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قد في المقر الرئيسي لألمم المتحدة في نيويورك،  كالة الدولية للطاقة الذرية الذي عُ وافق المؤتمر المعني بالنظام األساسي للو   
األول/أكتوبر   ٢٣في   في  ١٩٥٦تشرين  نفاذه  بدأ  الذي  للوكالة  النظام األساسي  على  ال .  ١٩٥٧تموز/يوليه    ٢٩،  مقر  ويقع 

مساهمة الطاقة الذرية في السالم والصحة واالزدهار    هدف الوكالة الرئيسي في "تعجيل وتوسيع   ويتمثل   الرئيسي للوكالة في فيينا. 
 في العالم أجمع". 
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  الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
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 مالحظة بشأن حقوق النشر 

العالمية لحقوق التفاقية  جميع المنشورات العلمية والتقنية الصادرة عن الوكالة محمية بموجب ا

والنشر عام    التأليف  في  المعتمدة  عام)  (برن  ١٩٥٢بصيغتها  في   ). باريس(  ١٩٧٢  والمنقحة 

إلى توسيع نطاق حقوق التأليف والنشر (جنيف  المنظمة العالمية للملكية الفكريةعمدت  وقد   ) الحقاً 

دام النصوص الواردة ويجب الحصول على إذن باستخوالفرضية.  الملكية الفكرية اإللكترونية  لتشمل  

لكتروني، استخداما كلياً أو جزئياً؛ ويخضع هذا اإلذن  اإلمطبوع أو  ال  هافي منشورات الوكالة بشكل

التفاقات   األدبيةعادة  الجعالة  برسوم  والترجمة   .متعلقة  االستنساخ  اقتراحات تخص  بأية  ب  ويُرحَّ

توجيه أية استفسارات   وينبغي  ة.ألغراض غير تجارية، وسيُنَظر فيها على أساس كل حالة على حد
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  تصدير

الوكالة في اتخاذ الترتيبات الالزمة لتطبيق معايير األمان التي تصدرها للوقاية من اإلشعاعات  يتمثَُّل جانٌب مهم من والية  

ويمكن تيسير ذلك بوسائل من بينها تشجيع   لدول. المؤينة ولضمان أمان المصادر االشعاعية، بناًء على طلب تتقدَّم به إحدى ا 

  تخدامات السلمية للطاقة الذرية. تبادل المعلومات وتدريب العلماء والخبراء في ميدان االس

عام   في  من اإلشعاعات  الوقاية  في  عليا  جامعية  تعليمية  لدورة  قياسيا  منهجاً  الوكالة  الصدد، وضعت  هذا  ،  ١٩٩٣وفي 

 .٢٠١٠-٢٠٠١ستراتيجية للتعليم والتدريب في مجالْي األمان اإلشعاعي وأمان النفايات للفترة  وأصدرت فيما بعد خطة ا

ستراتيجية المقترحة تنظيم دورات تعليمية جامعية عليا في مراكز التدريب اإلقليمية باعتبار ذلك عنصراً أساسيا  وحدَّدت اال

  شعاعي للدول األعضاء. في برنامج التعليم والتدريب المستدام في مجال األمان اإل

يا وُحّدِث بما يواكب التغييرات في معايير األمان  ، نُقِّح المنهُج الدراسي القياسي للدورة التعليمية الجامعية العل٢٠٠٢وفي عام  

الصادرة عن الوكالة وكذلك االستنتاجات والتوصيات التي خلصت إليها المنظمات واللجان الدولية ذات الصلة في مجال  

، وضعت  ٢٠١٠-٢٠٠١وبناًء على النجاح الذي حققته استراتيجية الفترة   ية من اإلشعاعات وآثار اإلشعاعات المؤينة.الوقا

النهج االستراتيجي للتعليم والتدريب في مجال األمان اإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات للفترة    ٢٠١٠الوكالة في عام  

على أهمي٢٠٢٠-٢٠١١ الذي أكَّد مجدَّداً  الوقاية من اإلشعاعات واألمان  ،  الكفاءات على المدى الطويل في مجال  ة بناء 

وفي ذلك العام، مع مالحظة إدخال العديد من معايير األمان الجديدة والمنقحة الصادرة عن   اإلشعاعي في الدول األعضاء.

