
 للممارسات واألنشطة اإلشعاعية تعليمات ترخيص مسؤول الوقاية اإلشعاعية

 تعاريف    1المادة 

 أ( الهيئة: هيئة الطاقة الذرية في الجمهورية العربية السورية.

شعاعية في نوع معين من الممارسات أو بأمور الوقاية اإلمختص طبيعي  اإلشعاعية: شخص( مسؤول الوقاية ب
لوقاية على تطبيق متطلبات القواعد التنظيمية العامة ل بشكل مباشرالمستثمر ليشرف يسميه  اإلشعاعيةاألنشطة 

  .عاعية وأمان مصادر األشعة وأمنهااإلش

الذي هو نفاياتها ومصادرهما و للتعامل مع المواد المشعة و  رخيصا  ت ا  حائز اعتباري ( المستثمر: شخص طبيعي أو ت
وجود م األساسية عن الوقاية اإلشعاعية واألمان واألمن فيما يتعلق بمنشأة أو مصدر أشعةيتحمل المسؤولية 

 .بحوزته

المرسوم كل من / في 1المادة / الوارد فيكل مصطلح لم يرد له تعريف في هذه التعليمات يرجع إلى تعريفه  ث(
 الصادرة بقرار رئيس مجلس اإلشعاعية لعامة للوقايةالقواعد التنظيمية او ، 3/8/5002تاريخ ( 46التشريعي رقم )

ام الع بقرار المديرالصادرة وتعليمات ترخيص الممارسات اإلشعاعية ، 11/1/5001تاريخ  (136) الوزراء رقم
 .55/2/5008تاريخ ( 453/5008)رقم  لهيئة الطاقة الذرية

 وصالحياته قاية اإلشعاعيةمهام مسؤول الو     2المادة 

إلخالل ايتحمل مسؤول الوقاية اإلشعاعية مسؤولية تنفيذ المهام الموكلة إليه أمام المستثمر وذلك دون  (أ
أمنها األشعة و بمسؤولية المستثمر الكاملة والمباشرة عن كل ما يتعلق بالوقاية اإلشعاعية وأمان مصادر 

  بحوزته. الموجودة 
 :االقتضاءحسب  ما يليشمل تبحيث  خطيا   اإلشعاعيةيحدد المستثمر مهام مسؤول الوقاية   (ب

 ومتابعة مراجعته كلما اقتضت الضرورة.المشاركة في إعداد برنامج الوقاية اإلشعاعية  .1

التأكد من أن العمل يجري بشكل آمن وبما يتفق مع أنظمة الوقاية اإلشعاعية وبرنامج الوقاية اإلشعاعية  .5
 أمان مصادر األشعة وأمنها. ةالمعتمد لدى المستثمر، والعمل على تعزيز ثقاف

 .في مجال الوقاية اإلشعاعيةالعاملين تدريب و ، وأمانها وأمنها اإلشراف على تخزين مصادر األشعة .3

 .لسبل الوقاية اإلشعاعية همالتزام العاملين بالمراقبة الفردية، واتباعالتأكد من  .6

  .المعتمد تنفيذ إجراءات ضمان الجودة وفق برنامج الوقاية اإلشعاعية .2



 متابعة صيانة وضبط جودة أجهزة األشعة واألجهزة المرافقة لمصادر األشعة. .4

  التأكد من تصنيف المناطق ووضع اإلشارات التحذيرية. .1

والتحقق من سالمة مصادر األشعة  ، ورصد التلوث اإلشعاعي،إجراء المسح اإلشعاعي المكاني .8
 المغلقة.

 .وفق قواعد النقل اآلمن للمواد المشعةنقل المواد المشعة يتم  أ ن   التحقق .9

 المحافظة على سجالت العمل اإلشعاعي. .10

  المشاركة في اختيار مقاييس المسح اإلشعاعي واختبارها ومتابعة معايرتها وصيانتها. .11

جراءات الطوارئ اإلشعاعية للممارسات واألنشطة  .15  اإلشعاعية وتدريبالمشاركة في وضع خطط وا 
 العاملين عليها ومتابعة مراجعتها كلما اقتضت الضرورة.

