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 1الصفحة 

 * اسرتاتيجية االستجابة لحاالت الطوارئ اإلشعاعية يف هذا العدد:

 * انتقال النكليدات املشعة يف سلسلة الغذاء                               

 دخال وتعزيز العلوم والتكنولوجيا النووية يف نظام التعليم الثانويإ *                               

 استراتيجية االستجابة لحاالت الطوارئ اإلشعاعية
إن اسرتاتيجية أي استجابة حلادث طارئ جيب أن تبىن على استجابة بسيطة 

لوضوح، واملنطقية يلكنها ذات فعالية فعالة، حبيث توفر اإلجراءات معا ري تتصف 
ختاذ إجراءات فورية، تعتمد على اخلربة املتوفرة عن الطوارئ  والسيطرة، وتسمح 
اإلشعاعية. ومن الضروري مالحظة أن اخلطر اإلشعاعي الذي يرافق احلوادث 
اإلشعاعية غري النووية أقل بكثري من األخطار املرافقة (حريق، مواد كيميائية 

اخل). لذلك فإن األولوية يف الطوارئ غري النووية جيب أن ترتكز يف إنقاذ …خطرة،
حياة، ومعاجلة املصابني، ومكافحة احلرائق، ومحاية أجهزة أو معدات مهّمة، وأمان 
العاملني. وعند استقرار األخطار غري اإلشعاعية، جيب أن تكون اخلطوة املباشرة 

 ختفيض اخلطورة اإلشعاعية على أفراد اجلمهور، وعاملي الطوارئ والبيئة.
 التنظيم الالزم لالستجابة -. عناصر االستجابة 1

كما ذكر آنفاً، فإن حجم االستجابة للطوارئ اإلشعاعية يتعلق بشكل كبري حبجم 
احلادث اإلشعاعي، إذ أن العناصر الالزمة لالستجابة تتعلق بذلك بشكل مباشر. 
سنّبني فيما يلي  التنظيم الالزم لالستجابة ألّي حادث إشعاعي، مبا يف ذلك 
العناصر الرئيسة يف فريق االستجابة. كما جيب مالحظة أن الشخصيات واملناصب 
املذكورة الحقاً ميكن أن تتمّثل بشخص واحد يف حال احلوادث الصغرية، ومتتد مع 

 ) خمطط التنظيم األساسي لالستجابة. 1احلوادث الكبرية. يبّني الشكل (
 "Response Initiator"حمرض االستجابة  1.1

 وهو الشخص الذي بـُلِّغ عن احلادث وله السلطة يف حتريض االستجابة.
 فمن املمكن أن يكون مسؤول الوقاية اإلشعاعية املناوب، أو املسؤول املناوب

أو املشرف على املخترب. ويف حال وقوع احلادث ومل يكن أحد من كوادر املنشأة  
متواجداً، ميكن أن يكون حمرض االستجابة هو رجال أمن املنشأة أو فرقة اإلطفاء 

 املتواجدة.
إن مسؤولية حمرض االستجابة هي احلصول على معلومات أساسية حول احلادث 

 وإعطاء توجيه مبدئي للمتصل وإبالغ مدير الطوارئ. 

 "Emergency Manager"مدير الطوارئ  1.2
 وهو املسؤول عن إدارة كل إجراءات االستجابة للطوارئ، فعليه:

ت ومحاية العامة وعمال الطوارئ. -  إدارة األولو
مني مستلزمات االستجابة، وأن االتصال مع عناصر الطوارئ يف  - التأكد من 

 املنشأة قد مت.
ميكن أن يكون املسؤول عن تقدمي املعلومات إىل األوساط اإلعالمية، إال أنه يف 
احلوادث الكبرية رمبا يكون من األنسب وجود شخص خمتص للتعامل مع األوساط 

 اإلعالمية. 
على مدير الطوارئ أن يعمل بشكل متالزم مع املنسق يف املوقع (سُيشرح الحقاً) 
املتواجد ضمن املوقع. وميكن أن يكون مدير الطوارئ هو نفسه املنسق يف املوقع 
على األقل يف املراحل األوىل من االستجابة، ويعتمد ذلك على طبيعة احلادث 