، أوصت لجنة الوكالة  ٢٠٠٢مرة في عام    الوكالة منذ نشر المنهج الدراسي القياسي الخاص بالدورة التعليمية الجامعية آلخر

أمان النقل وأمان النفايات بتنقيح المنهج القياسي وتحديثه التوجيهية المعنية بالتعليم والتدريب في مجال األمان اإلشعاعي و 

لذلك.  اإل وفقاً  من  الوقاية  في  العليا  الجامعية  التعليمية  للدورة  المنقح  القياسي  المنهج  المنشور  هذا  م  وأمان  ويقّدِ شعاعات 

  لة. المصادر اإلشعاعية، بعد تحديثه بما يعكس معايير األمان الحالية الصادرة عن الوكا

عرب الوكالة عن امتنانها للخبراء من شتى الدول الذين اضطلعوا باستعراض المنهج القياسي للدورة التعليمية الجامعية وت

المصادر  وأمان  اإلشعاعات  من  الوقاية  ميدان  في  من   اإلشعاعية.  العليا  كل  بمساهمات  االمتنان،  مع  الوكالة،    وتشيد 

(المملكة   )(R. Paynterباينتر    .(اليونان) في إعداد المسودة األولية للمنهج الدراسي، وآر   )P. Dimitriou( ديميتريو    .بي

شياني، من شعبة األمان وموظف الوكالة المسؤول عن هذا المنشور هو أي. لوت  المتحدة) في استكمال األهداف التعلُّمية.

  ن النفايات.اإلشعاعي وأمان النقل وأما

    



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ملحوظة تحريرية

إلى المواد األصلية كما قدَّمها المساهمون ولم يتم تحريره من جانب موظفي هيئة التحرير التابعة للوكالة. وتظلُّ اآلراء    اً تم إعداد هذا المنشور استناد
 ولية المساهمين وهي ال تُمثِّل بالضرورة آراء الوكالة أو حكومات دولها األعضاء. المعبَّر عنها من مسؤ

ولية عن العواقب التي قد تنشأ عن استخدام هذا المنشور. وال يتناول هذا المنشور مسائل تتعلق  وال تتحمَّل الوكالة وال دولها األعضاء أي مسؤ
  ال أو االمتناع عن أفعال من جانب أي شخص. بالمسؤولية، قانونية كانت أم غير قانونية، عن أفع

ر، أي الوكالة، بشأن الوضع القانوني لهذه البلدان أو األقاليم  إصدار أي حكم من جانب الناش  اً واستخدام تسميات معيَّنة لبلدان أو أقاليم ال يعني ضمن
  أو سلطاتها ومؤسساتها أو تعيين حدودها. 

وجود أي نية النتهاك حقوق الملكية،    اً لة أو دون تلك اإلشارة) ال يعني ضمن(سواء مع اإلشارة إلى أنها مسجَّ وذكر أسماء شركاٍت أو منتجاٍت معيَّنة  
  سَّر على أنه تأييد أو توصية من جانب الوكالة. كما ال ينبغي أن يُف

ل الوكالة إعادة إصدار أو ترجمة أو اس فون مسؤولون عن استصدار اإلذن الالزم الذي يخِوّ ة بالفعل  تخدام مواد مستقاة من مصادر محميَّ والمؤِلّ
  بموجب حقوق التأليف والنشر. 

الوصالت اإللكترونية للمواقع الشبكية الخاصة بطرف خارجي أو طرف ثالث المشار إليها    ةوال تتحمَّل الوكالة أي مسؤولية عن استمرارية أو دقَّ 
، أي محتوى    . أو مالئماً  يرد في تلك المواقع الشبكية دقيقاً في هذا المنشور وال تضمن أن يكون، أو أن يظلَّ
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١  

  مة مقدِّ    -١

  الخلفية   -١-١

تحيق   وظائفها وضَع معايير األمان من أجل وقاية الصحة والحد من المخاطر التيينص النظام األساسي للوكالة على أنَّ من  

المؤينة، والعمَل على تط التعليم باألرواح والممتلكات من جراء اإلشعاعات  بينها  المعايير من خالل وسائل من  بيق هذه 

  والتدريب.

د معايير األمان الصادرة عن الوكالة.  لمؤتمر العام وتجسِّ وتتماشى أنشطة التعليم والتدريب التي تقوم بها الوكالة مع قرارات ا

ي مجال اإلشعاع والنقل وأمان النفايات. وتركز الدورات ة حافظة شاملة تتكون من الحزم والمواد التدريبية فووضعت الوكال

ا (مثل  اإلشعاعي  باألمان  تتعلق  محددة  مواضيع  على  أسبوعين)  إلى  أيام  بضعة  بين  (ما  المدة  الرقابي،  قصيرة  إلطار 

ضوال وا  تعرُّ المرضى،  ووقاية  والداخلي،  الخارجي  النفايات  المهني  في  المواد  المشعَّةلتصرف  ونقل  وأمان  المشعَّة،   ،