 تنفيذ إجراءات الطوارئ، عند وقوع حادث إشعاعي.  متابعة .13

 يتمتع مسؤول الوقاية اإلشعاعية بالصالحيتين التاليتين:( ج

 .ذلك يستدعي مصادر األشعة وأمن وأمان وجود خلل يتعلق بالوقاية اإلشعاعية تبين لهإذا العمل إيقاف  -1
     مهامه.لمساعدته في تنفيذ بعض  بأشخاص مدربين ،عند الحاجة ،االستعانةطلب  -5

 ترخيص ال طالبالواجب توافرها في  والكفاءات لمعاييرا    3المادة 

 ./1/وفق الملحق  الخبرة الكافية في مجال الممارسة أو األنشطة اإلشعاعيةو  ،العلمي التأهيل -أ
 .لحالا حسب الوقاية اإلشعاعيةسبل و  ،المطلوبة اإلشعاعية األنشطة أو ،الممارسات في المتقدمة المعرفة -ب
 السورية.  العربية الجمهورية في النافذة اإلشعاعية الوقاية وأنظمة تشريعاتالب الجيد االلمام -ت
 أو دبلوم أو ماجستير في الوقاية اإلشعاعية.الوقاية اإلشعاعية وثيقة نجاح بدورة تخصصية في  -ث
تقانو  ،بمهارة مهامه أداءو  ى تحمل المسؤوليةعلقادر و  ،سلوكهفي متزن  -ج  .واحترافية ،ا 
 مثبت بموجب فحص طبي مناسب تجريه الهيئة. بمهامهللقيام  صحياالئقا  -ح
 . شائنة جنحة أو بجناية محكوم غير -خ

 الدورات المكثفة     4المادة 

لدورة مكثفة تنظمها الهيئة في مجال الممارسة أو األنشطة اإلشعاعية وفق المفردات  يخضع طالب الترخيص -أ
 ./5/في الملحق  ةواردالالعلمية 



 تتقدم طلبات الترخيص بالتزامن مع تواريخ تنظيم الدورات المكثفة.  -ب
 في المجالين التاليين: طالب الترخيصمعلومات معرفة و مستوى  تركيزتهدف الدورات المكثفة إلى  -ت

، مع عرض واف لنموذج برنامج وقاية إشعاعية في مجال الممارسة أو في مجال عمله( الوقاية اإلشعاعية 1)
 .ةاإلشعاعي ةطنشاأل

 .النافذة في سوريةشعاعية المتعلقة بالوقاية اإلوالتعليمات واإلرشادات ( القواعد 5)

 تنظيمهاتحدد تواريخ و  ،الضرورةما تقتضيه أو وفق  ،مرتين في العام واختباراتهاالمكثفة  الدورات تنظم الهيئة -ث
 ضمن خطة الهيئة السنوية. 

 ، وتحدد هذه األجور بقرار من مجلس اإلدارة.المكثفة اتتوفي الهيئة أجور الدور تس -ج

 مسؤول الوقاية اإلشعاعية  ترخيص    6المادة 

وآخر  كتابي من جزء يتكون اختبارإلى  /1/ ملحقفي أحد المجاالت المذكورة في ال طالب الترخيصيخضع  -أ
 لجنة تشكلها الهيئة.تجريه مقابلة شخصية(  متضمنا) عملي

 .ينالجزأكل من لعلى األقل  %10على عالمة  إذا حصل االختبارفي ناجحا طالب الترخيص يعد  -ب
خضع ي نجاحه في االختبارعدم ، وفي حال ثانية مرة لهالتقدم  االختبار النجاح فييجوز لمن لم يتمكن من  -ت