 وشدته.
ميكن أن يكون مدير املنشأة هو مدير الطوارئ أو أحد املوظفني الكبار يف 
املؤسسة، أو من املمكن أن يكون رئيس قسم الطوارئ يف البلدية اليت وقع فيها 
احلادث. ميكن أن يكون مستوى مدير الطوارئ أعلى (أي على املستوى 
احلكومي) يف حال كان للحادث عواقب تتعدى املنطقة املسؤولة عنها هذه 

 البلدية. وحيدد ذلك ضمن خطة الدولة وقوانينها. 
 First Responder (on-scene)"املستجيب األول (يف املوقع)  1.3

وهو الشخص األول من فريق الطوارئ الذي يصل إىل املوقع ليمارس بشكل رمسي 
االستجابة حلادث. ميكن أن يكون هذا الشخص هو مسؤول الوقاية اإلشعاعية يف 
املوقع. يف األماكن العامة، ميكن أن يكون هذا الشخص هو أحد أفراد الشرطة أو 
اإلطفاء أو اإلسعاف الطارئ. فاملستجيبون األوائل مسؤولون عن كافة نواحي 

 الطوارئ يف املوقع وحتت اشراف منسق املوقع.
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 تتمة —استراتيجية االستجابة لحاالت الطوارئ اإلشعاعية

ميكن أن ال يكون مع املستجيب األول للطوارئ معدات كشف إشعاعي، لذلك 
جيب أن تؤخذ احتياطات عامة من قبله حلماية نفسه ومحاية اآلخرين املوجودين يف 
املوقع من التعرض اإلشعاعي. وجيب طلب مقّيم إشعاعي خمتص للمساعدة يف كل 

ت للحوادث اإلشعاعية.  االستجا
 "On-Scene Controller"منسق املوقع  1.4

مسؤول عن مهّمة منسق املوقع هي إدارة إجراءات االستجابة داخل املوقع، فهو 
التنسيق بني عناصر فرق االستجابة املشاركة يف املوقع، وعمليات التنظيف، ومحاية 
عمال الطوارئ، وتطبيق اإلجراءات الوقائية. يستعني منسق املوقع خبربة رؤساء فرق 
االستجابة الطارئة من أجل حتديد الطرق املثلى لتطبيق إجراءات االستجابة وتقدمي 
االقرتاحات ملدير الطوارئ مبا خيص إدارة الطوارئ. يكون عادة منسق املوقع عنصراً 
رفيع املستوى ضمن فرق االستجابة يتم اختياره من قبل مدير الطوارئ مبا يتناسب 
مع واقع احلادث. أما يف حال كون احلادث ضمن منشأة ما فيمكن أن يكون 

 منسق املوقع هو أحد الكوادر رفيعة املستوى يف املنشأة .
 "Radiological Assessor"املقّيم اإلشعاعي  1.5

ُمينح هذا اللقب عادة ألقدم عنصر يف فرق االستجابة وأكثرهم خربة يف جمال 
الوقاية اإلشعاعية، ومهمته تقييم األخطار اإلشعاعية، وتقدمي الوقاية اإلشعاعية 
للمستجيبني األوائل، وإعطاء النصائح حول اإلجراءات الوقائية ملنسق املوقع. 
ميكن أن يكون املقّيم اإلشعاعي شخصًا منفردًا أو جزءًا من فريق، وهو مسؤول 
لوقاية اإلشعاعية  لتلوث، ودعم عمال الطوارئ  عن املسح اإلشعاعي، والتحّكم 
وصياغة نصائح حول اإلجراءات الوقائية، وتقييم اجلرعة اإلشعاعية اليت تلقاها 
عمال الطوارئ واجلمهور. ميكن يف بعض األحيان أن يقوم املقّيم اإلشعاعي 
ستعادة السيطرة على املنبع، وإجراء عمليات التنظيف وإزالة التلوث، إضافة إىل 
طلب مستلزمات الوقاية اإلشعاعية حسب احلاجة، واالستعانة خبربة مشرفني 

 إشعاعيني من أجل إجراء قياسات لغاية تقييم اجلرعات.
 . خمطط االستجابة األولية2

) خمطط االستجابة األولية الذي يلّخص آلية العمل يف حالة 1يبني الشكل (
حلالة  الطوارئ، وتعامل حمرض االستجابة فور تلقيه املعلومات األولية املتعلقة 
ً إشعاعياً، فإذا كانت   الطارئة، وتقديره مباشرة ما إذا كانت هذه احلالة متّثل طار