الرقابيون والمهنيون الصحيون  المشعَّةالمصادر   )، وهي موجهة إلى فئات محددة من الموظفين، بمن في ذلك الموظفون 

  لون.اإلشعاعات والمشغّ ومسؤولو الوقاية من 

(الدورة العليا) هي دورة "طويلة اإلشعاعية  عات وأمان المصادر  والدورة التعليمية الجامعية العليا في الوقاية من اإلشعا

م التدريب المهني األساسي األولي للمهنيين الشباب الذين يُتوقع أن يصبحوا، مع مرور الوقت، مسؤولين رقابيين األمد" تقدِّ 

في    المشعَّةات وأمان المصادر  قرار أو خبراء مؤهلين في الوقاية من اإلشعاعات أو مدربين في الوقاية من اإلشعاعوصناع  

. ومنذ ذلك حين، حضر أكثر  ١٩٨١بلدانهم األصلية. وعقدت الدورة ألول مرة تحت رعاية الوكالة في األرجنتين في عام  

ريقيا أفعليا التي استضافتها مراكز التدريب اإلقليمية التابعة للوكالة في  ) الدورة ال٢٠١٧من عام    اً دارس (اعتبار  ١٧٠٠من  

فرنسية) وأوروبا (باإلنكليزية والروسية) وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي (باإلسبانية والبرتغالية)، نكليزية وال(باإل

المختلط لتقديم الدورة العليا، والجمع  التعلُّم    في تيسير نهج فيوآسيا (بالعربية واإلنكليزية). وتُستخدم التكنولوجيا الحديثة اآلن  

اإللكتروني عادةً) مع التدريس الشخصي التقليدي. ويتيح استخدام المنصات عبر اإلنترنت  التعلُّم  عن بعد (م  علُّ الت  بين أساليب

ً أيض   يل.رصد تقدم الطالب طوال الدورة باإلضافة إلى تيسير متابعتهم على المدى الطو ا

حديثها لتعكس التغييرات التي أدخلت في  ] وجرى ت١من المنهج القياسي الخاص بالدورة العليا [  ٢٠٠٢حت طبعة عام  ونُقِّ 

الة واالستنتاجات والتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية واللجان ذات الصلة في مجال  معايير األمان الصادرة عن الوك

علمية  عات المؤينة (مثل اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاعات، ولجنة األمم المتحدة الالوقاية من اإلشعاعات وآثار اإلشعا

االقتراحات التي قدمتها اللجنة التوجيهية المعنية  المعنية بآثار اإلشعاع الذري). كما أخذت في االعتبار جملةَ أمور من بينها

النفايات، التابعة للوكالة، والخبرة التي اكتسبتها مراكز التدريب بالتعليم والتدريب في مجال األمان اإلشعاعي وأمان النقل و

ض عنها تقييم الدورة العليا الذي أجراه مكتب الخدمات اإلشرافية تنظيم الدورة، فضالً عن التوصيات التي تمخَّ اإلقليمية في  

  الداخلية التابع للوكالة.  

  الهدف   -٢-١

تنظمها الوكالة هو توفير التدريب األساسي في مجال الوقاية من اإلشعاعات وأمان المصادر  الهدف من الدورة العليا التي  

متعداإلش التقنية  و/أو  العلمية  األسس  في  والعملي  النظري  التدريب  تقديم  أجل  من  التخصصات  عاعية. وهي مصممة  دة 

ا ويتيح  وتنفيذها.  من اإلشعاعات  الوقاية  بشأن  الدولية  والمعايير  أساسللتوصيات  القياسي  الدراسي  ً لمنهج  ً منسق  ا إلجراء    ا

، والحد األدنى من  تعلُّميةضرات والتمارين العملية بما في ذلك األهداف الالدورة العليا من حيث المحتويات النظرية للمحا

  المرافق والبنية األساسية لمرفق التدريب، واختيار المدربين والدارسين.

  



 

٢  

  النطاق   -٣-١

عاعات سي القياسي على إطار األمان اإلشعاعي الضروري للضوابط الرقابية والتشغيلية للحماية من اإلشيركز المنهج الدرا

مج الدورات في الوقاية من اإلشعاعات المؤينة واالستخدام اآلمن للمصادر اإلشعاعية في جميع تطبيقاتها. ويتيح أداة لتيسير د

  المؤسسات التعليمية في الدول األعضاء. المصادر اإلشعاعية في مناهج  وأمان

  الهيكل   -٤-١

القسم   والبشرية  ٢يقدم  المادية  الموارد  على  عامة  للم  نظرة  وفقاً  التدريبية  الدورة  لتنظيم  الالزمة  الدراسي  األساسية  نهج 

التي   الخبرة  للدورة، بناًء على  األمثل  بالتنفيذ  المتعلقة  االعتبارات  عن  الدورة  القياسي، فضالً  الوكالة في تنظيم  اكتسبتها 

اسي وهيكله واألهداف التعلُّمية الرئيسية نظرة عامة على المنهج القي  ٣بالتعاون مع مراكز التدريب اإلقليمية. ويقدم القسم  

 المحددة لكل  تعلُّمية، واألهداف الالمنهج القياسيمحتوى كل جزء من أجزاء    ٤ويصف القسم    والمدة المقترحة لكل جزء.

