قرص مرن وأن يدون اسم الكاتب 21)وورد( بحجم خط )

ووظيفته ودرجته العلمية  وعنوانه البريدي والمراجع العلمية 

 في نهاية المقالة.

 يجب أال يزيد عدد الصفحات لكل مقالة عن اربع صفحات . -

ة أسرالمعلومات العلمية والفنية والمهنية يتحمل الناشر مسؤولية صحتها ومصدرها، كما أن اآلراء في هذه المقاالت ال تعبر بالضرورة عن رأى 

 التحرير.

 من أهداف النشرة:

 شروط النشر:  
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األمايان وعالاى الصااد  الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على رسول اهلل   
 آله وصحبه أجمعين. 

م السادة القراء    لاا م ايديكل العاادد ال م  م مصع اي نشررة الرقريراسرات : يسعدما ا
ب  االشعاعية والتدريب ة االسعاعااياا سا ركر التحاليم  القيا ل ك رب إمتاج  لثم اا التى ت

والثدريب بعد ان ثم اصدار العدد الصفر خاالل ها ار ياوااياو الاماا اا والار  ااال 
الكبول الواسع من الكراُء والمساولين باالاماإساسات والاماراثاك اا حاياج ثاان الا اد  مان 
اصداره هو اعالم  األساثرة  والم اثامايان والاماواكافايان والاعالامايايان باعاكم ادارة الامارثاك 
اصدار هره المطبوعت ومحثوياث ا ومعرفت أراءهم ومكثرحاث م على ما احاثاواه الاعادد 
الثجريبا والهثل الر  خرج به، حياج ورد  الاياااا الاعادياد مان الراء والاماكاثارحاا  
حاولاا قدر االمثان االخر ب ا فاا هارا الاعادد الار  بايان ايادياثام ، لاكاد ثاااا  هاره 
المكثرحا  والراء العلميت كادًا لاا واحن اعّد ل را العدد، راجين أْن ثساثامار فاا هارا 
الااعاادد واالعااداد الااكااادماات ان هاااء اهلل حااثااى اسااثااطاايااع االسااثااماارار فااا اصاادار هااره 

 المطبوعت العلميت الوكافيت مساهمت ماا فا اوراء المثثبت العلميت. 

بدأ  هره الاهرة  خطواث ا االولاى باعاد مارحالات الاماياالد، حاياج ياعاثابار الاثاحاد     
األثبر هو أْن اثجاوك هره المرحلت إلاى الارقاا واالساثامارار وان ااااجاق فاا ثاحاكايا  
الثواصل مع الكارا الموك  من داخل المإسست وخارج ا، ومن هرا الماطل  فارجو 
أن ال ثبخلوا علياا بما لديثام مان ماكاثارحاا  وأفاثاار قاد ثسا ام فاا ثاطاويار األعاداد 
الكادمت من الاهرة  بما فا رلم إجراء ثعديال  على محثواها العالاماا أو الهاثالاا، 

ليثم.  أو أ  رإى أخرى ثساعد على الثثي  مع روح العصر ، ف ا ماثم وا 

ويسعداا فا افثثاحيت هرا العدد أن اثكدم بجكيل الهثر الى اسرة الاثاحاريار والاى     
ثل من ساهم بالثثابت وثل الهثر لألساثرة األجالء الرين عمَّر  أقالم م صفحاا  
العدد األول والعدد الثجريبا، ثما ارحب بااألقاالم الاجاديادة الاثاا ساثاسا ام فاا إواراء 

  االعداد الكادمت بعون اهلل.

 واهلل ولي التوفيق

  مديــر املركــــــز                     

 

 

 

 

 مؤسسة الطاقة الذرية

ليل والقياسات االشعاعية امركز  التح

 والتدريب

 نشرة القياسات االشعاعية والتدريب

 نشرة علمية ثقافية اخبارية

 اسرة التحرير 

 رئيس التحريـــــر

 د. مجال مصطفى غرسة    

 أعضاء التحرير

 حممد الصغري القزلة -أ    

 م. عبدالفتاح الكانوني االحرش   

 م. أكرم صاحل  نصر    

 م. لطيفة عبد املوىل العيـساوي   

 

 املشرف العـــــــــــــام

 م. عبداهلل عماره العماري

 مدير املركز

 للمراسلة:

ليل والقياسات االشعاعية امركز التح

 والتدريب.
  8العنوان: خلة الفرجان كم

  + 178171722212هاتف:  
  info@armtc.lyبريد الكتروني : 

 

 االفتتررررررررررررراحية
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ثوجد المواد المهعت أو العااااصار الاماهاعات  فاا الاطاباياعات     
وغراااا والمااء الار  اهارباه  أجسامنامار بدء الخليكت ف ا فا 

والاا ااواء الاار  اسااثاااااهاا ، فااعااماااماااااا ثااحااو  الااراديااوم الاامااهااع، 
وع الثاا ثحو  الثربون والبوثاسيوم المهعين، وهاام غااكا  

مهعت موجودة فا رات ثاًل ماّااا، ثاماا   (H-2)مول الثريثيوم  
أااا اثعرض لثميت بسيطت من االهعت الثوايت واسثاااها  غااك 
الرادون المهع بهثل داام. والعديد من البهر يعيش فا أجواء 
مليات بالمواد المهعت مول حكول الافط ومااجم الفوسفاا ، وارا 
ثا  من محبا السفر بالطاارة فا ارا ي ااعا  ثامايات االهاعات 

  الثا ثثعرض ل ا.

هااااااام ااااو  أخااار مااان األهاااعااات وهااا االهاااعااات الاااماااإيااااااات     
الصااعيت  ماواال رلام األجا اكة  الاثاا ثصادر أهاعات  ماإيااات 
ثثلم الثا ثسثخدم   فا   الثصاويار   االهاعااعاا   الاطاباا  
 والصااعا،  ورلم بثحويل اوى ررا   المواد  المسثكرة  الى 

 أنواع االشعة المؤينة وخواصها

  الفزيائية مسعودة محمد فرج -اعداد 

 إدارة الكياسا  االهعاعيت بالمرثك

الثفاعال  الاااوويات  مواد را  اويا  غير مسثكرة، من خالل 
مول ااثااج عاااصار الاثاوبالا  الاماهاع الاماساثاخادم فاا الاعاالج 
االهعاعا للسرطان واليود المهع الر  يسثخدم فا ثهخيا  
وعالج امراض الغدة الدرقيت باال افت الى العديد مان الاماواد 

 االخرى . 

ثعر  االهعت باا ا عبارة عان طااقات ثاااطالا  إماا مان ااواة الاررة أو  
اثيجت حرثت االلثثرواا  وقد ثثون فا هاثال جساياماا  مهاحاواات أو 

فااوثااواااا . واألهااعاات ال ياامااثاان رإيااثاا ااا أو االحسااا  بااه ولااياا  لاا ااا 
 رااحت .

 تصنف األشعة الى نوعين : 

) مول جسيما  ألافاا و باياثاا Ionizing Radiationأهعت مإيات ( -0
 وأهعت جاما والايثرواا  وأهعت إث  واألهعت الثوايت.

 )  مول Non-Ionizing   Radiationأهعت  غير  مإيات  ( -3

 نواة ذرة مشعة

 طاقرررررررررة

 جسيمات

 أشعرررررررة



5  

 

األهعت الث رومغااطيسيات ومااا اا ماوجاا  الارادياو والاثالايافاكياون 
وماوجاا  الارادار والاماوجاا  الااحاراريات را  األطااوال الاماوجاياات 
الكصيرة (ميثرووي ) والاماوجاا  دون الاحاماراء واألهاعات فاو  

 البافسجيت وال وء العاد . 

بسنتحدث     أيم ل ب ال م آم ام السع لقام ع هدا ال  :غى 

ثوجد أربعت أاوا  رايسيت من األهعت الماإيااات وهاا جساياماا   
 Beta)، جساااياااماااا  باااياااثاااا (Alpha Particlesألااافاااا  (

Particles) وأهعت جاما ، (Gamma Rays  والاااياثاروااا (
)Neutrons.( 

  )Alpha Particles(أواًل: جسيمات ألفا  
ها جسيما  موجبت الهحات ، ثثلث ا مطابكت لاواة ررة ال الاياوم 
وثثثون من بروثاواايان وااياوثارواايان، ثاثاحادا داخال الاااواة باكاوة، 

 بحيج ثعثبر أهد اوايا العااصر اسثكرارا وثماسم. 

  من أهم خواصها:

قوة االخثرا  لجسيما  ألفا  عيفت جدا حيج  ثفكد طاقث ا 
بمجرد خروج ا من العاصر الر  يهع ا لوكل ا وااخفاض 
سرعث ا. ولرلم ال ثعثبر جسيما  ألفا را   رر ثبير خارج 
الجسم ولثن قد  ثسبب  رر ثبير إرا ثم اسثاهاق ا أو بلع ا 

 ويمثن إيكا  مسارها بواسطت قطعت من الور .

  ( )Beta Particlesثانيًا: جسيمات بيتا 
جسيم بيثا هو إلثثرون يابعج من اواة ررة مهعت. أمولت من 
بواعج بيثا الثا يهيع اسثخدام ا فا البحوج البيولوجيت: 

 32-والفوسفور 01-(الثريثيوم) والثربون 2-ال يدروجين
 .11والبوثاسيوم  23-والثبري 

 من أهم خواصها:

قوة االخثرا  والافار لدقاا  بيثا أثبر من قوة الافار ألهعت ألفا. وبعض    
حداج ثل  به وها هديدة الاخاطاورة إرا  دقاا  بيثا يمثا ا اخثرا  الجلد وا 
ثم اسثاها  أبخرة أو بلع المادة الثا ثابعج ما ا أهعت بيثا ويمثن إيكاا  

    مسارها بواسطت قطعت من االلومايوم.

  ( )Gamma Raysثالثًا: أشعة جاما 

ولي  ل ا ثاوالات، ثاثافااعال ها أهعت ث رومغااطيسيت، مثعادلت ث رباايا    
بأقل ثوافت مع المادة من االهعاعا  المإيات االخرى ألاا اا ثافاكاد طااقاثا اا 

 ببطء.

 من أهم خواصها: 

أهعت عاليات الاثاردد ورا  طااقات وقاوة اخاثارا  عاالاياثاان جادا، ياماثااا اا    
بس ولت اخثرا  جسام االاساان أو اماثاصااصا اا باواساطات األاساجات ولارلام 

ياماثان إياكاا  حارثات    فإا ا ثهثل خاطارا إهاعااعاياا عاالاياا عالاا االاساان.
سارياااا ااا باواسااطات حااجااك  ماان الاخارسااااات أو الارصاا .  وثاكاع  أهاعاات  

من  من ثكسيما  أهعت جاماا ولاثااا اا أقال قادرة عالاا   x-ray  إث  
   االخثرا  ما ا. 
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 رابعًا : النيترونات

الايثرواا  ها جسيما  مثعادلت الهحات، يمثن أن ثمث     
من قبل اوى أخرى وثسبب ل ا إوارة أ  عدم اسثكرار فثاحل أو 

 ثصبق مادة مهعت وثسمى هره العمليت بالثاهيط الايثرواا. 

 : من أهم خواص النيترونات

ل ا قدرة على االخثرا  بهثل ثبير وثسبب  ررًا بيولوجيًا   
ملموسًا. يسثخدم حاجك أو ثدريع  بمواد غايت بال يدروجين مول 

 الماء والبولا اويلين لوق  سرياا ا.

من خالل معرفثاا ألاوا  االهعت المإيات ومدى خطورث ا وال رر 
الثا ثثسبب فا حدووه ارا ما دخل  الا داخل أجساماا وجب 
علياا حمايت أافساا من أ رارها  ومن أهم وساال الوقايت من 

 -االهعاعا  المإيات ها:

  Time الزمن -1
فا حالت ثكليل كمن الثعرض (الكمن الر  يك يه الهخ     

بجوار مصدر االهعا ) بالثالا سو  ثكل ثميا   االهعا  الثا 
 .ال رريكل يثعرض ل ا الهخ  وبالثالا 

  Distance المسافة- 2
ثلما كاد  المسافت بين الهخ  والمصدر المهع قل  اسبت    

 الثعرض (حسب قااون الثربيع العثسا).

  Shieldsالحواجز الواقية -3
بكيادة الحواجك حول المصدر المهع سو  ثكلل الثعرض.    

وثل او  من أاوا  االهعاعا  يثم و ع الحواجك المااسبت لعكله 
  .حسب قدرثه علا االخثرا 

 العامة للوقاية من االشعاع السالمة إجراءات 

   ،ثحديد او  وثميت االهاعااعاا  الاماوجاودة فاا بايااات الاعامال
 . ومدى ثعرض العاملين ل ا

  .ثخفيض مسثوى الثعرض لألهعت إلى اقل حد ممثن 

  ،كياااادة الاااماااساااافااات بااايااان مصااادر االهاااعاااا  وجسااام االاساااان
 . لثخفيض ثأوير الجسم ب ا فا حالت وصول ا إليه

   ارثداء المالب  الواقيت ، ومعدا  الوقايت الهخصيت . 

  عكل أماثان الاعامال عان أمااثان ثااااول الاطاعاام، وماااع ثاخاكيان
 .الطعام بالكرب من أماثن العمل

 

  ثااجاااااب ثااااااول األطااعااماات
الاااماااهاااثاااباااه فاااا ثااالاااووااا اااا 

 بالمواد المهعت. 

   إجراء الفح  الدور
للعاملين المعر ين 
 لخطر االهعاعا . 

  ثوعيت العاملين وثعريف م
بالمخاطر الااجمت عن 
االهعاعا  ، وأهميت 

 . الوقايت ما ا

  الث ويت الجيدة للمواقع
الثا يصدر عا ا أبخرة 

 . مهعت
    الصياات الوقاايت لآلال

واألج كة الثا ثصدر 
 إهعاعا  المإيات .

 

 المراجع:
1. http://web.princeton.edu/sites/ehs/osradtraining/ 

   radiation properties. 