 كذلك، فإنه يزّود بنصائح أولية نذكر منها:
.عدم ملس أي شيء يف مكان احلادث 
.إجراء اإلسعافات األولية للحاالت إن وجدت 

.ًعزل املكان إن كان ذلك ممكنا 
.عدم األكل والشرب أو التدخني قرب مكان احلادث 

 خمطط التنظيم األساسي لالستجابة  

 ) خمطط االستجابة األولية1الشكل (
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 3الصفحة 

خيرب حمرض االستجابة مدير الطوارئ بكل املعلومات املتوفرة لديه. ميكن أن 
 يكَّلف حمرض الطوارئ من قبل مدير الطوارئ بتبليغ عناصر االستجابة.
 يقّيم مدير الطوارئ الوضع، واخلطر املتوقع بناًء على املعطيات املتوفرة.

بالغ املؤسسات  فإذا كان اخلطر متوسطًا أو عالياً، يقوم حمرض االستجابة 
الوطنية واحمللية، املستجيب املناسب األول (إذا مل يكن يف املوقع بعد) واملّقيم 

 اإلشعاعي ...
يعمل أعلى موظف موجود يف املوقع كمنسق موقع بشكل أوتوماتيكي حىت يتم 
كيد ذلك من مدير الطوارئ الذي حيدد فيما إذا كانت احلالة تستوجب إرسال 

ن األمور حتت السيطرة.  كيد للسلطات احمللية 
يتأكد مدير الطوارئ من أن كل العناصر املتواجدين يف املوقع على علم بسرعة 
وصول اخلرب إىل وسائل اإلعالم ويرتب استقباهلم وتعيني عنصر خمتص للتعامل 

 معهم.

وعند انتهاء حالة الطوارئ، حيصل مدير الطوارئ على التقييم الذي يقدمه املقّيم 
اإلشعاعي، ويتأكد من استمرارية معاجلة املصابني الذين أرسلوا إىل املشايف، 
ن األمور  حلادث  ويُعلم األوساط اإلعالمية واجلمهور واملؤسسات اليت بـُّلغت 

 اصبحت حتت السيطرة.
هنا جيب التأكيد على فتح ملف خاص من قبل مدير الطوارئ يسجل فيه كل 
حلادث وإجراءات االستجابة والقرارات املتخذة مع زمن كل خطوة  ما يتعلق 
ئق واخلرائط املتوفرة، من أجل التحليل  متت. ُحيفظ هذا السجل مع كامل الو
واالستفادة وتعديل خطة االستجابة إن وجدت بعض الثغرات خالل اإلجراءات 

 املنفذة.
أما إذا كان اخلطر الواقع أو املتوقع صغرياً، ميكن أن يكتفي مدير الطوارئ بتبليغ 
ً إلعادة تقييم اخلطر  مقّيم الطوارئ وإرساله إىل املوقع إن كان ذلك ضرور

 واإلشراف على عمليات السيطرة والتنظيف على الوجه املطلوب.

 تتمة —استراتيجية االستجابة لحاالت الطوارئ اإلشعاعية

جتـاه الـريـح حـيـث تـتـمـدد بـواسـطـة  تنتـقـل الـنـكـلـيـدات املشـعـة املـوجـودة يف اهلـواء 
لتدريج على سـطـح األرض  عمليات املزج يف اجلو. تستقر هذه النكليدات املشعة 
ت بـطـريـقـتـني األوىل وهـي طـريـقـة  نتيجة اآلليات املختلفة للرتـسـيـب. تـتـلـوث الـنـبـا
ت والـثـانـيـة غـري  الرتسيب املباشر لـلـنـكـلـيـدات املشـعـة عـلـى األجـزاء اهلـوائـيـة لـلـنـبـا
مباشرة عن طريق األخذ من اجلذور عندما ترتسب الـنـكـلـيـدات املشـعـة عـلـى الـرتبـة 
ـة، تصـل الـنـكـلـيـدات  ت. وبـطـريـقـة مشـا ومتتص من قبل النـبـات مـع املـاء واملـغـذ
المـتـصـاص عـن طـريـق  ت من خالل الرتبة  املشعة املوجودة يف مياه الري إىل النبا