  وحدة داخل الجزء، ويقدم قائمة بالتمارين العملية، وقائمة بالمنشورات المرجعية للمزيد من االّطالع.

    



 

٣  

  لدراسي القياسي لمنهج ا تنفيذ ا    -٢

  اعتبارات عامة   -١-٢

من  ٣-٥ستُطبَّق المشورة بشأن إعداد التدريب في مجال الوقاية واألمان وتنفيذه، على النحو المنصوص عليه في القسم  

من سلسلة تقارير األمان، المعنون "التدريب في مجال الوقاية من اإلشعاعات واالستخدام المأمون للمصادر   ٢٠العدد  

ل، ]، بشكل عام على تنفيذ المنهج الدراسي القياسي الخاص بالدورة التعليمية الجامعية العليا. وفي هذا الفص٢اإلشعاعية"[ 

)، ومزيج المواضيع ٢-١)، مع مراعاة أهداف الدورة العليا (القسم ٣-٢إلى    ١-٢من   تقّدم اعتبارات محددة (في األقسام

  ي، على النحو المبين أدناه.واألنشطة التعليمية في المنهج القياس 

  ويتكون المنهج القياسي من محاضرات نظرية وتدريب عملي.

  تغطي المحاضرات النظرية:

  الجزء الثالث من المنهج الدراسي القياسي، بما في ذلك الفيزياء المواضيع العلمية األساسية (الجزء األول إلى

  أثير البيولوجي لإلشعاعات المؤينة)؛ النووية واألمور ذات الصلة، والكميات والوحدات، والت 

  ،المواضيع الخاصة بالوقاية من اإلشعاعات واألمان (األجزاء من الرابع إلى العاشر من المنهج الدراسي القياسي

في ذ الرقابي، واألنواع بما  فيما يتعلق باإلطار  الوكالة  للوقاية من اإلشعاعات، ومتطلبات  الدولي  النظام  لك 

ضال المختلفة من حاالت ض وفئات ال  تعرُّ   ؛ )تعرُّ

  ِّالمدر تدريب  عشر:  الحادي  (الجزء  للطالب  التعليمية  المهارات  تنمية  إلى  تهدف  خاصة    بين)، مواضيع 

المعرفة والمهارات ال مكتسبة في حل مشكلة معينة في الوقاية من اإلشعاعات (الجزء الثاني عشر: وتطبيق 

  مشروع العمل).

  رات النظرية وللمفاهيم. وقد يتكون من تمارين عملية ز و/أو إتاحة فهم أفضل للمحاضويستخدم التدريب العملي لتعزي 

وعدد الطالب المشاركين ومنهجية التعلُّمي  أو عروض توضيحية أو زيارات تقنية، وهي تتميز جميعها من حيث الهدف  

  العمل (تدريب مستقل أو بدعٍم من محاضر) والمخرجات المتوقعة وآلية التقييم:

 جموعات صغيرة صف التمرين العملي بأنه تجربة عملية يقوم بها الطالب وهم يعملون فرادى أو في م ن ويمك

تحت إشراف مدرب، على سبيل المثال، باستخدام المختبر أو المعدات الميدانية، والتعرف على برامج الوقاية 

تنفيذ تمرين محاكاة. وعند االنتهاء   من اإلشعاعات، أو تطبيق إجراءات مختبرية، أو القيام بحل دراسة حالة أو 

المهم التأكد من أن الط  الب يقدمون تقارير مكتوبة فردية (وإْن كانوا يعملون في من كل تمرين عملي، من 

  مجموعات) وأن تخضع هذه التقارير للتقييم؛ 

  حي وفي بعض الحاالت، قد يكون من األنسب للمحاضر (أو للطالب تحت إشراف مباشر) تقديم عرض توضي

حدودة من أنواع معينة للمجموعة بأكملها، وذلك، على سبيل المثال، في حال كان لدى مركز التدريب كمية م 

من المعدات، أو كان استخدام البرمجية مقيداً بشروط الترخيص، أو كانت هناك مخاوف تتعلق بأمان استخدام 