2. http://www.kfhrad.com/public/Articals  

http://www.arabsys.net/vb/showthread.php?t=28432
http://web.princeton.edu/sites/ehs/osradtraining/radiationproperties
http://web.princeton.edu/sites/ehs/osradtraining/radiationproperties
http://www.kfhrad.com/public/Articals
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 تطبيقات تكنولوجيا النانو في إنتاج الطاقة 

 على يإعداد المهندس/ عدنان العجيل

 إدارة التدريب والمختبرات بالمركز

الثا يثم ثوليدها عان طاريا  الاثاحاثام  الطاقت ها الطاقة النووية   
يات لاررا  باعاض الاعااااصار االاادمااجا أو يت االاهطار  الثفاعال  فا

و البالاوثاوااياوم والا ايادرجايان. ومان  امان االساثاخاداماا   ثاليوراايوم
 .السلميت للطاقت الاااوويات اساثاخاداما اا فاا ثاولاياد الاطااقات الاثا ارباااايات

 0531ثاا  أول محطت ثوليد اوويت فا العالم ثم إاهاا اا فاا عاام 
عااادماا ثاوصال الاعالامااء إلاى    ،MW3فا االثحاد الساوفاياثاا باكادرة 

 والبولوايوم. ثاليوراايومثحرير الطاقت الاوويت من بعض العااصر 

محطت ااوويات  124، عدد3102دولت حول العالم حثى  20ثملم    
 86وهاااام  GW243لثوليد الطاقت الاثا ارباااايات بساعات حاوالاا     

 .GW 83محطت ثوليد اوويت قيد االاهاء بسعت ثكدر بحوالا 

أن ثااحااوياال الااطاااقاات الاااااووياات إلااى ثاا اارباااء مااباااهاارة وثااحااسااياان الاامااواد 
المسثخدمت فا ثحويل ا باسثخادام ثاثاااولاوجاياا الااااااو سايافاثاق عصارا 
جديدا من االبثثارا  سواء على صعيد الف اء فا ثهغايال األقاماار 
االصطااعيت، وعلى األرض فا ثهغيل األج كة والمعادا  باواساطات 

 .بطاريا  ثعمل بالطاقت الاوويت على اعثبار أا ا طاقت مسثديمت

 طرق تحويل الطاقة النووية الي طاقة كهربائية:

ة الطريقة التقليدية إلنتاج الكهرباء -1 لااحااضااا م ضري   :  دل  ع
ثوليد الطاقت الاوويت وثثم بواسطت ثسخين البخاار واالساثافاادة مان 

فاأوااااء اااكاساام   اغاطاه فاا ثاحاريام الاثاوربايان لاثاولاياد الاثا اربااء.
الررا  وثصادم ا ثاثج الحرارة الثا ثسثعمل لثحاويال الامايااه إلاى 
بخار الر  ي غط لثدوير الثربين المثاصال باالاماولاد الاثا اربااااا، 

 وبثالا ياهأ حكل مغااطيسا دوار ثثولد ماه الث رباء.  

 : استخدام المزدوجات والظواهر الحرارية -2

ثاال مان الاوالياا  الاماثاحادة األمارياثايات  0581مع بدايا  الاعاام 
وروسيا اسثخدمثا بطاريا  حراريت ثثثون من سلسلت من الخاالياا 
ثل ما ا ثثرثاب مان ( أااود، ثااواود وماااحال ثا اربااااا ومصادر 
حارار  مافااعال ااوو  ماوااًل). الاماااحال الااثا اربااااا، الار  ياعاماال 

 فا حالثه الصلبت حثى عمليت األنود والكاثود يبقى ثفاصل بين 

يثون عادة فا البطاارياا  الاثاكالاياديات ساااااًل. ثاباكاى الثاهيط بياما 
جميع الخاليا فا  حالت خماول ثاام فاا حاالات الاثاخاكيان. وياماثان 
ثاوصااياال الااعاادد الاالكم ماان الاابااطااارياا  فااا سااالااساال مااثااثااالاايااه او 

 مثواكيت أو االواين معا. 

 

من أجل إاثاج مسثوى الاجا اد الاماطالاوب. عاااد ثافاعايال الاباطااريات 
بواسطت (مصدر الحرارة) ثاطل  الطاقت فاا الاخاالياا ااثاياجات رفاع 
درجت حرارث ا، ويروب الماحل الاثا اربااااا وثابادأ عامالايات الاثاباادل 
األيواا وثوليد ثياار ثا اربااااا ياحامال باواساطات ثااباال  لاثاهاغايال 
المحطا  الف اايت. ثثم هره العمليت فا هره المحطا  باواساطات 
الثفاعل االاهطاار  الاااوو  ثاماصادر لالاحارارة. أطالا  عالاى هارا 

 nuclear thermalالاااااو  اساام الاابااطااارياات الااحاارارياات الاااااووياات 
batteries  وثرجع ثكايت عمل هره البطاريا  على الاماكدوجاا ،
 الحراريت. 

فاا اافا  الاماجاال  Seebeck effectاسثغل  مااهارة سابايام  
للثحويل المباهر للفر  بيان درجاا  الاماصادر الاحارار  ومصادر 

إكالااات الاااحاااارارة إلاااا ثاااا اااربااااء. الاااخااالاااياااات الاااثااا اااارو اااوحااارارياااات                
 )photovoltaic Thermo ثهبه الخليت الث رو وايت. والثاا  (

ثحول الطاقات ال اواايات الاماثاولادة ااثاياجات االااباعااج الاحارار  مان 
 مصدر حرار  إلى ث رباء. 

 

 NPPمحطة توليد نووية 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC
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والار  ياحادد الاعاالقات  Wien's Lawورلم من خالل قااون واك 
بين الطول الموجا مع قمت الاثادفا  ال اوااا ودرجات الاحارارة ثاماا 

 يلا:

λmax = b T 
 .(k)درجت الحرارة  Tواب  إكاحت واك  و  bحيج

 

 

 

 

 

 

 

اسثخدم  هره الماهرة فا المارثاباا  الافا اااايات ورلام مان خاالل 
اسثغالل الحرارة الااثجت من أ محالل الاماار الاماهاعات ثاكا اياب 

ورلم ثمصدر الاباعااج الاثاثاروااا مان  hot electrodeث ربااا 
° 3111-0311خالل مصدر حرار  ايواا عاد درجت حرارة بين

K .ثلثكط االلثثرواا  المابعوت باواساطات ق اباان ثا ارباااايات بااردة .
-Puامير مهع اسثخدم  باجاح وثعثبر الاااماااار  21أثور من 

326, Cm-311 and Sr-51  من اثور الاماار اسثخداماًا فاا
 الوق  الحالا.

 

 :البطاريات النظائرية -3

ثسثخدم أهعت ثل من جسيماا  ألافاا وباياثاا الصاادرة عان الاااماااار 
المهعت فا ثصايع أاوا  خاصت من البطاريا  ثساماى الاباطاارياا  

)، ثاثاماياك باعامارهاا الاطاويال (Radioisotope battery الاماااريات
عامًا. ويرجع هرا إلى طول فثارة  21وحسن أداا ا لمدة ثصل إلى 

اص  الاعامار  لالااامايار الاماهاع، ، فاعاااد ساكاوط أهاعات باياثاا ماوااًل 
على مادة هبه  MeV   3.3الصادرة عن عاصر البلوثوايوم بطاقت

فإا ا ثولاد ثاياارًا ثا ارباياًا   (Semiconductor material)موصلت 
 صغيرا. ثما صاع  بطاريا  مماولت يسثخدم في ا عااصر مهعت 

الر  يصدر الثثرواا  وثساماى باطااريات  51  –مول: االسثرااهيوم 
 –، الاباولاوااياوم 034  –ثولمان، هاااام أي اًا باطاارياا  الساياكياوم 

، 311  –، والثوريوم 326 –، البلوثوايوم 011 –، السيكيوم 301
وثمثاك هره البطاريا  بعدم ثأورها بالمجال المغااطيسا أو درجا  
الحرارة أو ال غط مما يإهل ا للاعامال الهاا  فاا الافا ااء وأعاماا  

 المحيطا  وثح  جليد الكطبين. 

 

ولكد ااحصر اسثخدام هرا الاو  من البطاريا  فا الثطبيكا  الثاا 
ال يمثن في اا اساثابادال الاباطاارياا  الاجاافات ماوال مارثاباا  الافا ااء 
واألقمار الصااعيت وثاميم  ربا  الكلب اامارًا لاثاثالافاثا اا الاعاالايات، 
ومن الجدير بالرثر أن هرا الاو  من مصادر الطاقت ثم اسثخاداماه 
فا رحال  المهثرى وأورااو   حيج بلغا  طااقات الااامايار الاماهاع 

وا . باالاماكااراات بايان حاجام الاباطااريات الاااوويات  143المساثاخادمات  
المعثمدة على المواد الاحاراريات وماحاطاا  الاطااقات الاااوويات ااجاد أن 

 البطاريت الاوويت ااسب بثوير فا ثهغيل المحطا  الف اايت.
 

استخدام المواد النانوية في تحويل األشعة المؤينننة الني 

 كهرباء:

ثثهثل الثرثيبا  الاااويت مان جساياماا  ماثااااهايات الصاغار وثالاعاب 
دورا ثبير فاا ثافااعاال  االواارا  الارريات وااللاثاثارواايات ماع ثاداخال 
سطوح ا. األهعت الااثجت من الثفاعال  الااوويات الاماااثاهارة بسارعات 
يثم امثصاص ا من خاالل الساطاق وث اماحال. ثاثاثاون الاثاثاروااا  

) اااثاايااجاات   (None-equilibrium  electronsغااياار مااثااواكااات 
ثفاعل االهعاعا  المإباات ماع الاجاساياماا  الااااااويات والاثاا بادورهاا 
ثصاطادم مارارا وثاثارارا ماع حاوافا اا خااالل عامار ثااواجادهاا. إهاعااا  
هعاعا  ااثكاليت ثثولد خالل هره االصطداما  وثابعاج  ااثباحا وا 

 ما ا االلثثرواا  أي ا.

 بطاريت حراريت

  بطارية نظائرية تعمل بواسطة أشعة بيتا
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الج د االهعاعا للمرثبا  الاااويت ثكداد ممراثه ثلماا صاغار  
أحجاما اا. عالاى هارا األساا  ثام اقاثاراح الاعادياد مان األجا اكة 
الجديدة الثا يمثااا اا ثاحاكايا  ثافااءة جايادة فاا حاكال االهاعاا  
المثو ، و مااا للثحول الافاعاال لاألاهاعات الاماإيااات إلاى طااقات 
ث رباايت، اسثاادا إلى الاثاأوايار الاثا ارو اوااا الاخاارجاا والاكاوة 
الدافعت الث ربااايات الاحاراريات. عالاى سابايال الاماواال، فاا الابااايات 
 -الاااااااااوياات بااالااثااااااوب طاابااكااا  ماان  مااوصااال  خاافااياافاات الااوكن 

المعادن الاواكايالات  ثاماثا  أهاعات جااماا خصاوصاًا فاا   –عواكل
الاامااعااادن الااوااكااياالاات والاار  ياادفااع الااابااعاااج الااثااثاارواااا   ااواااياات، 
بع  ا قادمت عبر طبكت عاكلت إلاى ماواصاال  خافايافات الاوكن 
(قد ثثون رقاااا  مان األلاماوااياوم أو طاباكاا  مان الاجارافايا ). 
المعادن الوكيلت ثحصل على هحات ماوجابات باياااماا الاماوصاال  
خفيفت الوكن ثثثسب االلثثرواا  إ افيت وثحصل على هحات 

 سالبت.

وهو م ااد  ااوو  ثاان  LiviuPopa-Similفا مكال للعالم 
 Los Alamosيعمل فا وثالت األبحاج العلمايات األمارياثايات 

National Laboratory واام أساا  هاارثاات بااحااج وثااطااوياار ،
باأااه ياماثان  ClaudiuMunteleو LAVMخاصت باه بااسام 

ثااحااوياال األهااعاات الاامااإيااااات إلااى ثاا اارباااء ورلاام باااسااثااخاادام مااواد 
مارة مان الاماواد الاماساثاخادمات  31ثسثطيع اسثخال  أثاوار باا 

سابكا والثا ثعثمد على الخاصيت الاحاراريات. الاماادة هاا عاباارة 
عان طاباكاا  مان أاااباياب الاثارباون الاااااااويات الاماغاالافات باالارهااب 
والمحاطت ب يدريد الليويوم. عاد ثعرض هره الاماادة لاجاساياماا  
مهعت  ااثجت عن ا محالل اهاعااعاا فاأاا اا ثصاطادم باررا  

 الرهب الثا ثثحرر الثثروااث ا بطاقت عاليت جدًا. 

 جسيمات نانوية من فوسفيد النيكل 

ثاثكل هره االلثثاروااا  خاالل أاااباياب الاثارباون الااااااويات وام إلاى 
طبكت هيدريد الليوياوم ومااا اا إلاى االلاثاثارود وثاحاصال ماااه عالاى 

 ثيار ث ربا. 

مهروعًا بحويًا قاااماًا  388يوجد حاليُا فا دول مخثلفت من العالم 
فا ثثاولوجيا المفاعال  الاوويت لثحويل طااقات االهاعاا  الاماإيان 
مااباااهاارة إلااى طاااقاات ثاا ااربااااااياات وفااا ثااحااسااياان أمااان الااماافاااعااال   

 باسثخدام الثكايا  الحديوت  وخصوصًا الثكايت الاااويت. 

من الاماثاوقاع مساثاكابااًل أن ياثام ثصاااياع آال  صاغايارة جادا قاادرة 
آال  الطاقت ثسثخدم لثولاياد الاطااقات الاثاافايات لاثاهاغايال أ    ثسمى

هاااء باادأ ماان مااحااطااا  الاافاا اااء والااطاااااارا  وحااثااى الساايااارا  
بأن هرا االخثرا  الاعالاماا ساو   Popa-Similوي ي  العالم 

يثون له األور الثبير فا مسثكابال اساثاخاداماا  الاطااقات الاااوويات. 
قارياباا ساااجااد باطااريااا  بامااخاثالا  الاماكاااساا  واألحاجااام لاثااهاغاياال 
أج كثاا الث رباايت باسثخدام الطاقت الاوويات وباثاكااايات اااااويات وهارا 
يثطلب بحوج عمليت مثواصلت قد ثصال لاعاهارة ساااوا  لاثاحاويال 
هرا االخثرا  إلى ماثج يمثن ثداولاه واساثاخاداماه باأماان وباثافااءة 

 عاليت. 
 المراجع
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 التصوير النووي باستخدام النظائر المشعة

 )التصوير الومضاني لعضلة القلب واألوردة(

 اعداد المهندسة / نجاة أحمد الشريف

 إدارة القياسات االشعاعية بالمركز

اثثسب  عمليا  فح  أع اء الجسم باسثخدام الطب الااوو  
فااا الساااااوا  األخااياارة أهاامااياات مااثااكاياادة اااماارًا المااثاااااايااا  اااثااااااج 

الثصوير   دراسا  وماا  األع اء والثمويل الغرااا. يسثخدم
الوم ااا فا الثه  والثهخيا  لاعادة أماراض مااا اا ع الات 
الكلب واألوردة، العمام، الغادة الادرقايات، أماراض الاثالاى. ياماثان 
أي ًا أن يثم الثهخي  اال اافاا بااساثاخادام ثصاويار الافاوثاون 
األحااد  الامااكاطااعاا، وهاا احاد طار  الاثااهاخاايا  دون ثاادخاال 

جااراحااا، وباا اارا ياامااثاان حساااب الااخااصاااااا  الااومااياافااياات الااعاااماات 
والع ويت للع و المراد الثه  عاه. فا هرا المكال ساااثااااول 

 الثصوير الاوو  لع لت الكلب واالوردة الدمويت.