(كـمـاء أو غـاز   14Cو  3Hاجلذر. أما يف حالة الـنـكـلـيـدات املشـعـة الـغـازيـة مـثـل 
هـيـدروجـني تـريــتـيـوم) فـهـي تـعـرب الـنـبــات مـن خـالل مســامـات الـنـبـات وتـرتـبـط مــع 
الصطناع الضوئي والـعـمـلـيـات الـبـيـولـوجـيـة األخـرى. يف حـني،  ت العضوية  املكو
ت مـن االسـتـنـشـاق وهضـم حـبـيـبـات الـرتبـة  حيدث تلوث احليوان ومنتجات احلـيـوا
ــاً  ــي ــًا وداخــل ــنــاس خــارجــي ــتــعــرض عــمــوم ال ــتــغــذيــة واملــاء. هــذا، وي املــلــوثــة ومــواد ال
الستنشاق للنكليدات املشعة من خالل ثالثة مسالك وهي التعرض اخلارجي مـن 
النكليدات املشعة اليت تـرتـسـب عـلـى سـطـح األرض، واسـتـنـشـاق اجلـزيـئـات املـلـوثـة 

) أهم مسـالـك الـنـكـلـيـدات املشـعـة 2واملعلقة، وهضم الغذاء امللوث. يّعرب الشكل (
ت إىل عـمـلـيـتـني  إىل اإلنسان يف سالسل الغذاء الزراعية. يعود التلوث املباشر للنبا

 رئيستني ومها الرتسيب اجلاف والرتسيب الرطب.
 الرتسيب اجلاف 

ت (األجـزاء اهلـوائـيـة فـوق سـطـح الـرتبـة)  تشمل عملية الرتسيب اجلاف علـى الـنـبـا
 sedimentationأو الرتسيب   impactionوالْوقع  diffusionاالنتشار 

للنكليدات املشعـة كـبـخـار أو مـرافـقـة لـاليـروسـوالت أو اجلـزيـئـات الصـلـبـة. تـعـتـمـد  
ت على عدة عوامل نذكر منها:  كفاءة االرتباط على النبا

ـا الـنـكـلـيـدات املشـعـة، حـيـث  ئية والكيميائية للعوالق اليت تـرتـبـط  اخلصائص الفيز
ن اجلـزيـئـات ذات احلـجـوم  دلت الدراسات على مواقع اخـتـيـار األسـلـحـة الـنـوويـة 

ت ولـكـنـهـا تسـقـط مـن عـلـى  45األعلى من  ميكرون ال تبقى عـلـى سـطـح الـنـبـا
ت. ومـن أجـل الـعـوالـق  لـنـبـا األوراق اىل األرض يف حني ترتبط اجلزيئات األصغر 
الدقيقـة جـداً، تـكـون مـعـدالت الـرتـسـيـب مـنـخـفـضـة جـدًا حـيـث تـكـون مـعـدالت 
التوضع حمددة بعمـلـيـات االنـتـشـار. هـذا، ويـتـنـاسـب تـوضـع الـعـوالـق الـدقـيـقـة جـداً 

 عكساً مع ثخانة طبقة حدود الرقائق فوق سطح الورقة. 
كثافة الغطاء النبايت: إن تركيز الرتسيب األويل يـعـتـمـد عـلـى كـثـافـة الـغـطـاء الـنـبـايت،  
كما يعتمد على منط الـغـطـاء الـنـبـايت الـذي يـتـطـور لـيـصـبـح غـطـاًء مـتـجـانسـاً 
(مثل احلشائش واحلبوب كالقمح يف فرتة النمو) حيث لوحظت عالقة جـيـدة 

 بني الكتلة احليوية واملسطح الورقي.
ت: ففي احلشائش، تتوّضع معظم العوالق على قاعدة الرباعـم حتـت  خصائص النبا
مستوى رعي احليوان. ميكن أن يُعاد متوضع النكليدات املشعة املنحلة وتـتـوزع 
يف أنسجة النـبـات، ولـدى سـنـابـل الـقـمـح ممـا يـؤدي إىل جتـمـيـع الـنـكـلـيـدات 

 90املشعة، وهلذا السبب حيتوي القمح على تراكيز مرتـفـعـة مـن السـرتونسـيـوم
 يف مواقع اختبار األسلحة النووية.

الشــروط املــنــاخــيــة: يــؤدي وجــود الــنــدى عــلــى ســطــح األوراق إىل الــتــقــاط الــعــوالــق 
 اهلوائية. 