ق أهداف العرض التوضيحي. وبدالً من ذلك، يمكن إلخ. ويمكن تقديم استبيان للطالب لتقييم تحقي   ،المشعَّة المواد  

  دية؛أن يُطلب من الطالب تقديم تقارير فر

  ويمكن أن تشكل الزيارات التقنية إلى مرافق مثل المستشفيات والمرافق اإلشعاعية الصناعية والمواقع التي بها

  الموجودة في البيئة الطبيعية   عَّة المش مشكالت مثيرة لالهتمام فيما يتعلق بالوقاية من اإلشعاعات (مثل المواد  

طبيق الوقاية من اإلشعاعات وأمان المصادر في مواقف الحياة توضح كيف يمكن ت   ا أو الرادون) أدوات قوية جد 



 

٤  

الواقعية. وسيؤدي التحضير الجيد والمعلومات المسبقة قبل الزيارات التقنية إلى تعظيم الفوائد المتأتية. ويمكن 

الطالب أهداف الزيارة التقنية. ويمكن، بدالً من ذلك، أن يُطلب من    مدى تحقُّق الب لتقييم  تقديم استبيان للط 

  إرسال تقارير فردية.

ويعني المزج بين المواضيع النظرية ومنهجيات التدريب العملي المتنوعة ضرورة أن يمتثل المدربون والطالب ومرافق 

  ي األقسام التالية.التدريب لبعض المتطلبات األساسية، كما هو موضح ف

  مرافق التدريب   -٢-٢

تحتاج إلى مرافق وبنى أساسية تختلف عن أي دورة أخرى، إال أنه يجب النظر لئن كانت المحاضرات النظرية قد ال  

بعناية أكبر في توافر األدوات والمعدات وإمكانية الوصول إلى مرافق التدريب العملي. باإلضافة إلى الحد األدنى من 

([ مجموعة   القسم  ٢المعدات  كبير   ،)٣-٣-٥]،  مجموعة  توافر  الدراسي  المنهج  تنفيذ  األدوات يتطلب  من  ومتنوعة  ة 

والمعدات، وإمكانية الوصول إلى مجموعة من المرافق والمنشآت، إلجراء تمارين عملية، وعروض توضيحية، والقيام 

ضبزيارات تقنية فيما يتعلق بالتحكم في ال ضالمهني وال  تعرُّ ضالعام في جميع أنواع حاالت ال  تعرُّ ض (حاالت ال  تعرُّ  تعرُّ

ض وحاالت الالمخطط لها والقائمة   ضالطارئة)، والتحكم في ال   تعرُّ ض الطبي في حالة ال تعرُّ المخطط له. وقد يعني   تعرُّ

  ذلك، من حيث المبدأ، توافر جملة أمور من بينها:

  اعل  ب أساسية في الفيزياء النووية والنشاط اإلشعاعي وتفمختبرات فيزياء تتمتع بمعدات وإجراءات للقيام بتجار

  اإلشعاع مع المادة؛

  ُفيها اختبارات بيولوجية (مثل عد خاليا الدم المشععة) أو إجراء التحقيقات والدراسات الوبائية    ى جرمختبرات ت

  بشأن تقييم المخاطر المرتبطة بالجرعات؛

  ا تقديمها ألغراض  يمكن  التي  الرقابية  الزيار األنشطة  في  المشاركة  المثال،  التفتيشية،  لتدريب (على سبيل  ات 

الوثائق الرقابية، واستخدام البرمجيات للحفاظ على قوائم وسجالت للبيانات الرقابية، وإدارة المعلومات  وإعداد  

  الرقابية واألنشطة الرقابية)؛

  م خدمات تتضمن: الرصد اإلشعاعي للعمال  منظمة للدعم التقني والعلمي لديها المعدات والمرافق واإلجراءات لتقدي

ض رعات للرصد الفردي لل والسكان (مثل خدمات قياس الج الخارجي والداخلي)؛ والرصد والتحليل البيئي؛    تعرُّ

الخاصة   واإلجراءات  البرمجية  (مثل  الجرعة  وتقييم  الجرعات)؛  لقياس  ثانوي  معايرة  (مثل مختبر  والمعايرة 

  ؛والتلوث)   التشتّتوارئ والتصدي لها (مثل أدوات النمذجة لتقييم  بحساب الجرعة)؛ والتأهب للط

  رافق الصناعية التي بها ممارسات تشمل استخدام أو تطبيق التصوير اإلشعاعي الصناعي، والقياس النووي  الم

ة لصنع  ؛ والمنشآت النووية (مثل محطالمشعَّة وتسجيل قياسات اآلبار، ومقتفيات النشاط اإلشعاعي، وإنتاج النظائر  

ومفاعل بحوث، ومحطة قوى نووية)؛    ل نووي بمجمعات وقود حرجة ودون الحرجة،الوقود النووي، ومفاع 

  ؛المشعَّة ؛ والتصرف في النفايات  المشعَّة والتعدين وتجهيز المواد الخام، ونقل المواد  

   والطب النووي (للتشخيص    تصويريا المرافق الطبية الخاصة باألشعة التشخيصية واإلجراءات التدّخلية الموجهة

  والعالج) والعالج اإلشعاعي. 