   ي لعضلة القلب:نالتصوير الومضا 

أمراض الكلب والهرايين من أثور األمراض هيوعًا وأثورها سبباًا 
للوفاة فا عصراا الحا ر والثهخي  الاماباثار لا اره األماراض 
يعثبر مان الاوساااال الااااجاحات لاماثاافاحاثا اا والاحاد مان أخاطاارهاا 
وم اعفاث ا. إن ع لت الاكالاب ال ثهاعار بااأللام إال إرا ااكا  
إمدادها بالدم المحمل باألثسجين والر  يصلا اا عابار الهارايايان 

الاكالاب ثاكال  الثاجيت وفا حالت ث يا  هاره األوعايات فاإن ثارويات
مسببت ما يعر  بالربحت الصدريت ، أما إرا ثان االاسداد ثاماًل 

عادة طار  لالاثاها  عان   فيحدج ما يسماى باالاجالاطات الاكالابايات. 
األمراض الاكالابايات مااا اا الاثاصاويار الاوم ااااا لاعا الات الاكالاب. 
الهااثاال الااثااالااا يااو ااق جاا اااك الااثااصااوياار الااوم ااااااا أو جااامااا 
 ثاميرا.  لثصوير الكلب  ب ره  الطريكت،  ثسثخدم  مواد مهعت  

مااماااواالاات لاابااعااض عااااااصاار الااجااساام ال اارورياات الاامااسااثااخاادماات 
للعمليا  الحيويت لخاليا الكلب (االسثكالب) ثمادة البوثاسياوم 

مواًل ، والعاصر المهع المماول للبوثاسيوم واألثوار اساثاعامااال 
وقد ثم الثوصال حادياواًا  TL310)(   المهع 310هو الواليوم 

إلااى اسااثااخاادام مااواد أخاارى مااوسااوماات باامااادة الااثااثااااايااساايااااااااوم  
–TC55) أو ( الثاياثارافاوكمان  TC55 -MIBI(السيسثاميبا

TETROFOSMIN )         هااره الاامااواد ثااثاامااثااع بااااافاا  قاايااماات ،
TL310)  الثاهاخاياصايات ولاثان فاا باعاض الاحااال  الياكال (

  اسثعمال مادة الواليوم ها األف ل.

عمليت الثصوير الاوو  ثثم عالاى مارحالاثايان ، ثصاويار ثاحا  
ثأوير الج د وثصوير عاد الراحت . يجر  أواًل ثخطياط الاكالاب 
المسثمر أوااء الكاياام بافاحا  الاجا اد أو عاااد إعاطااء باعاض 
األدويت الكلبيت البديلت للثمرين والثا ثكيد مان سارعات  ارباا  
الكلب ويثم خالل ا حكن المريض بأحد العااصر المهعت الثاا 
رثرااها ساباكاًا وام ثاإخار الصاورة األولاى لاعا الات الاكالاب باعاد 
ثوجيه ثاميرة جاما للصدر اللثكاط المواد المهعت الثا سثاا  
بخاليا ع لت الكلب ( صاورة الاجا اد ) باياااماا ثاإخار الصاورة 
الااوااااااياات بااااافاا  الااطااريااكاات الاامااثاابااعاات ألخاار الصااورة األولااى بااعااد 

 ساعثين الى سثت ساعا  ( الصورة عاد الراحت). 

الومضاني، تقنية تعرف  جاما كاميرا، تسمى أيضا كاميرا التصوير

scintigraphy 
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 نتائج التصوير الومضاني:
بمكارات الصورثين يثم ثحديد درجت ثرويت ع لت الكلب والثاعار  

 على حيويت ع لت الكلب. 

  إرا ثاا  صورة الجا اد سالايامات وثارلام الصاورة عاااد الاراحات
فا اارا يااعااااا أن ثاروياات ع االات الااكاالااب طااباايااعاياات ثااماا يااماا اار 

  بالهثل الثالا.

  ،أما إرا ثاا  صورة الج د غير طبيعيت ولثن الصورة عااد الاراحات سالايامات
ثاماا ياما ار باالهاثال ف را مإهر على اك  الثرويت أوااء الاجا اد فاكاط 

 .الثالا

 

 

 

 

 

  را ثاا  صورة الج د غير طبيعيت وبكي  ثرلم عاد الراحت وا 
فرلم مإهار عالاى قصاور هادياد فاا الاثارويات أو ثالايا  ثاماا 

 يم ر بالهثل الثالا.

 

 

 

 

 

 الحاالت التي تستدعي التصوير الومضاني:
أهم دواعا الثصوير الوم ااا لع لت الكلب أوااء الج د 

 ها :

  وجود الالم الصدريت الثا ال يصاحب ا ثغير بالثخطيط
الث ربااا للكلب حثى أوااء الثعرض للج د أو عاد وجود ثغيرا  

 ث رباايت للكلب يصعب ثفسيرها .

  عدم وجود الالم الصدريت ووجود ثغيرا  ث رباايت للكلب حثى
 أوااء الثعرض للج د يصعب ثفسيرها.

  بعد الكيام بعمليت الكسطرة الكلبيت والثصوير االهعاعا للهريان
 الثاجا ووبو  وجود ث ي  هديد بهريان أو أثور. 

   دراست عودة الثرويت الكلبيت بعد العمليا  الكلبيت الجراحيت لكر
الهرايين أو بعد ثوسيع الهرايين بالبالون عن طري  الكسطرة 

 العالجيت .

      تصوير الجدار الرداخرلري لرلربرطريرن برالرنرظرائرر الرمرشرعرة
(MUGA-RNA ) 

علماا ثي  يثم ثكويم ع لت الكلب عن طري  ثصويرها بالمواد 
المهعت الثا ثثرثك في ا ولثن هاام طر  غير مباهرة لثكويم 

ع لت الكلب بثصوير الجدار الداخلا للبطين بالاماار المهعت     
)MUGA- RNA  0585). عرف  هره الطريكت ألول مرة عام 

وفي ا يسثلكى المريض ثح  ج اك به ثاميرة جاما ويحكن المريض 
عبر الوريد بمادة الثثايسيوم بعد أن يثون قد أعطى مادة أخرى ل ا 
الكدرة على االلثصا  بثريا  الدم الحمراء وهثرا يثم ثحديد الجدار 
الداخلا  للبطين  بالمواد المهعت.  وحيج  أن ثريا  الدم الحمراء 
الموسومت ثثوك  بسرعت وبهثل مثجاا  داخل الحيك الوعااا 
للبطين . فإن الثغير الحاصل فا الاهاط االهعاعا ، والملثكط 
بواسطت ثاميرة جاما يعطياا فثرة عن كيادة أو اك  الحجم 
الداخلا للبطين خالل مرحلت االاكباض أو االابساط وبرلم يمثااا 

 حساب المكدرة الفعليت لعمليت  خ الدم عن طري  البطين . 

 :يمكن من خالل هذه الطريقة إجراء نوعين من الفحوصات 

 المرور األول للمادة المهعت فا الجسم :  -

ب ره الطريكت يثم ثسجيل الماحايا  الثا ثاعاطاياااا الاعاالقات الاكمااايات  
الوميفيت للمادة الماهاعات فاا  مارورهاا األول باالاجاسام، ماوال الاوقا  
الاار  احااثاااجااثااه الاامااادة الجااثااياااك األرياان األيااماان فااالاابااطااياان األيااماان 
فالهريان الراو  األيسر فجرور األب ر وفح  عمل البطين األيمن 

 واأليسر ثما يم ر بالهثل الثالا.
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ثصوير البطين بالاماار المهعت مع ثسجيل ومثابعت  - 
)  ثما بالهثل الثالا.  MUGAالثخطيط الث ربااا للكلب ( 

وب ره الطريكت يكوم ج اك الثمبيوثر الموصول بثاميرة جاما 
دورة قلبيت ثحلل جميع ا عن  311-111ثسجيل ما يكارب 
 طري  الثمبيوثر .

بالامر الى الصور المأخورة عن الدورا  الكلبيت يمثن ثكويم 

الحرثا   المو عيت   لجدار  لبطين   وعلى األخ   البطين 
األيسر وثه  حاال  اك  الحرثت . أو عسر الحرثت أو 
ااعدام ا . وللثبسيط ، فإن حالت اك  الحرثت فا جكء من 
جدار البطين إهارة إلى وجود ث ي  بهريان ثاجا أو أثور 
بياما اك  الحرثت لثامل البطين يعثبر مإهر على األغلب 
لمرض بع لت الكلب. وهثرا يثم الثحليل الثيفا ل ره الصورة 
واألهم من رلم هو الثكويم الثما للصورة. ورلم برسم ماحاى 
يثعل  بالدورة الدمويت المسجلت ويهث  ما ا عوامل عديدة بعد 
ثحويل الثحليل الثيفا لحرثا  الجدار إلى ثحليل ثما. ومن 

 أهم دواعا ثصوير البطين بالاماار المهعت: 
 .ثكويم حجم وحرثت واسبت  خ البطين 
  .ثكويم وميفت ع لت الكلب بعد ثعر  ا لجلطت قلبيت 
  .ثكويم حاال  هبوط الكلب 
  ثكويم اثااج العالج الطبا أو الجراحا لثصلب الهرايين

 الثاجيت. 

  ثكويم الاثأويرا  الجاابيت لبعض األدويت على وميفت ع لت
 الكلب.

 تصوير األوعية الدموية بالنظائر المشعة:
يثم ثصوير األوعيت خالل الساوا  الكليلت الما يت باسثخدام 
الصبغا  الملوات واألهعت السيايت. ولثن مع م ور ثكايت اسثخدام 
المواد المهعت أصبق من الممثن اسثعمال ا ثبديل للطريكت 

 الثكليديت للثهخي  مثجابين الثأوير الجاابا الممثن للصبغت. 

 

 

 

 

 

 

 ثوجد طريكثين فا الطب الاوو  لثصوير األوعيت: 

األولى: ثثم باسثخدام ثريا  الدم الحمراء الموسومت بالثثايسيوم 
 المهع.   

الواايت: فثثم بحكن مادة مهعت ثسثخدم غالبًا لمعرفت ثرويت الراثين 
حيج ثحكن المادة بأوردة الكدم أو اليد ويثم بعدها ثصوير الساقين 
أو الرراعين . فا هره الطريكت يثم أي ًا ثصوير الراثين بثاميرة 
جاما فا آخر الدراست لثكويم درجت ثرويث ا. مما سب  رثره يث ق 
أن الطب الاوو  للكلب يثطلب ثعاواًا وويكًا بين أخصااا 

 األمراض الكلبيت وأخصااا الطب الاوو . 

الضت:ا خ ثثمن مميكا  أساليب ثهخي  الطب الاوو  ألمراض  ل
 الكلب فيما يلا : 

  .اثااج ا موووقت لدرجت ثبيرة وهى عاليت الدقت والحساسيت 

  طريكت غير مثلفت وال ثعرض المريض للخطر وال ثكعجه
 وقابلت لإلعادة مرارًا مما يجعل ا طريكت جيدة للمراقبت والمثابعت. 

 .يمثن اسثخدام ا مع المج ود لثه  أمراض الكلب مبثرًا 
 المراجع:

1. http://en.wikipedia.org 

2. http://www.sha.org.sa/arabic/patients 

 موسوعت أمراض الكلب واألوعيت الدمويت ماثديا  سثار ثايمك. .3

 صورة مجهرية لتصلب الشرايين  7الشكل 
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  عن أهمية المحاكاة مقدمة 1.1

هاثاى الاعالاوم، الا ااادسايات   أهميت ثبيرة فاا ( (Simulation  للمحاثاة
ال يخفى على احد دور الحاسب وعاالقاثاه   والثطبيكيت واالاساايت ثما

اااحايات   إن الثطور ال اال للاحاواساياب، ساواء مان . الوطيدة بالمحاثاة
السرعت أو مساحت الثخكين جعل بااالماثاان ماحااثااة أعاكاد الاماواهار 

ماثااا  الاثاطاورا  الا اااالات لالاحاواساياب اللايات .  والثياماياااايات  الفيكياايت
فاا الاثاعاامال ماع الاماواهار الاطاباياعايات   والمعلوماثيت من اسثعاماالا اماا

والسياسيت الثا اعثااد الاعالامااء عالاى ماراقاباثا اا   والثوايت واالجثماعيت
 . بصورة مباهرة ودراسث ا

ثما فثح  المحاثاة آفاقًا جديدة للبحج العلما، ف ا ثعثبر بالااسابات 
للباحج طريكت  والوت للبحج مواكيت لطريكت البحج الاامار  والاباحاج 

إما عاد عدم الاماكادرة عالاى   الثجريبا، يلجأ الباحج إلي ا فا حالثين
 إجراء الثجربت فا الواقاع ألسابااب إماا ماالايات أو كمااايات أو أخاالقايات

أو .  ، أو لعاوااا  طاباياعايات( خاصت ما يثعل  بالثجارب على االاسان( 
أي اًا عاااد عادم ثاوفار ااماريات وصافايات   قد يلاجاأ الابااحاج لالاماحااثااة

و أصبح  برامج المحاثاة  رورة ملحات فاا ثال ماخاثابار  . للماهرة
     .بحوا

 :بداية ونشأة المحاكاة 1.2 

أول بدايات لالاماحااثااة ثاااا  فاا الاكارن السااباع عهار، حاياج و اع 
بعض العلماء امارج لالاحاياواااا  (لاديام األثاول ماواال) أو لاإلاساان 

، م7178فاا سااات  )  Vauconsonالرجل الاعااك  الار  صاااعاه (
ماعاكوفات . ماع اا اايات الاكارن الاثااساع  03وثان يعاك  عالاى الاااا  

عهر، عرفا  الاماحااثااة ثاطاوًرا مالاحاوماًا، وو اعا  ااماارج ماعاكادة 
ومفيدة جًدا، خاصت فا مجالا االقثصاد واألحيااء. فافاا االقاثاصااد 

ااماورج ياماثاااه مان ماحااثااة ثاغايار أساعاار )  Irving Fisherو ع (
السلع فاا الساو  ماع ثاغايار الاطالاب عالايا اا أو ثاغايار دخال وأجاور 

اماورج لالاثاااباإ (  Arnold Tustin)ثما و ع من بعده  . المسث لثين
وفا علم األحياء ثان الثاوجاه ااحاو صااااعات  . باألكما  االقثصاديت

 الثا  ثحاول)   Cybernetic animals)الحيوااا  االلثثروايت  

 أن ثثأقلم مع محيط ا أو ثاثكل إلى محيط مالام. 