 انتقال النكليدات المشعة في سلسلة الغذاء



 

 نشرة الوقاية اإلشعاعية وأمان المصادر المشعة

الصف

 الرتسيب الرطب
نـه الـعـمـلـيـة الـيت حيـدث مـن خـالهلـا الـتـقـاط الـنـكـلـيـدات  يُعَرف الرتسيب الـرطـب 
اليروسوالت أو الـعـوالـق، بـقـطـرات املـاء (املـطـر، الـثـلـج،  املشعة املنحلة أو املرتبطة 
الضباب أو الرذاذ) وتسقط على سطح األرض. تـلـتـقـط دقـائـق االيـروسـوالت لـدى 

لـغـسـل إىل األسـفـل  أو   washoutسقوط قطرات املـطـر حتـت الـغـيـوم وتـدعـى 
.    rainoutترتبط بقطـرات املـطـر ضـمـن الـغـيـوم فـتـشـكـل نـوى تـكـثـيـف وُتسـمـى 

لرتسيب الرطب. لري بطريقة الرش شبيهة  ت   إن تلوث النبا
 

ت على حـجـم قـطـرة املـاء وكـمـيـة اهلـاطـل املـطـري  تعتمد كفاءة الرتسيب على النبا
إلضافة إىل التّغريات يف تراكيز النكليـدات املشـعـة يف مـيـاه األمـطـار كـتـابـع لـطـول 

 فرتة اهلطل 
إن سطح األوراق النباتية قادر على إبقاء كمـيـة حمـدودة مـن املـاء، يف حـني تسـقـط  
كميات املاء الزائدة على األرض. وعالوة على ذلك، إذا استمر املطر فـإن الـتـلـوث 
ً وسـيـغـسـل  يف اجلو سوف يُغسل بشكٍل كبري وستصل للنبات مياه أمطار أقل تـلـو

ت إىل الرتبة.   ماء املطر النظيف جزءاً من النكليدات املشعة املرتسبة على النبا

لتفكك اإلشعاعي وعمليات التجويـة  ت (اجلزء اخلضري)  ينخفض تلوث النبا
(weathering processes) ح والغسل مباء املطر والضبـاب والـنـدى أو (الر

لنبات كموت خلف الورقة أو جفاف الشمع.   مياه الري)، والعمليات املتعلقة 
ت آليات التحكم يف سلوك النكليـدات املشـعـة يف  يشمل التلوث غري املباشر للنبا
ت الـرتبـة وأخـذهـا عـرب جـذور  الرتبة ويف الغالف احمليط احليوي وتفاعلها مـع مـكـو
الـنــبـات. ال تــعـتــمـد هـذه اآللـيــات فــقـط عــلـى الـعــنـصــر وإمنــا عــلـى عـمــلـيــات الــرتبــة 

 واخلصائص الفيزيولوجية جلذور النبات. ونذكر من هذه اآلليات:
 

 تفاعل النكليدات املشعة مع الرتبة
تُعدُّ الـرتب أنـظـمـة غـري مـتـجـانسـة مـكـونـة مـن ثـالثـة أطـوار غـري خمـتـلـطـة (الصـلـب 
والسائل والغازي) بنسب خمتلفة ومتغرية تعتمد علـى مسـتـوى الـرطـوبـة. ويـتـمـيـز كـل 
ئيـة والـكـيـمـيـائـيـة. وتـتـمـيـز  نه معقد جداً ومتغري يف الرتكيب واخلصائص الفيز طور 
الرتبة أيضاً خبصائص وثخانـة مـتـغـرية بشـكـل كـبـري، وهـي أنـظـمـة ديـنـامـيـكـيـة تـتـغـري 
ا مع الزمن بسبب العوامل واألفعال الطـبـيـعـيـة (تـغـريات يف درجـات احلـرارة  مواصفا

والرطوبة والتعرية) واملمارسات الزراعية.