   



 

٥  

وقد ال تكون المرافق والمنشآت المذكورة أعاله ضرورية لتنفيذ دورة تدريبية على ضوء المنهج الدراسي القياسي عند 

جهوها في حياتهم إيالء االعتبار الحتياجات التدريب المحددة للدارسين ومسائل األمان اإلشعاعي الفعلية التي يتوقع أن يوا 

ورة مقدمة للدارسين القادمين من دول أعضاء ليس بها أي مرفق نووي، لن تكون المهنية: على سبيل المثال، بالنسبة لد 

  هناك حاجة إلى إتاحة الوصول إلى هذه المرافق إلجراء تدريب عملي في إطار الدورة.

ء راعلى جميع المعدات أو الدراية أو الخبرة الالزمة إلج  ألن العديد من مراكز التدريب قد ال تتمكن من الحصول   اً ونظر

الهيئات/المنظمات األخرى ذات  اتفاقات تعاون رسمية مع  إبرام  تعليمية جامعية عليا، فسيكون من الضروري  دورة 

التعلُّ  األهداف  جميع  تحقيق  لضمان  الالصلة  الدعم  ومنظمات  الوطنية،  الرقابية  والهيئة  الجامعات،  وتشكل  تقني مية. 

صناعية لإلشعاعات المؤينة والمصادر اإلشعاعية، والمستشفيات، والعلمي، والمنظمات والشركات التي لديها تطبيقات  

  بعض األمثلة ألصحاب المصلحة الذين يمكن أن يتعاونوا في تنظيم الدورة العليا.

  بين اختيار المدرِّ   -٣-٢

س،(ا بينباإلضافة إلى القدرات التقنية المطلوبة للمدرِّ  بما في ذلك الخبرة  لكفاءة التقنية في الموضوع أو المادة التي تُدرَّ

)، ٥-٣-٥القسم    ،] ٢العملية ذات الصلة)، والقدرات التدريسية (مهارات تعليمية وتواصلية جيدة)، والمهارات اللغوية ([ 

رية وعروض التدريب العملي، يتطلب تنفيذ المنهج الدراسي القياسي، بما فيه من مجموعة واسعة من المواضيع النظ

  خلفيات ومستويات تعليمية وخبرات مهنية مختلفة للغاية.مشاركة مدربين ذوي 

وعلى الرغم من أن مستويات التعليم العالي (ماجستير أو دكتوراة) مرغوبة بشكل عام (على سبيل المثال للمحاضرات 

ي مجاالت األول والثاني والثالث)، فإن الخبرة المهنية ف النظرية حول المواضيع العلمية األساسية المرتبطة باألجزاء  

المرتبط   العملي  التدريب  و  النظرية  للمحاضرات  بالنسبة  المثال،  (على سبيل  إضافية مهمة  ميزة  تعد  التحكم بمحددة 

ض الرقابي في الجزء الرابع؛ وحاالت ال ض المخطط لها والقائمة وحاالت ال  تعرُّ ع إلى الجزء الطارئة من الجزء الساب   تعرُّ

ة مطلوبة من جميع المدربين وستكون هي الميزة الرئيسية للمدربين المشاركين في تكون القدرات التعليمي العاشر). وس 

و/أو إلجراء  النظرية  المحاضرات  لتقديم  الالزم  الوقت  الحادي عشر). وفضالً عن  (الجزء  المدربين  تدريب  أنشطة 

مثل االختبارات في نهاية كل التأكد من تخصيص وقت للقيام بأعمال التقييم (   التدريب العملي، يجب على جميع المدربين 

جزء)، وفي حال ُكلِّفوا بمهام إشرافية، أن يخصصوا وقتاً لتقديم المشورة واإلشراف على مشاريع أعمال الطالب (الجزء 

  الثاني عشر).