 المحاكاة تعريف  1.1

وفا االصطالح هاام عدة ثعريفاا   . الثكليد :  المحاثاة فا اللغت 
 :للمحاثاة، ارثر ما ا ما يلا

  المحاثاة عبارة عان ماحااولات إياجااد صاورة طابا  األصال مان
الاحاصاول عالاى الاااماام   امام أو اهاط معين دون أن ااحااول

 .الحكيكا افسه

  أساالااوب ريااا ااا يسااثاالااكم ثااااافاايااره عاالااى الااحاااسااوب لاامااعااالااجاات
الااعااالقااا    الاامااهاااثاال الااثااا ثااثااداخاال فااياا ااا أاااوا  مااعاايااااات ماان

الريا يت والماطكيت ال روريت لوص  سلوم أو هايااات ااماام 
 لعالم حكيكا معكد ولفثرا  كمايت طويلت.

  عااماالااياات اسااثااخاادام ااامااورج مصااماام وفاا  خصاااااا  الاامااهااثاالاات
 المهثلت الحكيكيت. الحكيكيت لغرض إعطاء صورة جوهريت عن

 المحاكاة فوائد 1.1

 :للمحاثاة عدة فوااد ، ما ا     

  ثوفير كمن أقصر فا حل الاماهااثال الاثاا ااواجا ا اا ،وثاأخار
 .أكمات طويلت على صعيد الواقع

   ثجاب المخاطر والثل  الثبيرة فا حل المهاثل من خاالل
اما ثاماوايال   إجراء ثجربت دون الثطر  إلى المهثلت الحكيكيت وا 

 .المهثلت وثوليد البيااا  عا ا بالحاسوب
  توفر المحاكاة مرونة أكثر في إجراء التغيير الذي ينشده

التجارب الحقيقية الذي   الباحث، مقارنة بالواقع في إجراء

 .يكون من الصعب إجراء أي تغيير عليها

 اهمية المحاكاة في العلوم والبحث العلمي

 اعداد الم اد / يوس  الصغير المبروم
 إدارة التدريب والمختبرات بالمركز
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   التعرف على الصعوبات التي تواجه حل المشكلة، كما يهيئ

لمتخذ القرار مالحظة التغيرات التي تطرأ على صياغة المشكلة 

  .في حالة تنفيذها

 الكيمياء في المحاكاة 1-5
سواء    يعد علم الثيمياء من أبرك العلوم اهثمامًا بالمحاثاة والامرجت

الصعبت والخطيرة الثا يصعب إجراءها فا  من أجل محاثاة الثجارب
أجل   المخثبرا  أو ثح  بالثيميااا في ا مخاطر جسيمت ، أو من

المحاثاة الجكيايت الثا ثس ل على الدار  ف م واسثيعاب وثصور 
إن برامج المحاثاة الثيمياايت ثوفر   .ثيفيت بااء ثرثيب هره الجكياا  

. أوااء دراسثه وأبحاوه   على الدار  والباحج ثويرا من الج د والوق 
وهره البرامج ثويرة ومثعددة وفا هثى فرو  الثيمياء سواء الامريت  

ومن  .العمليت وثساعدهم على ااجاك أبحاو م فا أكمات وجيكة  أو
البرامج المه ورة فا المحاثاة وامرجت الجكياا  الثيمياايت براامج 

“ChemOffice”  جكيايت ومحاثاة وهو عبارة عن براامج امرجت
يمثن به عرض الجكياا  والررا  بعدة طر  بااء على المعلوما  

عطاء معلوما  عن الررا  المثوات للجك ء ، مول الثا اريدها ،  وا 
وحساب طول الروابط، وغيرها من المعلوما .   الكوايا بين الررا  ،

بعض البرامج  ChemOfficeثما أاه مدمج بالاسخت األخيرة من  
الر  يكوم بعدد من    "Gaussianالكويت واله يرة مول براامج  

الحسابا  الثيمياايت الثميت المرثبط بميثاايثا الثم ، ويثيق عرض 
، ( ,77H7C)لثل من  (NMR)أطيا  الراين الاوو  المغااطيسا 

وأطيا  رامان ،...الخ. ثما )  )IRوطي  األهعت ثح  الحمراء 
اللران يخثصان   GAMESS   وبراامج   Jaguarثدمج معه  براامج 

أي ًا بحسابا  ميثاايثا الثم ، وغيرها من  البرامج. ومن برامج 
الر  )   Chemlab)المحاثاة اله يرة أي ًا المعمل الثيميااا   

يحاثا الثجارب العمليت  فا مخثل  فرو  الثيمياء. وي د  مصممو 
هرا البراامج إلى إدخال ثثاولوجيا الحاسوب إلى المااهج الدراسيت،   

بديل  للمعامل الثيمياايت الثا ثثل  مبالغ باهمت وما   وثوفير 
  .ثحثويه من مخاطر على الطالب والباحوين  وعلى البيات  أي اً 

 يعد  امورجًا  فريًدا  من اوعه  اابع  من  العمل    (Chemlab)إن 

األثاديما فا محاثاة الثمبيوثر وثصميم البرمجيا  فا جامعت 
ماثماسثر، وقد اسثمر ثطويره على اطا  واسع مع أخر مكثرحا  
ومداخال  المعلمين والم ثمين فا إمثاايت ثطبي  المحاثاة 
الحاسوبيت فا قاعا  الدراست والثعلم عن بعد فا المدار  الوااويت 

ويث من الماثج محاثاة ثفاعليه للمعمل  .والمرحلت الجامعيت
ومعداثه فا هثل مماول لمعمل الثجارب   الثيميااا و أج كثه

  .الحكيكيت

 :األخرى بالعلوم المحاكاة عالقة 1

للمحاثاة عالقت وويكت بالريا يا  واالحصاء وعلوم الحاسبا   
يمثن   ثلخي  ثلم العالقت  .العلوم وبحوج العمليا ، وغيرها من

 :فيما يلا

 ا اثصااًل مباهر ، خاصت ب يثصل علم الريا يا  بفن المحاثاة 
الرقميت وااللمام بالماهرة المراد محاثاث ا بالكدر الثافا   الريا يا 

  .معادلت أو مجموعت معادال  ريا يت لصياغث ا على هيات

أثور فرو  االحصاء اثصااًل بالمحاثاة هو االحصاء الريا ا 
مادثه ثساعد على ثوفير األدوا  الثا ثسثخدم فا ثحليل  حيج إن

العالقا  بين المثغيرا  بالطر  الخاصت لمعالجت األخطاء 
وأخطاء الثكدير ثم يًدا السثخدام ا فا ثحكي  أهدا  المحاثاة 

. أما   SPSS & Minitabومن أه ر البرامج االحصاايت 
الحاسوب فثبدأ عمليت المحاثاة ببااء امورج للمهثلت وم ثافير 

ويثطلب ثمويل  .لثلم الامارج  الثجارب للحصول على الحلول
الحاسوب، أو    الامام المدرو  فا الحاسوب ثثابثه بإحدى لغا 

البرامج الحاسوبيت المثوفرة وس لت االسثعمال لمحاثاة   اسثعمال
مول براامج ميثروسوف                   العديد من األاممت

وخاصت       Mat labأو براامج   ،    MS  - Excel    اثسل 
 المعد ألغراض المحاثاة.  Simulink الجكء 
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 بالنمذجة المحاكاة عالقة 7.1
 ما هو النموذج 1.7.1

يعد الامورج ثعبيًرا بسيطًا ومواليًا للامام الحكيكا، الر  قد 
يثون موجوًدا أو ال كال فثرة يامر فا ثثويا ا، ف م 
األاممت المعكدة الثا يصعب على المحلل اسثيعاب 

ففا مول هره الحاال  يكوم  .ثفاصيل ا بمجرد مراقبث ا
المحلل ببااء امورج لما يريد دراسثه يثون ثموياًل صادقًا 
للواقع الموجود فا الامام وثجريًدا لما فيه من مثواا  

 .وثفاصيل
 
 

 أنواع نماذج المحاكاة 7.2.1
 .النماذج الهيكلية أو النماذج المادية

أبسط الامارج  )Structural modelsثعد الامارج ال يثليت ( 
وأول ا من الااحيت الثاريخيت، وها عبارة عن مماولت للمادة 

  .المراد إجراء المحاثاة علي ا
 

 

 
 

 

 النماذج النظرية

يثطلب الامورج الامر  معرفت الامريا  الثا ثص   
الماهرة المدروست وصفًا ثامًا، ومن وم صياغت  هره 
يجاد الحلول الريا يت لثلم  الامريا  بهثل ريا ا وا 

والثأثد من صحت ثلم الحلول، وم و ع البراامج   الصيغ
   .المالام

 
 

 النماذج الهجينة

عبارة عن مكيج من )   (Hybrid modelالامارج ال جيات 
الامورجين السابكين، حيج يثون هاام هيثل غير مثثمل 

يثفاعل مع امورج (  ثغرفت الكيادة فا الطاارة موال(
بحيج يهعر المسثعمل   (براامج على حاسب ألا (امر    

 .ل را الامورج ثأاه أمام امورج هيثلا مثثامل

Virtual reality model of the BACT wing.  

 المحاكاة( خطوات  ) مراحل 1.1 

قد ي طر الباحج إلى ثمويل مهثلت حكيكيت بامورج للثوصل إلى 
ثواج ه صعوبت فا الثعامل مع ا،   حل أمول لثلم المهثلت عادما

 وثمر هره العمليت بعدة مراحل أو خطوا ، ها:
 

 صياغة أو بناء النموذج :الخطوة األولى

أل  امام  (ثكليد(إّن أول ما يجب الكيام به قبل عمليت المحاثاة 
بااء امارج ريا يت للمامومت   حكيكا قاام أو مكمع إاهاءه ها

 .ثص  سلوث ا الديااميثا وطريكت ثرابط العااصر المثوات ل ا
 

 اختيار أسلوب الحل :الخطوة الثانية

اخثيار أسلوب الحل  يجب أن يثون  له عالقت بالامورج الر  ثم  
 معثمًدا على الثحليل العدد   بااءه، وقد يثون أسلوب الحل

Numerical Analysis   حيج يحثاج الباحج إلى إدرام دقاا ،
 .عديدة الحاصلت في ا اثيجت ثواجد عوامل المهثلت وسيرها والثغيرا 

 

 تفسير النتائج :الخطوة الثالثة

الاثااج الثا يثم الثوصل إلي ا ثثون مف ومت ووا حت للباحج الر   
مف ومت لألهخا  الخرين، لرلم ف ا ثحثاج   قام ب ا، ولثا ا غير

يثااسب مع   إلى بيان وثفسير وثبسيط فا عرض ثلم الاثااج بما
  .وثخصصا  المعايين بثلم الاثااج مسثويا 

بااء الامورج يثم بااء مامومت مصغرة ل ا مواصفا  المامومت    بعد
فمواًل قبل  .ثكليدها أو محاثاث ا فا السلوم  األصليت افس ا المطلوب

فإاه يكوم   أن يكوم أ  مصاع بإاثاج ثميا  وأعداد ثبيرة من ماثجه
واحدة أو عدد صغير من العياا  ثثون مطابكت   أواًل بثصايع عيات

الر  سيسوقه فيما بعد ولثن قد ثثون   فا ثل مواصفاث ا للماثج
للثأثد   را  أبعاد أصغر ورلم بغرض إجراء بعض الثجارب علي ا

من اسثجابث ا للهروط الثا يجب أن ثثوفر في ا ثلم العيات (أو 
 .العياا ) ثسمى امورج 
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 الموصلية الفائقة

 مفهومها وخواصها ومستقبل استخداماتها )الجزء االول(
 المستشار العلمي بالمركز  —االستاذ: محمد موسى   

  
اثثهف  ماهرة الموصليت الفااكت مادو ماات عام م  ، وها  ال 
ثوجد فا المواد الموصلت بهثل طبيعا وفا حالث ا العاديت. 
وثعثبر ماهرة الموصليت الفااكت مويرة فا جميع جوااب ا سواء ثلم 
الثا ثثعل  بدراست ثلم الماهرة او فيما يثعل  بثطبيكاث ا. سمثان 
باركثان هما سلوث ا الث ربا (عدم الممااعت للثيار) وسلوث ا 
المغااطيسا (رفض المجال المغااطيسا) جعل  ما ا مواد را  
ثطبيكا  غير محدودة. ثما هو معلوم ان مكاومت الثيار الث ربا 
فا جميع المواد العاديت ها المسبب فا  يا  الثوير من 
الطاقت الث ربيت وثرلم فا عطل الثوير من االج كة وارثفا  
حرارث ا. ومن ج ت واايت فالمجال المغااطيسا اعثاد الثغلغل فا 
جميع المواد العاديت بدون اسثوااء. الحال لي  ثرلم فا المواد 
الفااكت الثوصيل حيج ثصل مكاومث ا للثيار الث ربا الى الصفر، 
ومن ااحيت اخرى فان المجاال  المغااطيسيت ال ثسثطيع الدخول 
الى جسم الموصل الفاا  ما دام على صورثه الفااكت االمر الر  
يبهر بثطبيكا  ثويرة ثعثمد على ثلم الخاصيت . فا سيا  هرا 
المكال ساحاول الثعرض لمفاهيم هره الماهرة واهم خصااص ا 
ومراحل ثطورها وماها االسثخداما  المسثكبليت ل ا، ويحدواا 
االمل ان ثجد هره الماهرة االهثمام من المخثصين والباحوين 
للخوض فا اغوارها واالسثفادة ما ا. المادة العلميت فا هرا 
المكال ها عبارة عن ثجميع واقثبا  من العديد من المكاال  

 الماهورة على هبثت المعلوما  الدوليت.  
 