 تتمة —انتقال النكليدات املشعة يف سلسلة الغذاء
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للغة العربية إىل نقص الوعي  أدى عدم كفاية رعاية العلوم والتكنولوجيا النووية 
ا السلمية املفيدة يف الوطن العريب. هذه املشكلة الشائعة  حول هذه العلوم وتطبيقا
ا يف  ثري سليب على تطور وانتشار العلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقا سيكون هلا 

لعربية يف املستقبل القريب، وخصوصًا إذا مل تتم معاجلتها يف  الدول الناطقة 
 

لعربية  حىت اآلن يقتصر مفهوم العلوم والتقانة النووية بني العامة يف البلدان الناطقة 
ا العسكرية، واألضرار الصحية اجلسيمة للعاملني يف  على املفاعالت واستخداما
هذا اجملال. األمر الذي أدى إىل ندرة يف عدد الطالب الراغبني يف متابعة حتصيلهم 
ت النووية، وإىل االخنفاض التدرجيي يف عدد العاملني  العلمي يف جمال العلوم والتقا
يف هذا اجملال. وبذلك، فقد أصبح التحدي املتمثل يف جذب املزيد من الطالب 
لدراسة العلوم والتكنولوجيا النووية أكثر أمهية. للنجاح يف هذا التحدي، البد قبل  
ت النووية، الذي يدل على  كل شيء من حماربة هذا الفهم القاصر للعلوم والتقا
ا السلمية، وعلى مدى  جهل كبري وعلى عوز يف نشر مفاهيم هذه العلوم وتطبيقا
أمهية هذه التطبيقات يف حياتنا اليومية يف خمتلف اجملاالت الصحية والصناعية 

إلضافة إىل أمهية نشر ثقافة الوقاية اإلشعاعية.  والطاقة، 

هناك جمموعة متنوعة من العوامل احلالية اليت حتّد من عدد الطالب الذين قد 
ذه العلوم تشمل هذه العوامل  .يرغبون يف احلصول على وظيفة يف جمال يتعلق 

 (على سبيل املثال ال احلصر):

 ندرة (إن مل نقل انعدام) معاجلة املوضوعات النووية يف املناهج اإلعدادية
 والثانوية،

 العوز إىل املعلمني ذوي املعرفة الكافية لتدريس مفاهيم وتطبيقات العلوم النووية
 .يف املرحلة الثانوية

 ذه نتظام للطالب اجلامعيني فيما يتعلق  عدم وجود دورات يتم تدريسها 
 العلوم على املستوى اجلامعي،

برامج الربط اليت تساعد على التقدم إىل الوظائف ذات الصلة. 

 قلة الفرص التعليمية على مستوى التعليم العايل، مثل املاجستري، وندرته على
 مستوى الدكتوراه. 

 االفتقار إىل الربامج القائمة اليت تساعد على تسهيل انتقال العلماء يف بداية
م املهنية إىل األنشطة البحثية الرائدة.  حيا

لعربية) إىل أن الدول  تشري تقارير جمموعة أراسيا (جمموعة الدول اآلسيوية الناطقة 
األعضاء فيها تتشارك يف هذا التحدي من حيث عدم تطوير مواد املوارد التعليمية 
رة لالهتمام لطالب املرحلة  للغة العربية هلذا اجملال من العلوم حبيث تكون أكثر إ
الثانوية، وصعوبة العثور على املعلمني املناسبني إلجراء الفصول الدراسية املتعلقة 

 مببادئ هذا اجملال من العلوم.

هناك عدد من املقرتحات اليت تساهم يف حل هذه املشكلة تتمثل يف تعريف 
ت النووي يف حتسني جودة حياتنا  لدور الرئيس الذي تلعبه العلوم والتقا املعلمني 
اليومية والعمل على إدخال املفاهيم النووية البسيطة اليت يتم تدريسها يف املدارس 

إلضافة إىل ذلك:  إىل املناهج التعليمية. 

 ساليب مبتكرة تساعد على تقدمي هذه املعرفة لطالب املرحلة تزويد املعلمني 
 الثانوية من خالل املناهج األكادميية وكذلك املناهج الالصفية،

،رة لالهتمام وجاذبية للطالب  جعل العلوم النووية أكثر إ

 تشجيع الرحالت العلمية لطالب املدارس إىل املراكز البحثية واطالعهم على
 بعض التجارب البسيطة واملمتعة هلم،

،ت النووية  تشجيع الشباب على دخول جماالت العلوم والتقا

 تشجيع طالب املاجستري املتميزين يف هذا اجملال من العلوم والراغبني يف متابعة
 حتصيلهم العلمي للحصول على الدكتوراه.

كما أن التعّرف على جتارب الدول اليت سبقتنا يف هذا اجملال سيوّفر لنا الكثري من 
 اجلهد واملال يف سبيل الوصول إىل هذه اهلدف.

 إدخال وتعزيز العلوم والتكنولوجيا النووية في نظام التعليم الثانوي

 