ن في رقابيين وخبراء مؤهلي  اً أن يكونوا أيض  ال جد وباإلضافة إلى أن يكون المدربون من الكوادر األكاديمية، من المحتم

الوقاية من اإلشعاعات، وفيزيائيين طبيين، وموظفين من منظمات الدعم التقني والعلمي. ومن شأن التعاون الذي أُنشئ 

والعلمي، التقني  الدعم  (منظمات)  ومنظمة  الرقابية،  والهيئة  الجامعات  (مثل  المعنيين  المصلحة  أصحاب  جميع   مع 

  ين.والمستشفيات) أن ييسر تعيين المدربين المناسب

  اختيار الطالب   -٤-٢

يجب أن يكون الطالب قد حصلوا على تعليم رسمي إلى مستوى معادٍل لدرجٍة جامعية، ويفضل أن يكون ذلك في مجال 

ندسة، على أن يُنظر في قبول الطالب الحاصلين على مؤهالت في الكيمياء أو علوم الحياة أو اله  اً الفيزياء. ويمكن أيض 

مع الخبرة العملية ذات الصلة. وباإلضافة إلى المؤهالت األكاديمية، يجب أن   ضها مقرونةً كل حالة على حدة عند عر

يكون الطالب ممن اختيروا للعمل في مجال الوقاية من اإلشعاعات واالستخدام اآلمن للمصادر اإلشعاعية في وطنهم. 

ريب، في المجاالت التالية: وضع األحكام أو سيعملون في المستقبل الق من يعملون بالفعل،  ذ أن يكون الطالب م ويُحبَّ 

ضواإلجراءات الرقابية ألي مرفق أو نشاط، أو إسداء المشورة للسيطرة على ال المهني والعام والطبي، أو في وضع   تعرُّ



 

٦  

يصبحوا مدربين في مجال يطمحون إلى أن  الطالب الذين    اً برامج الوقاية من اإلشعاعات. وسيستفيد من الدورة أيض 

بالدورات التي نُظمت في السنوات   مقارنةً الوقاية من اإلشعاعات واألمان اإلشعاعي. وأظهر تقييم تأثير الدورة العليا  

من   ٣٦  الـ الوقاية  في  المؤهلين  والمدربين  والخبراء  القرار  الرقابيين وصناع  أن  اإلعداد)  (قيد  اإلشعاعات   الماضية 

  من المعرفة والمهارات المكتسبة في الدورة العليا. فيدون بشكل خاصيست

 



 

٧  

  لمحة عامة عن المنهج الدراسي القياسي    -٣

وصف العام لكل جزء. وتُ التعلُّمي  د الهدف  وكل جزء مقسم إلى وحدات. ويُحدَّ   اً ينقسم المنهج القياسي إلى اثني عشر جزء

المحددة للوحدة. وتقدم لكل جزء قائمة بجلسات التدريب   تعلُّميةاألهداف ال  وحدة من خالل محتواها مع اإلشارة إلى   كلُّ 

العملي. ويمكن أن تكون هذه الجلسات تمارين عملية (مثل التمارين المختبرية ودراسات الحاالت) والعروض التوضيحية 

لمقترحة لكل جزء (بما في والمدة االعامة    تعلُّمية األجزاء وأهدافها ال  والزيارات التقنية. ويلخص الجدول األول عنوان 

  ذلك الجلسات النظرية والعملية).

  لمحة عامة عن المنهج الدراسي القياسي   -الجدول األول

  الهدف  عنوان الجزء   رقم الجزء 
المدة المقترحة 

  (بالساعات) 

استعراض الجوانب   أوالً 

  األساسية

للمبادئ األساسية للفيزياء والرياضيات تزويد الطالب بفهم  

ذلك العمليات   مستخدمة في الوقاية من اإلشعاعات، بما فيلا

اإلحصائية.  واألساليب  النووية،  والتفاعالت  اإلشعاعية، 

ويفهمون  اإلشعاع  بمصادر  ين  ملّمِ الطالب  وسيكون 

  .المادة   تفاعالت اإلشعاع مع

٧٠  

 ً قياس تزويد    الكميات والمقاييس   ثانيا وكميات  اإلشعاعية  للكميات  بفهم  الطالب 

اإلشعاعا لا من  للوقاية  التشغيلية  والكميات  ت جرعات 

إجراء  من  يمكنهم  مما  بها،  الخاصة  القياس  ووحدات 

الحسابات ذات الصلة. تزويد الطالب بالخبرة العملية إلعداد 

وتشغيل أنواع مختلفة من أجهزة الكشف عن اإلشعاعات، 

مبا  على  وأوجه والتعرف  وخصائصها،  التشغيلية،  دئها 

  يل بيانات القياس وتفسيرها.لقصورها، وتح 

٦٠  

 ً اآلثار البيولوجية   ثالثا

  المؤيِّنةلإلشعاعات 

شحذ الوعي لدى الطالب بتأثيرات اإلشعاع على المستويين 

أن  يمكن  التي  األنسجة  تفاعالت  وفهم  والخلوي  الجزيئي 

صحية   تأثيرات  إلى  لهم تؤدي  وستقدم  وحتمية.  عشوائية 

معا  لتقدير  المستخدمة  بالنسبة م النماذج  المخاطرة  الت 

  للتأثيرات العشوائية لإلشعاع.