 مفهوم الموصلية الفائقة:
الموصليت الفااكت فا الفيكياء ها ماهرة ثحدج فا بعض المواد 
عاد ثبريدها الى درجا  حرارة ماخف ت جدا ثكثرب من الصفر 
المطل  (صفر ثلفن)، حيج ثسمق الموصال  الفااكت بمرور 
الث رباء خالل ا دون ا  مكاومت ثكريبا. وثما هو معرو  فا 
حالت الموصال  العاديت فان المكاومت ثاخفض ثدريجيا مع 
ااخفاض درجت الحرارة، وفا حالت الموصال  العاديت ثالاحا  
 او الف ت فان الهوااب الموجودة فا  المادة  ثماع  الوصول الى  

 
حد اداى من المكاومت فا درجا  الحرارة الماخف ت، وعلى 
سبيل الموال فان عيات من الاحا  ال يمثن ان ثصل الى درجت 
ممااعت (مكاومت) ثساو  الصفر عاد اقثراب درجت الحرارة من 
درجت الصفر المطل . اما فا حالت الموصال  الفااكت فان 
مكاومت المادة ثاخفض على احو مفاجئ الى الصفر عاد ثبريد 
المادة الى درجت حرارة اقل من الدرجت الحرجت لثلم المادة، والثا 

درجت بمكيا  ثلفن او اقل. ماهرة  31غالبا ما ثثون عاد 
الثوصيل الفاا  ماهرة ثفسرها ميثاايثا الثم، وال يمثن ف م ا 
على اسا  اا ا ثجسيد لماهرة الموصل الموالا  من اطار 
(مف وم) الميثاايثا الثالسيثيت. وثحدج حالت الثوصيل الفاا  فا 
ثهثيلت واسعت من المواد مول المعادن الخفيفت ثالكصدير 
 وااللمايوم والسراميم والسباام الوكيلت وبعض اهباه الموصال .

 

 تاريخ تطور الموصلية الفائقة: 
 0500بياما ثان العالم ال ولاد  هيم ثامرلين اواي  فا العام 

م، يكوم بكيا  المكاومت الث ربيت للكاب  الاكا عاد درجت حرارة 
ال يليوم الساال وجد ان المكاومت الث ربيت للكاب  ثا ار وثإول 

). وقد اطل  0الى الصفر ثكريبا ثما هو مو ق فا الهثل (
اواي  على هره الماهرة  ماهرة الموصليت الفااكت  الن الثوصيل 
الث ربا يصل الى ما الا ايت عاد ثلم الدرجت. ثما اطل  على 
درجت الحرارة الثا ثثحول عادها المادة من الحالت العاديت الى  

 بياما درجت الحرارة الثا  cTالحالت  الفااكت بدرجت  الحرارة الحرجت 

 سلوك  المقاومة الكهربية مع درجة الحرارة  للزئبق فائق التوصيل(: 1شكل )
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ثبدأ عادها المكاومت الث ربيت فا االاخفاض المفاجئ سمي  
ويعر  الفر  بين درجت الحرارة  onTبدرجت حرارة الثحول 

الحرجت ودرجت حرارة الثحول بعرض االاثكال (ماطكت االاثكال). 
اما سلوم المكاومت الث ربيت خالل الماطكت من درجت حرارة 
الغرفت وحثى درجت حرارة الثحول يسمى بالحالت العاديت امرا 
الن المادة ثسلم سلوم الموصال  حيج ثكداد المكاومت مع 
كيادة درجت الحرارة، بياا يعر  سلوم المادة عاد درجت حرارة 
اقل من او ثساو  الدرجت الحرجت بالحالت الفااكت حيج ثاعدم 

 المكاومت الث ربيت للمادة ثماما فا ثلم الماطكت.
 Meissnerاثثه  العالمان مايسار  0522فا العام 
ان ثال من الرصا  والكصدير  Ochenfeldواهسافيليد 

يطردان الحكل المغااطيسا ثليا الى خارج المادة عاد ثحول ا 
). 3الى حالت الثوصيل الفاا  ثما هو مبين فا الهثل (

والموير فا هرا االثثها  ان طرد الحكل المغااطيسا يحصل 
 cscfسواء ثم ثبريد العيات بوجود حكل مغااطيسا او بدواه، 

مما يعاا ان حالت الموصليت الفااكت ها حالت ويرموديااميثيت. 
اسثمر البحج لمدة طويلت دون ثسر حاجك العهر درجا  ثلفن 

فا اواال االربعيايا    NbNحثا اثثه  مرثب الاايوبيوم 
درجت ثلفن وبعد  03حيج وصل  درجت الثحول الى حوالا 

ا ي   0542والوون سات اخرى من البحج وبالثحديد عام 
ثلفن والمرثب هو  32مرثب جديد رو درجت ثحول ثصل الى 

. بعد رلم حصل  قفكة مميكة  Nb2Geجرماايوم  -الياوبيوم 
فا سجل المواد فااكت الثوصيل عادما قام ثل من جورج بداورك 

باهر ثكرير حول اجاح ما فا  0568وثارل ميوالر فا العام 
درجت ثحوله فا  La-Ba-Cu-oثح ير مرثب سيراميثا  

فا   IBMثلفن ثم ثح يره فا معامل هرثت  21حدود 
وسرعان ما قاد رلم االثثها  مجموعت البحج فا  سويسرا.

جامعت هيوسثن بالثعاون مع مجموعت مماولت فا جامعت االباما 
االمريثيثين الى اسثبدال عاصر الالاواايوم بعاصر اليثريوم 

الر  فاق  درجت   Y-Ba-Cu-Oللحصول على السيراميم 
مرة درجت الغليان لغاك الايثروجين والبالغت   حرارة ثحوله والول

ثلفن  51ثلفن، ولكد وصل  حرارة الثحول الى اثور من  44
والر  سرعان ما  0564الر  اثثه  فا العام لرلم المرثب 

اصبق اساسا لعدة مرثبا  ثلثه على الفور عادما الثف  عدد 
  خم من الباحوين فا  مخثل  ااحاء العالم الى دراست رلم 

الجيل من المرثبا  يحدوهم امل ثبير للحصول على مرثبا  ثثحول 
Bi-Sr-Caعاد درجت حرارة الغرفت. بعد سات ثكريبا ثم اثثها  مرثب 

-Cu-O  ثلفن، بعدها اثثه  مرثب  001ر  درجت الثحول البالغت
الر  يفكد مكاومثه الث رباايت ا اايا عاد   Tl-Ba-Ca-Cu-Oالواليوم 

ثلفن واكداد  برلم الكوة الحويت الثا ثاا  قويت اصال والثا  033
 حول  االامار الى ثلم المرثبا  غير العاديت.

غير ان ا افت مرثبا  جديدة لم يثحك  اال بعد عدة ساوا  حيج 
الر   0552فا العام   Hg-Ba-Ca-Cu-Oا ي  مرثب الكاب  

ثلفن وقد يصق الكول ان البدايت ثاا  بالكاب   023يثحول عاد درجت 
ثلفن لبعض  081وثرلم الا ايت ولكد وصل  درجت حرارة الثحول الى 
) يبين ثطور المواد 2المرثبا  وما ا مرثبا  الكاب  خاصت. الهثل (

  فااكت الثوصيل.
 

 تفسير وجود حالة الموصلية الفائقة:
ان مصدر المكاومت الث رباايت فا المعادن ااثج عن اصطدام 
االلثثرواا  الحرة مع المهبم البلور  او مع العيوب او الهوااب 
الموجودة فا البايت الداخليت للمعدن ( وهو ما يإد  الى اسثكرار 
المكاومت الاوعيت عاد قيمت دايا ال ثثعل  بدرجت الحرارة ). اما فا حالت 
الموصليت الفااكت فان االلثثرواا  ثثرابط فيما بيا ا لثهثل اكواجا من 

 وثثون هره االكواج    Cooper Pairsااللثثرواا  ثسمى اكواج ثوبر
يخفض من طاقت ثلم االلثثرواا . وقد يبدو غريبا ان يثرابط الثثرواان 
يحمالن اف  الهحات الث رباايت، ولثن بما ان االلثثرواا  ثسبق  من 
المهبم البلور  للمادة فيمثن ف م هرا الثكاوج على ااه عاد مرور 
 االلثثرون  من المهبم البلور  فااه يولد ا طرابا فا المهبم ويإد  

 ( : سلوك  المجال المغناطيسي للمواد في الحالة العادية والحالة الفائقة1شكل )
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 ): ثاريخ ثطور الموصال  الفااكت  2هثل (

هرا اال طراب الى ثوليد فوثون (ثم اهثكاك المهبام) ياماثاصاه 
االلاثاثارون وسااو  ااثاعاارض لا ارا االماار عاااد ثااااولاااا لااامارياات 

BSC .او اكواج ثوبر  

يمثن ف م ااعدام المكاومت فا هره الامريت عن ااه ااثج من 
ان االادفا  الثلا لكوج االلثثرواا  يبكى محفوما ومن وم ال 
يثأور بالثصادما  مع المهبم، ويحدد رلم االادفا  بثوافت 
الثيار المار فا المادة، وعادما ثثجاوك ثلم الثوافت قيمت معيات 
ثدعى ثوافت الثيار الحرج عادها يافصل كوج االلثثرواا  

) يبين مكارات بين 1وثعود المادة الى حالث ا الطبيعيت. الهثل (
سلوم مكاومثا المواد العاديت والمواد فااكت الثوصيل مع 

 درجا  الحرارة. 
    

   -:BSC نظرية االزواج االلكترونية 
 John Bardeen جون باردينو ع  هره الامريت من قبل 

    Johnجون هريفرو   Leon Cooper  ليون ثوبرو 
Schrieffer   واهم اسا  قام  عليه هره 0534فا عام ،

الامريت هو فثرة االكواج االلثثروايت او اكواج ثوبر اسبت الى 
ولكد فسر  هره  .العالم ثوبر احد المإسسين ل ره الامريت

الامريت معمم جوااب الموصال  الفااكت الثكليديت ولثا ا لم 
ثسثطع ثفسير الجوااب المثعلكت بالموصال  من الجيل الجديد 
 (الموصال  الفااكت عاليت الحرارة)، حيج ثوقع  هره الامريت  

 (: مقارنة بين مقاومتي المواد العادية والمواد فائقة التوصيل4شكل )

اسثحالت الحصول على موصال  فااكت عاد درجا  حرارة عاليت 
 ثلفن فا حالت مرثبا  الكاب . فثما هو معرو  ان  023مول 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

اكل الثيار فا الموصال  يثم بواسطت االلثثرواا  الحرة، وان 
مصدر المكاومت في ا ااثج من اصطدام ثلم االلثثرواا  مع 
الثثرواا  اخرى ومع االيواا  والررا  داخل المهبم البلور ، 
واي ا بالثفاعل مع الفوثواا  والثا ها عبارة عن ثما  الطاقت 
الحراريت فا داخل الموصل. الامريا  الثا و ع  لثفسير 
ماهرة الثوصيلت والمكاومت فا الموصال  لم ثسثطيع ثفسير 
ماهرة الموصليت الفااكت وبالثالا البد من وجدو امريت ثسثطيع 
ثفسير حدوج ثلم الماهرة. فثرة االكواج فسر  االمر بااه عادما 
يمر االلثثرون االول بين االيواا  فااه ولكمن قصير جدا يإد  
الى ااجراب ا اليه ولثاه يمر بسرعت فيثرث ا وها ماكال   مثكاربت 

من  بع  ا  مما  يإد  الى  كيادة    ثرثيك   الهحات   

http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86_%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%B1&action=edit&redlink=1
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لحميا والثا بدورها ثجرب الثثرواا اخر الي ا، وب ره الطريكت  
يمل الجو م يا بحيج يرثبط االلثثرواان ارثباطا دااما بصورة 
كوج ما دام  المرو  قاامت وهرا ما يطل  عليه حسب 
الامريت الثميت بمبدأ ثبادل الثفاعل من خالل الفوثون. (هاام 
ثفاصيل فكياايت مطولت لهرح هره الامريت والثعم  فا ف م ا 

 ال يثسع المجال لسردها).  
 انواع الموصالت الفائقة:

 ثكسم الموصال  الفااكت حسب درجت حرارث ا الحرجت إلى:
                      الررررمررررواد فررررائررررقررررة الررررترررروصرررريررررل مررررنررررخررررفررررضررررة الررررحرررررارة

 )Low temperature superconductor     واخااااثااااصااااارا (
 )LTC وثسمى أي ا الاماواد فااااكات الاثاوصايال الاثاكالاياديات ماوال (

 الكاب  وثمثاك بااخفاض درجت حرارث ا الحرجت.
 High temperature( المواد فائقة التوصيل عالية الحرارة

superconductor) واخااثااصااارا (HTC  وثاامااثاااك بااارثاافااا (
 درجت حرارث ا الحرجت.

 وثكسم المواد الفااكت الثوصيل حسب مجال ا الحرج إلى:
: من خصاا  هرا (Type Iموصل فائق من النوع األول )

الاو  أاه عادما ثثجاوك قيمت المجال المسلط المجال الحرج 
فإن الموصل يثحول ثليا إلى الحالت االعثياديت وثصبق قيمت 
العكم المغااطيسا صفرًا وب را يثمثن المجال الخارجا من 

 اخثرا  الموصل بصورة ثليت.
): يثميك بوجود Type IIموصل فائق من النوع الثاني )

قيمثان للمجال الحرج، الكيمت األولى وها أقل قيمت لارمك ل ا 
¹B ²، والكيمت الواايت وها أعلى قيمت وارمك ل اB فارا .

سيثون  ²Bولم ثثجاوك  ¹Bثجاوك  قيمت المجال المسلط 
االخثرا  جكاا للموصل ولن يثحول الموصل إلى الحالت 
االعثياديت بل سيصل إلى حالت جديدة ثسمى الحالت 

 ²Bالمخثلطت، أما إرا ثجاوك  قيمت المجال المسلط الكيمت 
فسيثحول الموصل إلى الحالت االعثياديت ألن المجال سيخثرقه 

): يبين سلوم المجال المغااطيسا 3الهثل (  بصورة ثليت ،
 لحالثا المواد فااكت الثوصيل.

