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مقدمة:
تنشأ مخاطر اإلشعاع من التعرض الخارجي لإلشعاع المنبعثة من مصادره المختلفة 
طريق  عن  الجسم  إلى  المشعة  النظائر  دخول  نتيجة  الداخلي  التعرض  عند  كذلك 
أجهزة الهضم والتنفس. ولتجنب مخاطر اإلشعاع وحماية العاملين في هذا المجال من 

الضروري اإللمام وااللتزام بالتعليمات المتعلقة بالوقاية من اإلشعاع.

ان تأثير ذلك يختلف حسب مقدار الجرعة اإلشعاعية والفترة الزمنية للتعرض واختالف 
حالة  أي  ظهور  يسبب  ال  ذلك  فان  قليلة  اإلشعاعية  الجرعة  كانت  فإذا   ، األشخاص 
مرضية واضحة ، إال أن زيادة الجرعة اإلشعاعية إلى حد أعلى قليال من الحد المسموح 
به تجعل بعض األشخاص يشعرون بالتقيؤ خالل الساعات األولى من تعرضهم وكذلك 
يشعرون بالتعب وفقدان الشهية وارتفاع درجة الحرارة ، إضافة إلى تغيير ملحوظ في 
دمائهم . أما إذا كانت الجرعة عالية فان جميع األشخاص يشعرون بالتقيؤ مع تغيير عدد 
كريات الدم الحمراء وخالل فترة قصيرة يتوفى عدد كبير منهم وتكثر نسبة الوفيات في 

حالة عدم توفر المعالجة الطبية.

ويستخدم أخصائى الصحة المهنية القياسات البيئية والطرق التحليلية لتحديد ألى مدى 
المختلفة  السيطرة  طرق  بإستخدام  يقوموا  ثم  ومن  العمل  لمخاطر  العاملون  يتعرض 

للسيطرة على هذه المخاطر ومنع تعرض العاملين لمخاطرها.

االهداف:
تمكين المشارك من التميز فى الموضوعات االتية:

w مصادر المواد االشعاعية
w المصادر الصناعية
w نواتج التفجيرات الذرية
w اشعاعات المفاعالت الذرية
w المصادر األشعاعية لألغراض الطبية
w األجهزة والمعدات المنزلية
w خطوات إزالة التلوث اإلشعاعي
w المستلزمات الالزمة إلزالة التلوث
w أجهزة المسح اإلشعاعي المناسبة لطبيعة العمل
w خطوات التعامل مع المناطق الملوثة
w خطوات إزالة التلوث
w تلوث األسطح والمعدات
w إزالة تلوث األفراد

الفئات المستهدفة:
w مسؤول السالمة والصحة البيئية
w اخصائى الصحة
w اخصائى البيئة
w المهتمين بمجاالت االشعاعات ومخاطرها وطرق التعامل معها

الوحدة االولى :
RADIATION SAFETY | السالمة من اإلشعاعات

w كيف تنشأ اإلشعاعات
w المخاطر الصحية لإلشعاعات
w أنواعوتصنيف اإلشعاعات
w وسائل الوقاية من اإلشعاعات
w وحدات قياس اإلشعاع
w إجراءات السالمة في المعامل
w الجرعات االشعاعية اآلمنة

الوحدة الثانية :
فرضيات الحوادث اإلشعاعية المحتملة

w حوادث فقد أو سرقة مصدر أو مادة مشعة
w حوادث خروج مصدر أو مادة مشعة من درعه
w حوادث انفجار المصدر محكم اإلغالق
w حوادث انسكاب المادة المشعة وتلوث المكان
w التعرض لجرعات أعلى من القيم المخطط لها
w نقل المواِد الُمشّعة
w التأثير البيئي ِمْن مصدر أجنبي
w قمر صناعي يعمل بالمواِد النووية

الوحدة الثالثة :
مخاطر االشعاعات وطرق الوقاية

w التأثيرات والمخاطر الجسدية
w السرطان-عتمة عدسة العين
w العقم - الوفاة
w المخاطر الوراثية لإلشعاعات
w طرق الوقاية من اإلشعاع
w التدابير واإلجراءات الوقائية مصادر اإلشعاع

الوحدة الرابعة :
مكونات خطة الطوارئ اإلشعاعية

w إجراءات وخطوات مواجهة الحوادث للمصدر المشع
w القوى البشرية الالزمة لتنفيذ المواجهة
w االحتياجات الفنية والمعدات الالزمة للمواجهة
w آلية التنسيق بين األطراف داخل وخارج المنشآة
w التدريب المتكرر على تنفيذ الخطط
w تحديدالمهام و المسؤوليات
w إجراءات االتصال والتعاون
w األدوات الالزمةلتقييم الحوادث وعواقبها
w معايير إنهاء اإلجراءات الوقائية
w الجاهزية لإلستجابة للطوارئ
w إجراءات الطوارئ اإلشعاعية على مستوى المنشآت

الوحدة الخامسة :
االثر البيئى لمخاطر المفاعالت النووية

w االنبعاث الطبيعي لالشعاعات
w االنبعاث الشديد نتيجة لإلنفجار
w تقدير جرعة التعرض لإلشعاع
w األثر االشعاعى الصحي
w األثر علي الزراعة والبيئة
w Residual Impact األثر االشعاعى التراكمي
w التأثير داخل المنشأة
w التأثير علي البيئة خارج المنشأة
w تشغيل الحواجز الهندسية لالمان



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

w .لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

w 00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

w يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)الحوادث اإلشعاعية وطرق التعامل معها ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