 . مجددا   لالختبارمكثفة قبل التقدم الدورة لل
 لمدة الحاصويكون الترخيص  االختبارللناجح في مسؤول الوقاية اإلشعاعية ترخيص  وثيقةالهيئة  تصدر -ث

 .سنتين
بيع على األقل من انقضاء أسا 8من المرخص له قبل ترخيص مسؤول الوقاية اإلشعاعية  يقدم طلب تجديد -ج

 .صالحية الترخيص
 .دون خضوعه لالختبار عند طلب تجديد الترخيص *خاصة مكثفة دورة إلى المرخص لهيخضع  -ح
 فقرة /ب/ال حكاممخالفة جسيمة ألي من أارتكب  قد المرخص لهثبت لها أن إذا  الترخيص إلغاءللهيئة  يجوز -خ

 /.5المادة /من 
 بقرار من مجلس اإلدارة.هذه األجور الوقاية اإلشعاعية، وتحدد  مسؤولترخيص تستوفي الهيئة أجور  -د

 
 

 * تحدد الهيئة مفردات الدورة المكثفة الخاصة.

  



 /1الملحق /

 شعاعيةاإلوقاية ال يمسؤوللوالخبرة المطلوبة  العلميالتأهيل 

الممارسة/ األنشطة 
 اإلشعاعية أو النووية

 المؤهالت المطلوبة
 )شهر( الخبرة العلميالتأهيل 

ماجستير وقاية إشعاعية أو ماجستير  تشخيص طبي إشعاعي
 فيزياء طبية

4 

 9 دبلوم وقاية إشعاعية
 15 طبيب أشعة

 15 جامعية*إجازة 
 56 علمي تقني متوسط معهد

ماجستير وقاية إشعاعية أو ماجستير  معالجة إشعاعية
 فيزياء طبية

4 

 9 دبلوم وقاية إشعاعية
 15 معالجة شعاعيةطبيب 
 15 جامعيةإجازة 

 4 ماجستير وقاية إشعاعية طب نووي
 9 دبلوم وقاية إشعاعية

 15 طبيب اختصاص طب نووي
 15 جامعيةإجازة 

التصوير  فيمرخص  إجازة جامعية تصوير إشعاعي صناعي
 – اإلشعاعي الصناعي

 المستوى الثاني
مقاييس نووية ثابتة وأجهزة 

 تحليل
أو معهد متوسط تقني  علمي جامعي
 **علمي

- 

مقاييس الكثافة والرطوبة وسبر 
 اآلبار

 4 ماجستير وقاية إشعاعية
 9 دبلوم وقاية إشعاعية



 –نان طب األس –الطب البشري  –الطبية(  –الميكانيكية  –الهندسات )الكهربائية  –الفيزياء  *إجازة جامعية:
 .الجيولوجيا –الصيدلة 

 .الميكانيكية –كيمياء، طبي، الكهربائية  **معهد متوسط تقني علمي:
 

 

 

 15 جامعيةإجازة 
 56 معهد متوسط تقني علمي

 4 ماجستير وقاية إشعاعية مصادر األشعة المفتوحة 
 9 دبلوم وقاية إشعاعية

 15 جامعيةإجازة 
 56 معهد متوسط تقني علمي

 4 ماجستير وقاية إشعاعية إدارة النفايات المشعة
 9 دبلوم وقاية إشعاعية

 15 جامعيةإجازة 
 150 لميعتقني معهد متوسط 

 4  ماجستير وقاية إشعاعية مشععات غاماوية
 9 دبلوم وقاية إشعاعية

 15 جامعيةإجازة 
 56 معهد متوسط تقني علمي

 4  ماجستير وقاية إشعاعية اآلمن للمواد المشعة النقل
 9 دبلوم وقاية إشعاعية

 15 جامعيةإجازة 
 150 معهد متوسط تقني علمي

 18  ماجستير وقاية إشعاعية مفاعالت األبحاث
 56 دبلوم وقاية إشعاعية

 30 جامعيةإجازة 



 /2الملحق /

 لمسؤولي الوقاية اإلشعاعية  المكثفة للدورات المفردات العلمية
 للممارسة أو األنشطة اإلشعاعية أو النوويةأوال: المفردات النظرية للدورات المكثفة وفقا 