 

 الظواهر التي تنشا عن حالة الموصلية الفائقة:
 ظاهرتا الطفو والتعليق

 ثاثج هاثان  الماهرثان  ثاثيجت  لرفض الموصال  الفااكت 

(: يبين سلوك المجال المغناطيسي لحالتي المواد فائقة 5شكل )

  إرا أدخلاا ثيارًا ث ربياً للمجاال   المغااطيسيت وثمغاط ا المعاث . 
فا  حلكت  من سلم فاا  الثوصيل فإن هرا الثيار  سو  يسثمر 
فا السريان إلى ما هاء اهلل  طالما أن السلم  يمل محثفمًا 
بموصلثيه الفااكت. و لكد ثم ثسميت الثيارا  الثا ال ثجد أيت مكاومت 
لسريااه فا موصل فاا  بالثيارا  الداامت  والثا ثحدج عاد 
مجاال  مغااطيسيت مثغيرة مما ياهأ ماهرة الطفو المويرة.  عاد 
و ع مغااطي  صغير فو  موصل فاا  فإن المجال المغااطيسا 
علا سطق الموصل الفاا  يسبب ثيارا  داامت ثُاهئ قو  ثاافر مع 
المغااطي  بحيج  ثكو  وثهثد ثويرًا باقثراب المغااطي  من 
الموصل الفاا  حثى يثم رفع المغااطي  فا ال واء  فيم ر وثأاه 

وأما فا ماهرة الثعلي  فيخثل  األمر فا المبدأ عاام فا ال واء. 
الر  يعثمد عليه وهو أصعب ثويرًا فا هرح فثرثه من مسألت 
الطفو. خاصيثان مميكثان للموصال  الفااكت ال يهارث ا في ما أ  
مادة أخرى عرف ا االاسان. وسو  اثحدج عن فوااد هاثين 

) يبين ماهرة 8الخاصيثين عاد الحديج عن الثطبيكا . الهثل رقم (
 الطفو.

 
 
 
 
 
 

 

 ظاهرة او )وصالت( جوزيف صن

لكد ثابأ جوكي  صن بأاه عادما يثم و ع موصلين فااكين بجااب 
بع  ما بحيج ال يفصل بيا ما إال هريحت رقيكت جدًا من مادة 
  عاكلت؛ فإن بعض األكواج  االلثثروايت  ثسثطيع  الثمل 

Tunneling    من   خالل  ثلم ا لهريحت  غير الموصلت وقد  ثم 

 في الموصالت الفائقة ) ماهرة الطفو8هثل رقم (
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ثأثيد ثابإاثه بعد فثرة وجيكة من خالل الثجربت ورلم ثماا هاو 

). وباالاطاباع فا اره الامااهارة   الاثامايات  4مبايان فاا الهاثال  (
ياامااثاان  االسااثاافااادة  مااااا ااا فااا عااماال  ثااوااياار ماان الاادواااار 
االلثثروايت السريعت جدًا ثما فا الحاسبا  الليت وثرلم فاا 
 صاع ثواه  للمجاال  المغااطيسيت المثااهيت فا الصغر.

 
 طاقة الفجوة 

ثما هو معرو  فا الموصال  ال ثوجد فجوة طاقت 
ويثداخل اطاقا الثثافإ والثوصيل.  ولكد ثان المعثكد عدم 
وجود فجوة طاقت فا المواد فااكت الثوصيل ثما هو الحال 
فا الموصال . ان و ع االكواج االلثثروايت جعل الهبيثت 
(المهبم) ال ثإور فا حرثث ا على االطال  وبالثالا ف ا 
ثثحرم دون مكاومت. وثان من جراء فثرة االكواج 
االلثثروايت ان ثاكسم االلثثرواا  الى جكء فاا  واخر 
عاد ، حيج يكوم االول بجميع االعباء الث رباايت ويماق 
الموصل جميع الصفا . وثثثون فجوة فا طاقت الموصل 
بين الحاال  الحاويت لألكواج وثلم الحاويت لإللثثرواا  

ها سمت خاصت بالموصال   gEالعاديت، وهره الفجوة 
الفااكت ال يهارث ا في ا غيرها (باسثوااء ثلم المعروفت فا 
اهباه الموصال ). فجوة الطاقت ثفصل بين الحاال  المملإة 
بااللثثرواا  والحاال  الفارغت ما ا (حاال  الطاقت)، وطاقت 
الفجوة ثمول ثميت الطاقت الالكمت لثسر الرابطت بين الكوجين 

 االلثثروايين.
 

 ظاهرة التكميم المغناطيسي
ثما سب  الكول ان المواد الفااكت مويرة فا ثل جوااب ا ومن 

 ثلم األمور المويرة ها ماهرة الثثميم المغااطيسا. 

 (: وصلة جوزيف صن7شكل )

وفثرة الماهرة أاه إرا ثم صاع موصل فاا  على صورة حلكت   
(م ما ثاا  مثااهيت الصغر) فإن مكدار المجال المغااطيسا 
الر  يمر من خالل ثلم الحلكت يجب أن يثون مساويًا ثمامًا 
لعدد صحيق من الثما  المغااطيسيت، وثسمى أي ًا 
بالفالثسويد ومعاى الثثميم أاه لو ثعرض الموصل إلى مجال 
يكيد قلياًل عن عدد صحيق من الثما  ( بكيادة أقل من اص  
ثمت) ؛ فإن الكيادة ثرفض وال ثمر من خالله، فا حين أاه لو 
ثعرض لمجال يكل قلياًل عن عدد صحيق من الثما  بمكدار 
 ايل (أقل من اص  ثمت) فإاه يثثي  بحيج يثمل الاك  
من ثلكاء افسه من أجل أن يحافم على العدد الصحيق من 
الثما . أ  لو مر مجال يساو  ماات ثمت م افًا إلي ا ربع 
ثمت فإن رلم الربع يرفض وال يمر من خالله فا حين لو ثان 
بدل الربع اص  أو أثور ولثن أقل من واحد صحيق؛ فإن 
الموصل يثمله إلى واحد صحيق! وهرا بال رورة يكث ا أن 
الثيار الر  يل  يكيد وياك  بمكدار  ايل مثجاوبًا مع المجال 

 الخارجا.
لكد  ثبين ان هره الماهرة را  اهميت بالغت جدا ف ا مبدا ما 

 Superconductingصار يعر  بمج  السثويد 
Quantum Interference Device (SQUID) والسثويد ،

هو عبارة عن ج اك حسا  جدا للمجاال  المعااطيسيت، بمعاى 
ااه يسثطيع قيا  مجال هدثه ثصل الى او ثساو  واحد من 
مليون من وحدة الثثميم المغااطيسا افس ا. وها حساسيت 
مفرطت أثبر بثوير من االهارا  الصادرة عن المخ أو الكلب أو 

 ساار الج اك العصبا فا الثاان الحا.
 

 يتبع الجزء الثاني في العدد القادم

 -المراجع: 

 ويثيبيديا الموسوعت الحرة .1

 ابرة عن المواد فااكت الثوصيل –د. احمد صدقا  .2

بعض الثطبيكا  ال امت للمواد  –م. احسان  ياء البيرمااا  .3
 فااكت الثوصيل

د. ااصر بن صالق الكايد _ المواد فااكت الثوصيل  .4
 وثطبيكاث ا
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  أهمية التدريب في المؤسسات والجهات العامة 

 المهندس / عبدهللا عماره العماري

لكد أصبق للثدريب أهميت ثبيرة فا هرا العصر، حيج أن الثطور الثثاولوجا والعلما با  سريع جدا مما جعلاا بحاجت     
لثعلم هره الثثاولوجيا والعلوم الجديدة، فموال مجاال  االثصاال  وبرامج الحاسوب وثطوراث ا السريعت ثجعلاا احثاج للثعليم 
والثدريب باسثمرار لمواثبت هره الثكايت الجديدة والثعامل مع ا ورلم ل رورة اسثعمال ا اليوما فا ثس يل االعمال 
واالجراءا  االداريت والفايت والعلميت، وثرلم هو الحال فا عدة مجاال  اخرى ثالصااعت والكراعت والعلوم االداريت 

 والماليت .....وغيرها .
ثوجاد أسابااب ثاوايارة ثاجاعال لالاثادرياب أهامايات ثابايارة ماوال ثاكاويات  

وثحسين الم ام الثا يكوم ب ا العاملين فا المإسسا  والهرثاا  
وكيادة ثفاءة االعاماال الاثاا ياكاوماون با اا، وااخا  باالارثار هاااا 
الخريجين الجدد حيج يجدون صعوبا  ثويرة للدخول فا ميادان 
الحياة العمليت ويعود رلم لعدة أسباب اهم ا عدم الاثارثاياك عالاى 
الجااب العامالاا فاا ماراحال الادراسات الاماخاثالافات، بااال اافات الاى 
 ع  المااهج الدراسيت وثرلم عدم وجود ماعالامايان رو  ثافااءة 
عاالاياات فااا الااجاااااب الااعاماالاا أو االخااثاال  باياان الااماااااهاج وباياان 
مثطلبا  العمل، فالثوير ماا عادما يبدأ حياثه الاعامالايات ياثاثاها  
أاه ال علم له بثثاابات الاثاكااريار الاعالامايات الاثاا ثاخا  الاعامال وال 
بااثااااامااياام االجااثااماااعااا  وال بااكااوااااياان الااعااماال وال بااأسااالاايااب ثااحاالااياال 
المهاثل. لرلم فإن هاام الثوير من اكاط ال ع  الثاا ااحاثااج 

 لثكويث ا بالثدريب. 
م والتدريب أنواع     لاا م الجدد حي   ا الخريجي لمها تدري ر  ك مد

ال رور  على الج ت ان ث ثم ب م وعدم الثرثيك عالاى   اعا  
مسثواهم حيج يعثبر هرا االسالاوب غايار بااااء وغايار الاا ، بال 
علياا أن ااأخار باأياديا ام واسااعادهام لالادخاول فاا ماعاارم الاحايااة 
العمليت الثا لم يعثدوها من قبل، وياحاب عالاياااا ماحااولات ثادرياب 
هإالء الخريجين ومحاولت ثطبي  ما درسوه فا الفصول الدراسايات 
على أرض الواقع مع الثرثيك على بعض الاعالاوم الاما امات والاثاا 

 قد ثثون قد غاب  علي م فا المااهج الثا درسوها مول :
   السالمت الصااعيت والثا ثعثبر م مت جدا لثل من يدخل الاى

ورلم للمحافمت على االرواح والممثلثا   العامات  ميدان العمل
وهرا المجال يهمل باود عديدة  يجب  ان  يجثاك  ثل  خرياج 
االمثحان المخص  لرلم قبل مباهرثه لالاعامال ماوال ارهاادا  
السالمت وها ثخثل  من ثخص  الى أخر ومثافحت الحارااا  
واالسعافا  االوليت وطر  الثصر  فا حاالات الاطاوار  وطار  

 الثعامل مع بعض المواد الخطرة.....وغيرها. 
* الحاسوب والبرامج الحاسوبيت والثا دخل  فا جميع 
مجاال  الحياة وخصوصا البرامج الثخصصيت فا مخثل  
العلوم وثثمن أهميت ثعلم الحاسوب فا إعداد الثكارير 

 والبحج فا الهبثت العاثبوثيت (االاثرا ).
  اللغا  االجابيت والثا عادة ما يثون الخريج  عي  في ا 

وخصوصا ارا اعثمد على المااهج الثعليميت فاا ثاعالاما اا وثاعاثابار  
الاالااغاات وخصااوصااا االاااجاالاايااكياات ماا ااماات جاادا لااكيااادة ماادارم الااخااريااج 
ومساعدثه فا االطال  والبحج سواء من الثثاب أو مان االااثاراا  
وثاارلاام فااا الااثااعاااماال مااع الهاارثااا  والااجاا ااا  االجااااابااياات وثااحاارياار 

 المراسال  وثثابت الثكارير.
ب والنوع الثاني  لااياا ر  تااماا ا الااتااضاا ياا لا يضث  عثااياا ه   ا  م التدري ل

الكدرا  وهو ثدريب العاملين على الم ارا  واألعمال الثا ثمثا م 
فاا ماماا ياماثااا ام من اثكان وجودة العمل المثلفين به فا جو أمن 

المسثكبل من الكدرة على ثكلد مااصب أعلى والاجاح في ا. فالثوير 
من الهارثاا  ثادرب الاماومافايان عالاى الاما اارا  االداريات لارإسااء 
االقسام ومدير  االدارا  لثا يثوااوا قاادريان عالاى ثاكالاد مااااصاب 
إداريت أعلى حين ثحثاج الج ت. وقاد ياثاون الاثادرياب لاعاالج ااكااط 
ال ع  معيات عاد المثدرب، ويثون الثدريب احيااااا عالاى أعاماال 
اخرى غير المثل  ب ا المثدرب ورلم لثا ياثام ثادويار الاماومافايان 
من عمل لخر وهرا أسلوٌب مثبع فاا ثاوايار مان سايااساا  االدارة 

الحديوت لثغطيت الفراغا  وثاويع الم ام للاماثادرب. ومان أهام فاواااد 
الثدريب اثثها  من لدي م قدرا  م ايت وسيفايادون الاعامال وبارلام 
سيثون لدي م قدر من الوالء للمإسست الثا ماحث م فر  الثدرياب 
وثرلم يثون لدي م قدر من الثكدير لمديري م الاريان اهاثاماوا باالارفاع 

 من مسثواهم وم اراث م فا مجاال  عمل م.
من هنا نؤكد اننا في ليبيا في أمس الحاجة الى وأخيرا 

التدريب بجميع انواعه حتى نبني كادر علمي وفني  
 لبناء ليبيا جديدة.