 اإلشعاعي  الطبي التشخيص المكثفة في عنوان الدورة: الدورة -1
i.  في الطب األشعة مصادرمقدمة عامة عن. 
ii. .الكميات والواحدات اإلشعاعية  
iii.  مع المادة األشعةتفاعل. 
iv.  لألشعة المؤينةالتأثيرات البيولوجية. 
v.  في المنشآت الطبية األشعةالمتطلبات الرقابية والتراخيص لمصادر. 
vi. برنامج المراقبة الفردية للعاملين.  
vii. مبادئ ومتطلبات الوقاية اإلشعاعية في التعرض الطبي. 
viii.  تصنيف المناطق –تقييم عوامل األمان: تصميم غرف األشعة وتدريعها. 
ix. البسيط والتنظيري الوقاية اإلشعاعية في التصوير اإلشعاعي التشخيصي. 
x. الوقاية اإلشعاعية للمرضى في التصوير اإلشعاعي المحوسب. 
xi. الوقاية اإلشعاعية للعاملين في التصوير التدخلي والقثطرة القلبية. 
xii. .الوقاية اإلشعاعية للمرضى في التصوير التدخلي والقثطرة القلبية 
xiii.  ألمان من أخطار اإلشعاعوا الوقاية اإلشعاعيةدور مسؤول الوقاية اإلشعاعية في تعزيز.  
xiv. دور مسؤول الوقاية في وضع خطة الطوارئ. 
xv. برنامج الوقاية اإلشعاعية في التشخيص اإلشعاعي الطبي. 
xvi. برنامج ضبط وضمان جودة الوقاية اإلشعاعية في التعرضات الطبية. 
xvii.  المغلقة ومصادر األشعةمتطلبات التعامل مع النفايات المشع ة. 

 المعالجة اإلشعاعية  المكثفة في عنوان الدورة: الدورة -2
i.  في الطب مصادر األشعةمقدمة عامة عن.  
ii. .الكميات والواحدات اإلشعاعية 
iii.  مع المادة األشعةتفاعل. 
iv.  لألشعة المؤينةالتأثيرات البيولوجية. 
v.  في منشآت المعالجة اإلشعاعية األشعةالمتطلبات الرقابية والتراخيص لمصادر. 
vi.  برنامج المراقبة الفردية للعاملين 
vii. مبادئ ومتطلبات الوقاية اإلشعاعية في التعرض الطبي. 



viii.  تصنيف المناطق –تقييم عوامل األمان: تصميم غرف المعالجة اإلشعاعية وتدريعها- 
 .اإلشارات التحذيرية

ix. الوقاية اإلشعاعية في المعالجة اإلشعاعية عن قرب. 
x. اإلشعاعية عن بعد )مسرعات أو وحدات كوبالت( الوقاية اإلشعاعية في المعالجة. 
xi. برنامج ضبط وضمان جودة الوقاية اإلشعاعية في التعرضات الطبية. 
xii. دور مسؤول الوقاية في النقل اآلمن ووضع خطة الطوارئ والحوادث المحتملة. 
xiii.  واألمان من أخطار اإلشعاع الوقاية اإلشعاعيةدور مسؤول الوقاية اإلشعاعية في تعزيز. 
xiv.  مراكز المعالجة اإلشعاعيةنامج الوقاية اإلشعاعية في بر. 
xv.  المغلقة األشعة ومصادرمتطلبات التعامل مع النفايات المشع ة. 

 الطب النووي المكثفة في عنوان الدورة: الدورة -3
i.  في الطب مصادر األشعةمقدمة عامة عن. 
ii. اإلشعاعية والواحدات الكميات.  
iii.  المادة األشعة معتفاعل. 
iv.  لألشعة المؤينةالتأثيرات البيولوجية. 
v.  في مراكز الطب النووي األشعةالمتطلبات الرقابية والتراخيص لمصادر. 
vi. رنامج المراقبة الفردية للعاملينب. 
vii. مبادئ ومتطلبات الوقاية اإلشعاعية في التعرض الطبي. 
viii.  مناطق التصنيف  –تقييم عوامل األمان: تصميم غرف التصوير بالطب النووي وتدريعها– 

 .اإلشارات التحذيرية
ix. تقدير الجرعات( -التدابير -الوقاية اإلشعاعية في المخابر الحارة )المواصفات. 
x. الوقاية اإلشعاعية للمرضى والعاملين وعموم الناس في مراكز الطب النووي. 
xi. إدارة النفايات المشعة في مراكز الطب النووي. 
xii. لهجين الوقاية اإلشعاعية في التصوير اإلشعاعي اPET-CT. 
xiii. دور مسؤول الوقاية في النقل اآلمن ووضع خطة الطوارئ والحوادث المحتملة. 
xiv.  واألمان من أخطار اإلشعاع الوقاية اإلشعاعيةدور مسؤول الوقاية اإلشعاعية في تعزيز. 
xv. برنامج الوقاية اإلشعاعية في مراكز الطب النووي. 
xvi.  التعرضات الطبيةبرنامج ضبط وضمان جودة الوقاية اإلشعاعية في. 
xvii.  المغلقةومصادر األشعة متطلبات التعامل مع النفايات المشع ة. 

 التصوير الشعاعي الصناعي  المكثفة في عنوان الدورة: الدورة -4
i.  في التصوير الشعاعي الصناعي مصادر األشعةمقدمة عامة عن. 
ii. اإلشعاعية والواحدات الكميات.  
iii.  مع المادة األشعةتفاعل. 



iv.  لألشعة المؤينةالتأثيرات البيولوجية. 
v. المتطلبات الرقابية والتراخيص لمنشآت التصوير الشعاعي الصناعي. 
vi. برنامج المراقبة الفردية للعاملين.  
vii. مبادئ ومتطلبات الوقاية اإلشعاعية في التصوير الشعاعي الصناعي.  
viii.  حذيريةاإلشارات الت –المناطقتصنيف  –تقييم عوامل األمان: تصميم غرفة األشعة وتدريعها. 
ix. دور مسؤول الوقاية في الطوارئ اإلشعاعية والحوادث المحتملة. 
x. الوقاية اإلشعاعية في الشعاعي الصناعي. 
xi.  واألمان من أخطار اإلشعاع الوقاية اإلشعاعيةدور مسؤول الوقاية اإلشعاعية في تعزيز. 
xii. برنامج الوقاية اإلشعاعية في الشعاعي الصناعي. 
xiii. .برنامج ضبط وضمان جودة الوقاية اإلشعاعية في التصوير الشعاعي الصناعي 
xiv.  المغلقة ومصادر األشعةمتطلبات التعامل مع النفايات المشع ة. 

 المكثفة في ممارسات المقاييس النووية الثابتة وأجهزة تحليل عنوان الدورة: الدورة -5
i.  في ممارسات المقاييس النووية وأجهزة التحليل مصادر األشعةمقدمة عامة عن. 
ii. اإلشعاعية والواحدات الكميات. 
iii.  مع المادة األشعةتفاعل. 
iv.  لألشعة المؤينةالتأثيرات البيولوجية. 
v.  في ممارسات المقاييس النووية وأجهزة  األشعةالمتطلبات الرقابية والتراخيص لمصادر