 برامج تدريبية داخل المركز 



22  

 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 (مف وم الحوثمت االلثثروايت)

  اعداد: اسرة التحرير

خالل الساوا  العهر األخيرة هاهد العالم ارثفاعًا ملحومًا فا معدال  
ااثهار ثثاولوجيا المعلوما  واالثصاال  واسثخداماث ا ، األمر الر  
أدى إلى ثطوير ثطبيكا  ثثاولوجيت جديدة واعثمادها وثكديم خدما  

وعكك ااثهار هره  . إلثثروايت مثطورة، أبركها الخدما  الحثوميت
الثثاولوجيا مهارثت الاا  في ا، وساعد بالثالا فا ثحديد أولوياث م 
وثعري  الحثوما  باحثياجاث م، ورلم من خالل اسثخدام هبثا  
الثواصل االجثماعا ووساال االعالم االلثثروايت الثا ثان ل ا أور هام 

  .فا إحداج الثغييرا  الثا يه دها العالم
ويجمع علماء االجثما  على أن مهارثت المواطاين والكطا  المداا 
أساسيت من أجل إرساء الحثم الرهيد والحوثمت. ويساهم اسثخدام 
ثثاولوجيا المعلوما  واالثصاال  فا إهرام المواطاين فا عمليت 
الحثم، من خالل ثوفير ماصت للاكاش والمهارثت والثعبير عن الرأ  
بس ولت وهفافيت، وثمثين المواطاين من المهارثت الحكيكيت والفعليت فا 
عمليت إداريت وسياسيت هاملت فا بلداا م، ما يس م فا ثوطيد أس  

ويعَر  هرا المف وم بالحوثمت االلثثروايت، وها  .هرعيت الحثوما 
امثداد للحثومت االلثثروايت وث د  إلى ثمثين المواطن من المهارثت 

وبصر  الامر عن ثعدد الثعاري ،  . فا عمليت الحثم وصاع الكرار
يجمع الخبراء على اعثبار مف وم الحوثمت االلثثروايت أوسع من مف وم 
الحثومت االلثثروايت، من حيج إمثاايت إحداج ثغيير فا عالقت 
المواطاين فيما بيا م ومع الحثوما ، ورلم ب د   مان مهارثث م 

 .الفاعلت فا عمليت الحثم
وامرًا إلى أهميت هرا المو و ، اثااول فا هره المكالت عمليت الثحول 
إلى الحوثمت االلثثروايت، عبر ثمثين المواطاين من المهارثت فا 
عمليت الحثم باسثخدام ثطبيكا  ثثاولوجيا المعلوما  واالثصاال ، 

وثسليط ال وء على  . وخاصت هبثا  الثواصل واالعالم االجثماعا
أهميت الخدما  الحثوميت االلثثروايت المثوّفرة عبر ال اث  الاكال، 
ويااقش ما إرا ثان باالمثان اعثبار مف وم الحثومت الاكالت ثغييرًا 

  .جرريًا أم مجّرد امثداد لفثرة الحثومت االلثثروايت بمف وم ا الثكليد 

 مف وم الحثومت االلثثروايت:
يهير الثعري  الثكليد  لثعبير  الحثومت االلثثروايت  إلى الطبيعت 
الرقميت أو االلثثروايت ألاهطت الحثومت. ويرثبط باسثخدام ثثاولوجيا 
المعلوما  واالثصاال  االلثثروايت فا جميع األاهطت الحثوميت، مول 
الثعليم، والصحت، والكراعت، والجمارم، وغيرها من الخدما  الثا 

 ثكدم ا الحثومت للمواطاين. إال أن هرا الثعري  ال يعث  الكيمت 

الفعليت الثا يمثن أن ث يف ا عامالايات اساثاخادام ثاثاااولاوجاياا الاماعالاوماا   
واالثصاال  على قدرة الحثومت فا ثعكيك الثاميت . فالحثومت االلثثروايت 
يمثن أن ثساهم فاا دعام الاباراماج االصاالحايات فاا الاكاطاا  الاعاام، وفاا 
ثعكيك الحثم الرهيد من خالل اعثماد ثطاباياكاا  اباثاثااريات ومساثادامات فاا 

أاممت االدارا  الحثوميت من ج ت وفا مامومت ثفاعل اا ماع الاماواطااايان 
والكاطاا  الاخاا  مان جا ات أخارى . لارلام، مان ال ارور  الااامار إلاى 
الحثومت االلثثروايت باعثاباارهاا اا اجاًا ماثاّمااًل لالااا اج الاحاثاوماا الاماعاثاماد 
ثكليديا فا االدارة وفا ثكديم الخدما ، ووسايالات العاادة ثاحادياد األساالاياب 
الثا ثثفاعل ب ا الحثومت مع المواطاايان والاكاطاا  الاخاا  . فاثاطاباياكاا  
الحثومت االلثثروايت ثسثطيع أن ثإور على طريكت الثعامل والثفاعال فاياماا 

، وبين الحاثاومات وماإساساا  األعاماال   ( G-G)بين الج ا  الحثوميت  
G-B ) ) وبين الحثومت والمواطايان ،(G-C)  وثاجاعال هاره الاعاالقاا ،

” أثور سرعت وهفافيت وأقل ثلفًت . وبرلم، يثوسع معاى الحر  الاالثاياااا 
“ e  فااا ثااعاابااياارgovernment”     e-   ” والاار  ياارمااك إلااى ثاالااماات ”

electronic   ” ،أو  االلااااثااااثاااارواااااياااات   لاااايااااهااااماااال “efficiency, 
effectiveness, , empowerment economic and social 

development”     أ  مااا يااعاباار عااااه بااالاالاغاات الااعاارباياات بااماصااطاالااحااا
الثفاءة، والفعاليت، والثمثين، والثاميت االقثصاديت واالجثماعيت.  فاسثخدام 
الحثوما  لثثاولوجياا الاماعالاوماا  واالثصااال  يسا ام فاا ثاعاكياك ثافااءة 
أداااا ااا، ورلاام ماان خااالل خاافااض ثاالاافاات الاامااعااامااال  االدارياات وثاابااساايااط 
االجراءا  البيروقراطيت، وجعل عمليت ثكديم الاخادماا  أآوار فاعاالايات وأقال 
ثاالاافاات. باااال ااافاات إلااى رلاام، يااعااّكك اسااثااخاادام ثااثاااااولااوجاايااا الاامااعاالااومااا  
واالثصاال  الثفاعل بين المواطاين وحثوماث م، مما يس م فا رفع درجات 
 الوعا لدي م بهأن مصالح م الهخصيت وسبل ثاميت مجثمعاث م وثفعيل  

 ساعة عبر هاتفك النقال 42الحكومة متاحة 
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 ثحسين جودة ثكديم الخدما ؛ وثحسين إدارة المعلوما ؛ 
  ثحسين إمثاايت الافار إلى المعلوما  والخدما  الحثوميت على احو

 .يعّكك مهارثت مخثل  أصحاب المصلحت
 

مفهوم الحوكمة اإللكترونية مقابل مفهوم الحكومة 
 اإللكترونية:

ثعّر  ماممت األمم المثحدة للثربيت والعلوم والوكافت (اليواسثو) 
بأا ا ممارست السلطت السياسيت واالقثصاديت واالداريت فا    الحوثمت 

إطار إدارة هإون بلد معّين، وثهمل ثعبير المواطاين عن مصالح م 

وحصول م على حكوق م وممارست واجباث م الكااوايت. ومن هاا، يمثن 
ف م الحوثمت االلثثروايت بأا ا أداة لثطبي  هره الممارسا  بوساال 
إلثثروايت، ورلم من أجل إ فاء مكيد من الفعاليت والسرعت والهفافيت 
على أداء أاهطت االدارة الحثوميت واهر المعلوما  للعموم 

   .وللمإسسا  األخرى
ويجَمع ثعري  اليواسثو ما بين اسثخدام الوساال االلثثروايت فا 
ممارست السلطت الدارة هإون البلد، والثعبير عن مصالق المواطاين، 

أما الخبراء والفاعلون فا  . مما يإد  إلى مكيد من الهفافيت والثفاءة
هرا المجال، فمعمم م يعثبرون الحوثمت االلثثروايت امثدادًا للحثومت 
االلثثروايت، ويرون أا ا ث د  إلى ثمثين المواطن من المهارثت فا 

وبصر  الامر عن ثعدد الثعاري ، . عمليت الحوثمت وصاع الكرار
يجمع الخبراء على أن مف وم الحوثمت االلثثروايت أوسع من مف وم 
الحثومت االلثثروايت، إر إن الحوثمت االلثثروايت قادرة على إحداج 

وقد ساهم  .ثغيير فا العالقت بين المواطاين والحثوما  وفيما بيا م
مف وم الحوثمت االلثثروايت فا م ور مفاهيم جديدة للمواطات هدف ا 
األساسا إهرام المواطاين وثمثيا م، من خالل إبراك احثياجا  

واثيجت لرلم، أصبح  ثثاولوجيا  .المواطن ومسإولياثه فا آن واحد
المعلوما  واالثصاال  أساسيت لثمثين المواطاين من المهارثت فعليًا 
فا عمليت إداريت وسياسيت هاملت فا بلداا م، مما يساهم فا ثعكيك 

   .الهرعيت الثا ثكوم علي ا حثوماث م

إال أن هره األمر يثطلب ثغييرًا جوهريًا فا الطريكت الثا ثعمل ب ا 
الحثوما  داخليًا الدارة الهإون العامت وفا ثعاطي ا وثفاعل ا مع 
مواطاي ا، ال سيما فا وميفث ا األساسيت، وها ثعكيك الحثم الرهيد 

وال يثحك  هرا الثغيير إال عبر . ثهرط لثحكي  الثاميت المسثدامت
الثكام الحثوما  بالعمل مع جميع األطرا ، بما في ا مإسسا  
المجثمع المداا، بطريكت هفافت وخا عت للمساءلت، من أجل ثحكي  
الثاميت االقثصاديت واالجثماعيت والحد من الفكر وحمايت البيات، 
وو ع حد لعدم المساواة، وثأمين الحكو  االجثماعيت واالقثصاديت 

فمف وم الحوثمت  .والوكافيت والمدايت والسياسيت لجميع فاا  المجثمع
االلثثروايت يثجاوك اهر المعلوما  من الحثومت إلى جميع 
المواطاين ويث من إهرام هره الفاا  المجثمعيت فا عمليت صاع 

وفا هرا السيا ، ال يكثصر ثطبي  الحوثمت االلثثروايت على  .الكرار
ثعكيك الحثم الرهيد، بل يهمل أي ًا االسثفادة من الثطورا  الحديوت 
فا ثثاولوجيا المعلوما  واالثصاال ، ال سيما على هبثت االاثرا ، 
 وثوفير الفر  لثطوير العالقت بين الحثوما  والمواطاين وثحسيا ا

فاسثخدام ثثاولوجيا المعلوما  واالثصاال  يساهم فا إهرام  .
المواطاين فا عمليت الحثم، من خالل ثوفير ماصت عمليت للاكاش 

 .والمهارثت والثعبير عن الراء، ورلم بطريكت س لت وهفافت

 الحاجة إلي إشراك المواطن في الحوكمة اإللكترونية:
يوجد إجما  عام على أن مهارثت ثّل من المواطاين والكطا  المداا 

 . ثهثل حجر األسا  فا الحثم الرهيد والحوثمت االلثثروايت
وخالفًا لألاوا  الثكليديت من المهارثت، ثالثواصل والثحاور، يرثثك 
إهرام المواطاين على عمليت ثفاعليت فا اثجاهين، مما يهجع على 

غااء الحوار وهرا األمر يعث  رغبت  . المهارثت وثبادل األفثار وا 
الحثومت فا ثبادل المعلوما  مع المواطاين وجعل م هرثاء فا 
صاع الكرار من الااحيت المواليت، ثثطلب هره العمليت من الحثوما  
إهرام المواطاين فا و ع جدول أعمال ا واسثراثيجياث ا و مان 

ومن األف ل إهرام المواطاين  .مراعاة مكثرحاث م فا صاع الكرار
فا جميع مراحل عمليت و ع السياسا  ثوا ا عمليت ثثراريت أو 
ثعكبيه ث من دمج أولويا  المواطاين فا السياسا  العامت  من 

وهاا، يمثن  . جميع مراحل دورة و ع هره السياسا  وثافيرها
للمواطاين أن يمولوا أافس م ثأفراد، أو أن يمولوا بع  م بع ًا من 
خالل مجموعا  ثعبر عن أفثارهم ومبادا م، وخاصت عن طري  

ويسعى المواطاون، من خالل   .مإسسا  المجثمع المداا
مهارثاث م الاهطت، إلى االاخراط فا الحياة العامت بهثل حكيكا، 
مما يحمل مكود  الخدما  الحثوميت مسإوليت أآبر ثدفع م إلى 
لى رصد ردود أفعال م وثكييم  ثفعيل الثهاور والحوار مع المعايين، وا 

وثجدر االهارة إلى أن  ع  ف م  . أداا م خارجيا وداخلياً 
 احثياجا  المسثخدمين يهثل واحدا من  أهم  األسباب  وراء ارثفا  
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وثساهم  . مهاريع الحثومت االلثثروايت فا معمم البلداناسبت فهل 

 :عمليت إهرام المواطاين فا مامومت الحوثمت فيما يلا
 . اهر ثثاولوجيا المعلوما  واالثصاال  للثاميت 
  ثحسين الثخطيط للمهاريع واثخار الكرارا  بهأا ا، ورلم من

خالل ثو يق الخدما  الحثوميت، وثعري  مسثويا  ثافيرها، 
 وثحديد المسإوليا  المثصلت ب ا، وثحديد قاوا  الوصول إلي ا.