 .التحليل
vi. برنامج المراقبة الفردية للعاملين.  
vii. مبادئ ومتطلبات الوقاية اإلشعاعية في ممارسات المقاييس النووية وأجهزة التحليل. 
viii.  حذيريةاإلشارات الت –تصنيف المناطق –تقييم عوامل األمان: تصميم غرف القياس وتدريعها. 
ix.  واألمان من أخطار اإلشعاع الوقاية اإلشعاعيةدور مسؤول الوقاية اإلشعاعية في تعزيز. 
x.  الوقاية في الطوارئ اإلشعاعية والحوادث المحتملةدور مسؤول. 
xi. برنامج الوقاية اإلشعاعية في ممارسات المقاييس النووية وأجهزة التحليل.  
xii. .برنامج ضبط وضمان جودة الوقاية اإلشعاعية في ممارسات المقاييس النووية وأجهزة التحليل 
xiii.  لقة.المغ ومصادر األشعةمتطلبات التعامل مع النفايات المشع ة 

 المكثفة في الممارسات التي تستعمل مقاييس الكثافة والرطوبة وسبر اآلبار عنوان الدورة: الدورة -6
i.  في الممارسات التي تستعمل مقاييس الكثافة والرطوبة وسبر  مصادر األشعةمقدمة عامة عن

 .اآلبار
ii. الكميات والواحدات اإلشعاعية. 
iii.  مع المادة األشعةتفاعل. 
iv.  لألشعة المؤينةالتأثيرات البيولوجية. 



v.  فة في الممارسات التي تستعمل مقاييس الكثا األشعةالمتطلبات الرقابية والتراخيص لمصادر
 .والرطوبة وسبر اآلبار

vi. برنامج المراقبة الفردية للعاملين.  
vii. سمبادئ ومتطلبات الوقاية اإلشعاعية في الممارسات التي تستعمل المنابع المشعة في قيا 

 .الكثافة والرطوبة وسبر اآلبار
viii.  ةاإلشارات التحذيري –تصنيف المناطق  –تقييم عوامل األمان: تصميم المنابع وتدريعها. 
ix. دور مسؤول الوقاية في الطوارئ اإلشعاعية والحوادث المحتملة. 
x.  واألمان من أخطار اإلشعاع الوقاية اإلشعاعيةدور مسؤول الوقاية اإلشعاعية في تعزيز. 
xi. برنامج الوقاية اإلشعاعية في التي تستعمل مقاييس الكثافة والرطوبة وسبر اآلبار. 
xii.  المغلقة ومصادر األشعةمتطلبات التعامل مع النفايات المشع ة. 
xiii. أمن وأمان المصادر المشع ة. 
xiv.  برنامج ضبط وضمان جودة الوقاية اإلشعاعية في التي تستعمل مقاييس الكثافة والرطوبة

 وسبر اآلبار.
 المكثفة في الممارسات التي تستعمل مصادر األشعة المفتوحة عنوان الدورة: الدورة -7

i.  في الممارسات التي تستعمل مصادر األشعة المفتوحة مصادر األشعةمقدمة عامة عن. 
ii. اإلشعاعية والواحدات الكميات. 
iii.  مع المادة األشعةتفاعل. 
iv.  لألشعة المؤينةالتأثيرات البيولوجية. 
v.  في الممارسات التي تستعمل مصادر األشعة  األشعةالمتطلبات الرقابية والتراخيص لمصادر

 .المفتوحة
vi. برنامج المراقبة الفردية للعاملين.  
vii. مبادئ ومتطلبات الوقاية اإلشعاعية في التي تستعمل مصادر األشعة المفتوحة. 
viii.  ةاإلشارات التحذيري -تصنيف المناطق –تقييم عوامل األمان: تصميم المنابع وتدريعها. 
ix. دور مسؤول الوقاية في النقل اآلمن والطوارئ اإلشعاعية والحوادث المحتملة. 
x.  واألمان من أخطار اإلشعاع الوقاية اإلشعاعيةدور مسؤول الوقاية اإلشعاعية في تعزيز. 
xi. برنامج الوقاية اإلشعاعية في التي تستعمل مصادر األشعة المفتوحة. 
xii.  جودة الوقاية اإلشعاعية في التي تستعمل مصادر األشعة المفتوحةبرنامج ضبط وضمان. 
xiii.  المغلقة ومصادر األشعةمتطلبات التعامل مع النفايات المشع ة. 

 
 المكثفة في إدارة النفايات المشعة عنوان الدورة: الدورة -8

i.  المفتوحة والمغلقة األشعة مصادرمقدمة عامة عن. 
ii. اإلشعاعية والواحدات الكميات.  



iii.  لألشعة المؤينةالتأثيرات البيولوجية و  مع المادة األشعةتفاعل. 
iv. ( تصنيف وتوصيف ومعالجة وتخزين النفايات المشع ةإدارة النفايات المشع ة). 
v. ( تصنيف وتوصيف ومعالجة وتخزين المصادر المشع ةإدارة المصادر المشع ة). 
vi. أمن وأمان النفايات المشع ة. 
vii.  النفايات المشعة والتنظيمية للتعامل معالقواعد القانونية. 
viii. والطوارئ اإلشعاعية النقل اآلمن للنفايات المشع ة. 
ix. أنواع األجهزة اإلشعاعية والقياسات اإلشعاعية.  
x. برنامج جرد وسجل النفايات المشع ة. 
xi. برنامج المراقبة الفردية للعاملين.  
xii.  النفايات المشعةالوقاية اإلشعاعية في إدارة برنامج مبادئ ومتطلبات.  
xiii.  اإلشارات التحذيرية –تصنيف المناطق  –تقييم عوامل األمان: التدريع.  
xiv. من النفايات المشع ة /إعادة االستخدامدورة حياة المصادر المشع ة وسبل االستفادة. 
xv. جرد المنابع المشعة. 
xvi.  واألمان من أخطار اإلشعاع الوقاية اإلشعاعيةدور مسؤول الوقاية اإلشعاعية في تعزيز. 
xvii. دور مسؤول الوقاية في النقل اآلمن والطوارئ اإلشعاعية والحوادث المحتملة. 
xviii.  ق إزالة التلوثائالمعدات النفطية الملوثة بالنورم وطر. 
xix. معالجة المناطق الملوثة بالمواد المشعة الطبيعية. 
xx. برنامج الوقاية اإلشعاعية في إدارة النفايات المشعة. 
xxi. ضبط وضمان جودة الوقاية اإلشعاعية في إدارة النفايات المشعة برنامج. 

 
 المكثفة في الممارسات التي تستعمل مشععات غاماوية عنوان الدورة: الدورة -9

 المدة الزمنية: ثالث أيام .1
 المفردات النظرية: .2

i.  في الممارسات التي تستعمل مشععات غاماوية مصادر األشعةمقدمة عامة عن. 
ii.  والواحدات اإلشعاعيةالكميات.  
iii.  المادة األشعة معتفاعل. 
iv.  لألشعة المؤينةالتأثيرات البيولوجية. 
v.  في الممارسات التي تستعمل مشععات  األشعةالمتطلبات الرقابية والتراخيص لمصادر

 .غاماوية
vi. برنامج المراقبة الفردية للعاملين.  
vii. غاماوية مبادئ ومتطلبات الوقاية اإلشعاعية في التي تستعمل مشععات. 
viii.  ةاإلشارات التحذيري –تصنيف المناطق  –تقييم عوامل األمان: تصميم المنابع وتدريعها. 



ix. دور مسؤول الوقاية في الطوارئ اإلشعاعية والحوادث المحتملة. 
x.  واألمان من أخطار اإلشعاع الوقاية اإلشعاعيةدور مسؤول الوقاية اإلشعاعية في تعزيز. 
xi.  في التي تستعمل مشععات غاماويةبرنامج الوقاية اإلشعاعية. 
xii. .برنامج ضبط وضمان جودة الوقاية اإلشعاعية في التي تستعمل مشععات غاماوية 
xiii. ومصادر األشعة المغلقةالنفايات المشع ة  متطلبات التعامل مع. 