  رفع مسثوى الوعا لدى المواطاين، مما يإد  إلى ارثفا  اسبت
االقبال على الخدما  االلثثروايت، وكيادة الهفافيت والمساءلت 

 وماع الخالفا .
  ثمثين المجثمع ودعمه وبااء قدرا  المواطاين، مما يإد  إلى

 ثحسين مثابعت الخدما  الحثوميت ورصدها وثكييم ا.
  ثعكيك االعثرا  بالمسإوليت لدى المواطاين وثباي م للبرامج

والمهاريع المثصلت بالحوثمت االلثثروايت وعمليا  الثاميت 
 .والمهارثت الفعالت فا ثافيرها

وقد ياعث  ثل رلم إيجابًا على حياة المواطاين ومجثمعاث م 
المحليت، ويحو م على االاخراط فا الحياة السياسيت، ويعكك 
مهارثت الفاا  الم مهت مول الاساء واألقليا  الثا غالبًا ما 

 .ثسثواى من عمليت صاع الكرار
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 سبل إشراك المواطنين في الحوكمة اإللكترونية
يمثن اعثماد مجموعت مثاوعت من الليا  لثعكيك إهرام المواطاين 

 :فا مهاريع الحوثمت االلثثروايت، أهم ا
 

يمثن أن ثث من هره الليت عرض وويكت  : تبادل المعلومات
ميوا  أو هرعيت المواطن الثا ثث من قاامت بالخدما ، وثحدد 
 مسثويا  ثافيرها، واألدوار والمسإوليا   المثرثبت  على  مكودي ا 

 إطار عام إلشراك المواطنين في مشاريع الحوكمة اإللكترونية

باال افت إلى رلم، يمثن  .من ج ت وعلى المواطاين من ج ت أخرى
عكد اجثماعا  دوريت وبااء مواقع وواج ا  وماصا  خاصت على 

وفا أثور البلدان، بدأ  . هبثت االاثرا  من أجل ثبادل المعلوما 
عدد ثبير من االدارا  العامت المعايت بثكديم الخدما  الحثوميت 
باسثخدام ال اث  الاكال ثكااة إ افيت لثبادل المعلوما  باال افت 

  .إلى المواقع االلثثروايت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

يابغا عكد اجثماعا  ثهاوريت مع أصحاب المصلحت  : لثصبوزا
خالل المراحل المخثلفت من دورة المهرو ، و من فثرا  كمايت 
ماثممت، ورلم السثخال  وج ا  امرهم وحو م على ثباا 

ويمثن لمكود  خدما  الحثومت االلثثروايت  .الخدما  المكثرحت
الثهاور أو الثحاور عبر االاثرا  أو من خالل عكد اجثماعا  

 .وج ًا لوجه مع المعايين
ي د  رلم إلى ثطوير الخدما  االلثثروايت، بالثعاون مع  : التشارك

أصحاب المصلحت وخاصت طالبا هره الخدما ، مما يساهم فا 
 .ثعكيك وكت المواطاين بالحثومت االلثثروايت وخدماث ا

 
 المرجع: 

 

 نشرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للتنمية في غربي آسيا
 ()اإلسكوا

 

 
 

 شارك في حكومتك االلكترونية
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 دورة تدريبية في مجال الوقاية من االشعاع

 من اهاطا  المرثك فا مجال ثوكايا  الاعاامالايان باه فاا ماجاال 
الوقايت من االهعاعا  واسثخاداماا  االهاعات الاماإيااات قااما  ادارة 
الكياسا  االهعاعيت بالثاسي  مع ادارة الثدريب والمخثبرا   بثافايار 
براامج ثدريبا ثوعو   لعدد من المومفين الثابعين لاكاساماا االمان 
الصااعا والخدما   بالمارثاك ثاحا  عاااوان اساثاخاداماا  االهاعات 

م  3102/   6/    33المإيات والوقايت ما ا ورلم يوم االحد المواف  
ثم فيه ثسليط ال وء على االهعت المإيات وأخطارها واسثخادامااثا اا 

  وطر  الوقايت ما ا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زيارة عمل

فا اطار اهثمام ادارة المإسست بالمرثك وثدليل الصعاب الثاا     
ثواج ه قام بعض السادة من  مجل  ادارة المإسست بكيارة المارثاك 
واالطال  على المخثبرا  والاماعاامال الاماوجاودة باه واالجاثاماا  ماع 
بعض العاملين بإدارة الثدريب والمخثبارا  حاياج ثام االثافاا  عالاى 
الاعاديااد ماان الااااكاااط ماواال ماادى االسااثافااادة مان الامااعااماال الااماوجااودة 
باالااماارثاك وامااثاااااياات اسااثااثامااال ثااجا اايااكهاا وثااوفاياار األوااج الااماعااماالااا  
 االساسا  حسب  الرإيت  الجديدة  وبما    يثواف     والمواصفا 

الااعااالاامااياات لاامااواال هااره الاامااعاااماال والااعااماال عاالااا ثااأهااياال الااثااادر  
الوميفا بكسم المعامل والمخثبارا  باالامارثاك رو  ثاخاصاصاا  
الثيمياء وال ادست الثيمياايت من خالل براامج ثو يحا ماوساع 
ومهارثث م فا بعض المهاريع الاماهاثارثات ماع الاوثاالات الادولايات 

ومهارو  الارادون   (NORM)للطاقت الرريت ماوال مهارو  الاااورم 
(RADON)   وثرلم مجال الكياسا  االهاعااعايات، ورلام باإجاراء

محا را  مثوفت ثعطى من قبل األساثرة  الاماثاخاصاصايان فاا 
 هره المجاال .

والااعااماال عاالااى ثااوفااياار دورا  ثاادرياابااياات فااا الااخااارج لاالاامااثاافااوقااياان 
والراغبين االا مام ل ره المهارياع. ثاماا ثام خاالل هاره الاكياارة 
الثعرض الى بعض المهاثل والعراقيل الثا ثواجه سايار الاعامال 

 بالمرثك وامثاايت و ع حلول ل ا.

 زيارة علمية

فااا إطااار الااثااعاااون واااكاال الاامااعااار  والااخااباارا  الااعاالاامااياات بااياان  

الج ا  العامت، قام عدد من أع اء هيات الثدري  من جامعات 

طااراباالاا  بااكيااارة الااى ماارثااك الااثااحااالااياال والااكااياااسااا  االهااعاااعااياات 

والثدريب، ثم خالل ا كياارة الاماعاامال الاثاياماياااايات لالاثاعار  عالاى 

امااثاااااايااا  هااره الاامااعاااماال ومااا ثااحااثااويااه ماان أجاا ااكة ومااعاادا  

السااثااغاااللاا ااا فااا بااراااامااج ثااعاااون عاالاامااا بااياان الااماارثااك وبااعااض 

الثليا  بجامعت طرابل ،  وامثاايت ثباا بعض مهاريع الثخرج 

العمليت لطلبت ثليا  العلوم الثطبيكيت والدراسا  العليا بثمثيااا ام 

عداد الثجارب المعمليت المثعلكت  من إجراء الثحاليل والكياسا  وا 

 .  بالدراسا  ومهاريع م البحويت 
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 ورماك لتنمية وتأهيل قيادات الصف الثاني  ملتقى

هارم وفد من مرثك الثحاليل والكياسا  االهعاعيت والثدريب فا فعاليا  ملثكى ورمام بماليكيا ثمول فا مدير الامارثاك      
نشبعذتومدير ادارة الثدريب والمخثبرا  الر  عكد ثح  هعار    ق بلجبني وبلكيبذبث بل نيت وثأهيم قيبذبث بلض   وقاد  ثن

 طرح فا هرا الملثكى العديد من المحاور ارثر ما ا :

مواثبت البحوج وما ثاهره الجامعا  والمراثك المثخصصت ومااامامات  ا3
UNDP  عن بااء الكدرا  بغرض ثاطاويار الاباراماج الاثادريابايات ماع رباط

رلم بثاميم الحوافاك الاثاا ثسااهام فاا دعام عامالاياا  الاثاأهايال لالاصا  
 الوااا.

اسااثااكااطاااب الهااباااب ماان قااباال الاادولاات وااهاااء مااراثااك لاابااااااء قاادراثاا اام ااا 8
لصااعت قادة المسثكبل من خالل ااهاء هياا  مسثاكالات ثاعاااا باثادرياب 

 وث يات الكادة من الهباب.

ثاباادل باراماج وثاجاارب بااااء الاكادرا  بايان الاماااماماا  والاماإساساا   ا4
 لالسثفادة ما ا فا ثحديج وثطوير البرامج المسثكبليت.

دعم قيادا  الص  الوااا بإهراث م فاا أعاماال الالاجاان وصااااعات ا  6
 الكرارا  ب د  اثساب م الم ارا  العمليت والخبرا  الكياديت

ثطوير اسثخدام أاممت المعلوما  للوصول إلى ثاميت امام العمل ا  5
مع بااء قاعدة معلوما  عن البرامج الثدريبيت فا مجاال  االدارة 

 والثاميم والكيادة لثثون فا مثااول قيادا  الص  الوااا.

وقد شارك الوفد الليبي بورقة علمية براسرم مرؤسرسرة الرطراقرة الرذريرة 
ترم الرقراءهرا فري هرذا "إعـداد الشبـاب للقققيقـقادة " بليبيا تحت عنوان 

  الملتقى.

طاار  ثااطااوياار وثاامااثااياان قاايااادا  الصاا  الااوااااااا والااكاايااادا   .1
 المساعدة.

االسثراثيجيا  المإسسيت لاكل الخبرا  االداريت والمعرفيت الى  .2
 قيادا  الص  الوااا والكيادا  المساعدة.

مااااااهااج وأسااالاايااب بااااااء واعااداد قاايااادا  مساااعاادة قااادرة عاالااى  .3
 مواثبت الثاافسيت العالميت .

 دور ومسإوليت قيادا  الص  الوااا فا الثطوير والثاميت . .4

وقااد هااارم فااا هاارا الاابااراااامااج والااماالااثااكااى الااعااديااد ماان اع اااء 
االدارا  الااعاالاايااا والااوسااطااى وماادراء الاامااوارد الاابااهاارياات وماادراء 
الثخطيط االسثراثيجا وباعاض الاكاياادا  االثااديامايات والاثاعالايامايات 
ومدراء الثكييم والكيا  وثطويار الاثافااءا  ، مان الادول الاعاربايات 

سالاطااات  -الساعاوديات  -الساودان  -مصار  -االثيت : ( لاياباياا 
 العرا  ) -البحرين  -عمان 

اخثثم  فاعاالايااثاه باورهات عامال ثافااعالايات وفا خثام الملثكى الر  
 خرج ببعض الثوصيا  أهم ا:

عداد قيادا  الص  الوااا من قابال  .1 و ع اسثراثيجيت لبااء وا 
الماإساساا  والاماااماماا  ثاعاثامادهاا الادولات ثسايااسات وباراااماج 
 اسثراثيجا من قبل الوكارا  واالدارا  والكطاعا  الحثوميت.

لاى ثاطابايا    .2 السعا الحويج إلى ثاميت رأ  الاماال الاباهار  وا 
 إدارة المعرفت فا ثدريب الكيادا  المساعدة االداريت.

ثحسين آفا  وثطوير المرأة العربيت وثطلعاث ا لبااء قادراثا اا.   .3
و مان حكوق ا ب د  دعام الاماااماماا  والاماإساساا  باكاياادة 

 واعدة.
حااج ماااااماامااا  الاامااجااثاامااع الاامااداااا لاالاامااهااارثاات فااا الااااادوا    .4

والاامااإثااماارا  والااماالااثااكاايااا  والااحاالااكااا  الااعاالاامااياات ماان أجاال اااكاال 
المعرفت والاخابارة لابااااء الاكادرا  وثاطاويار وصااااعات الاكاياادا  

 االداريت للمسثكبل.  
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 اكتشافات وحقائق علمية 
حقائق علمية في القرآن الكريم وظواهر لرم يركرترشرفرهرا 

 العلماء إال حديثًا:

  :بزوغ الفجر 
صورة ملثكطت فو  بحر الصين، يم ر الفجر بلون أكر  وثأاه 
يجلا الليل ويكيحه، وهاا اثرثر قول الح  ثبارم وثعالى عادما 
َها)  أقسم ب ره الماهرة ماهرة ثجلا الا ار: (َوالاََّ اِر ِإَرا َجالَّ

ق وأم ر، واالحم  في ([. ومعاى (جلَّى2]الهم :  اللغت: و َّ
ثي  أن  وء الهم  أو الا ار يم ر هره الهم  ويو ح ا 

   !أحسن الخالكين اهلل مه د بديع، فثبارم فا لاا

هارا الصاورة الافاجار الاثاارب والافاجار الصااد  الالاريان  فا يالحم
الافاجار الاثاارب االباياض  عليه وسالام اهلل اخبر عا ما الابا صلى

المسثطيل وهو يسب  الفجر الصاد  وهرا الفجر ال ثصاق صاالة 
الصابااق بااطالااوعااه وال ياامااساام عاان االثاال والهاارب بااطالااوعااه. وامااا 

عليه  اهلل الفجر الصاد  ف و االحمر الر  اخبر عاه الابا صلى
وسلم ويجاء باعاد الافاجار الاثاارب وهارا الافاجار هاو الار  ياماسام 

  ويصلى بعد طلوعه.

 نسبة البر والبحر 

ثل هااء  فا علي ا ارى اهلل عادما اثأمل هره األرض الثا خلكاا
في ا آيت ثدل على عممت خالك ا، لكد أوب  الاعالام أن اسابات الامااء 

% ثاكارياباًا، والاعاجاياب 35% واسبات الابار 40على سطق األرض 
 مرة،  02مرة، ورثر (البر)  22رثر ثلمت (البحر)  الكرآن أن

(البّر واليَب )، وبعمليت بسيطت اجد أن مجمو  البر والاباحار هاو 
وهرا العدد يمول الابار والاباحار، وثاثاون اسابات  18=    02+  22

 وهرا  18÷  22ثثرار (البحر)  بالاسبت  ل را  المجمو   ها: 

 

 

 

 

 

% ثكريبًا وها اسبت البحر، ثرلم ثثون اسبات ثاثارار  40يساو  
% ثكريبًا، وهاا الاااسابات  35وهرا يساو   18÷  02(البر) ها 

  الحكيكيت للبر أو اليابست.

 السماء من اتباث أن الحديد نزل :  

وقال  3114مار   1صورة عر  ا موقع ااسا للف اء بثاريخ 
مليون ثيلو  21 من العلماء إا ا صورة لمراب يبلغ طوله أثور

الثون ومن المحثمل أن يصطدم بأ  ثوثب  فا مثر، وأاه يسبق

يصادفه، ولدى ثحليل هرا المراب ثبين أن ريله عبارة عن 
مرثبا  الحديد، أما الاياكم الثا سكط  على األرض مار 
باليين الساين والمحملت بالحديد فكد أغا  األرض ب را العاصر، 

عن الحديد أثد على أن الحديد  الكرآن ثحدجولرلم عادما 
السماء، يكول ثعالى: (َوَأْاَكْلَاا اْلَحِديَد ِفيِه َبْأٌ  َهِديٌد  من اكل

َوَمَااِفُع ِللاَّاِ  َوِلَيْعَلَم اللَُّه َمْن َيْاُصُرُه َوُرُسَلُه ِباْلَغْيِب ِإنَّ اللََّه َقِو ٌّ 
   .[ 33َعِكيٌك) ]الحديد:

http://www.bascota.com/vb/md27595/
http://www.bascota.com/vb/md27595/
http://www.bascota.com/vb/md27595/
http://www.bascota.com/vb/md27595/
http://www.bascota.com/vb/md27595/
http://www.bascota.com/vb/md27595/
http://www.bascota.com/vb/md27595/
http://www.bascota.com/vb/md27595/
http://www.bascota.com/vb/md27595/
http://www.bascota.com/vb/md27595/
http://www.bascota.com/vb/md27595/
http://www.bascota.com/vb/md27595/
http://www.bascota.com/vb/md27595/
http://www.bascota.com/vb/md27595/
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