 
 المكثفة في النقل اآلمن للمواد المشعة عنوان الدورة: الدورة -11

i.  المختلفة مصادر األشعةمقدمة عامة عن. 
ii. اإلشعاعية والواحدات الكميات.  
iii.  مع المادة األشعةتفاعل. 
iv.  لألشعة المؤينةالتأثيرات البيولوجية. 
v. المتطلبات الرقابية والتراخيص المتعلقة بالنقل اآلمن للمواد المشعة. 
vi. برنامج المراقبة الفردية للعاملين.  
vii.  المشعةمبادئ ومتطلبات الوقاية اإلشعاعية في التي النقل اآلمن للمواد. 
viii.  اإلشارات التحذيرية –تصنيف المناطق  –تقييم عوامل األمان: التدريع. 
ix. دور مسؤول الوقاية في الطوارئ اإلشعاعية والحوادث المحتملة. 
x.  واألمان من أخطار اإلشعاع الوقاية اإلشعاعيةدور مسؤول الوقاية اإلشعاعية في تعزيز. 
xi. واد المشعةبرنامج الوقاية اإلشعاعية في النقل اآلمن للم. 
xii. .برنامج ضبط وضمان جودة الوقاية اإلشعاعية في النقل اآلمن للمواد المشعة 
xiii.  ومصادر األشعة المغلقة.متطلبات التعامل مع النفايات المشع ة 

 
 المكثفة في مفاعالت األبحاث عنوان الدورة: الدورة -11

i.  في مفاعالت األبحاث مصادر األشعةمقدمة عامة عن. 
ii. اإلشعاعية والواحدات الكميات.  
iii.  مع المادة األشعةتفاعل. 
iv.  لألشعة المؤينةالتأثيرات البيولوجية. 
v. المتطلبات الرقابية والتراخيص في مفاعالت األبحاث. 
vi. برنامج المراقبة الفردية للعاملين.  
vii. مبادئ ومتطلبات الوقاية اإلشعاعية في مفاعالت األبحاث. 
viii.  ة.اإلشارات التحذيري –تصنيف المناطق  –تقييم عوامل األمان: تصميم المنابع وتدريعها 
ix. دور مسؤول الوقاية في الطوارئ اإلشعاعية والحوادث المحتملة. 
x.  واألمان من أخطار اإلشعاع الوقاية اإلشعاعيةدور مسؤول الوقاية اإلشعاعية في تعزيز. 



xi. برنامج الوقاية اإلشعاعية في مفاعالت األبحاث. 
xii. عية في مفاعالت األبحاثبرنامج ضبط وضمان جودة الوقاية اإلشعا. 
xiii.  ومصادر األشعة المغلقةمتطلبات التعامل مع النفايات المشع ة. 

 

 ثانيا: مفردات التدريب العملي المرافق لجميع الدورات المكثفة المذكورة أعاله 

 .خدامهااست وطرائقآلية عمل الكواشف اإلشعاعية المختلفة في الوقاية اإلشعاعية والمسح اإلشعاعي  .1
 .إزالة التلوث اإلشعاعي طرائقاأللبسة الواقية و  .5
زيارة علمية إلى قسم الوقاية لالطالع على مخابر الوقاية اإلشعاعية )المراقبة الفردية، قياس الجرعة  .3

 .الداخلية(
 زيارة إلى مكتب التنظيم لالطالع على جرد مصادر األشعة وترخيص الممارسات واألنشطة اإلشعاعية. .6
 .إلى منشأة النفايات المشع ة في دير الحجر علمية زيارة .2