٣٠  

 ً النظام الداخلي للوقاية    رابعا

من اإلشعاعات 

  واإلطار الرقابي 

تزويد الطالب بفهم للدور الذي تضطلع به المنظمات الدولية 

من   الوقاية  اللجنة في  توصيات  ذلك  في  بما  اإلشعاعات، 

الن  بشأن  للوقاية من اإلشعاعات  للوقاية ظالدولية  الدولي  ام 

من اإلشعاعات. وتقديم لمحة عامة عن معايير األمان ذات 

ة الصادرة عن الوكالة، بما في ذلك المكونات الرئيسية الصل 

الرقابي  التحكم  القانوني والرقابي لألمان، وتدابير  لإلطار 

ات الصلة، فضالً عن المبادئ الرئيسية لثقافة األمان وبناء ذ

  مان اإلشعاعي.أل الكفاءة في مجال ا

٤٠  



 

٨  

  الهدف  عنوان الجزء   رقم الجزء 
المدة المقترحة 

  (بالساعات) 

 ً ضتقييم ال  خامسا  تعرُّ

ضالخارجي وال  تعرُّ

ا  دالداخلي (فيما ع

ضال   الطبي) تعرُّ

ال عن  الناشئة  الجرعات  قياس  من  الطالب  ضتمكين   تعرُّ

الخارجي ورصدها وحسابها وتفسيرها بالنسبة لألفراد، بما 

في ذلك تصميم برنامج رصد لتقييم الجرعة الفردية ولمكان 

وتمكين الطالب من استخدام التقنيات المناسبة لتقييم   العمل.

النويدات   اندخاالت  عن  الناشئة  بالنسبة   المشعَّةالجرعات 

  خلي.لألفراد في الحاالت البسيطة للتلوث الدا 

٦٠  

 ً ضحاالت ال  سادسا  تعرُّ

  : المخطط لها

  المتطلبات العامة

ات ع تزويد الطالب بفهم للمتطلبات العامة للوقاية من اإلشعا 

ال  بحاالت  يتعلق  ض فيما  فئات   تعرُّ لجميع  لها  المخطط 

ض ال ض(ال  تعرُّ   المهني والعام والطبي). تعرُّ

١٥  

 ً ضحاالت ال  سابعا  تعرُّ

المخطط لها: 

  التطبيقات غير الطبية 

ومفاهيم  لمبادئ  العملي  للتطبيق  جيد  بفهم  الطالب  تزويد 

حاالت  من  واسعة  مجموعة  في  اإلشعاعات  من  الوقاية 

ضالمخطط لها (باستثناء ال  ضرُّ تع ال الطبي). سيتمكن   تعرُّ

من  للوقاية  مناسبة  برامج  وضع  من  أيضاً  الطالب 

  التطبيقات.  اإلشعاعات لمجموعة واسعة من 

١٠٠  

 ً ضحاالت ال  ثامنا  تعرُّ

 :المخطط لها

  التطبيقات الطبية

من  الوقاية  مبادئ  لتطبيق  عام  بفهم  الطالب  تزويد 

  الطبية.  اإلشعاعات في التطبيقات 

٦٠  

 ً ضحاالت ال  تاسعا  تعرُّ

ب  الطارئة والتأهُّ 

  ي لها للطوارئ والتصدِّ 

المتطلبات   فهم  من  الطالب  من تمكين  للوقاية  األساسية 

ال ضحاالت  نظام   تعرُّ فهم  من  الطالب  تمكين  الطارئة. 

المتطلبات  ذلك  في  بما  لها،  والتصدي  للطوارئ  التأهب 

لتخطيط وإجراءات ا األساسية والمبادئ واألهداف وأساس  

مع  والتواصل  األخرى  التصدي  وإجراءات  الوقاية 

بالترتيب  أيضاً  ين  ملّمِ الطالب  وسيكون  التي الجمهور.  ات 

ألي  وكفاءة  بفعالية  التصدي  يتسنى  لكي  تتوفر  أن  يجب 

  طارئ نووي أو إشعاعي.

٤٠  

ضحاالت ال  عاشراً   تعرُّ

  القائمة

األساسية   المتطلبات  فهم  من  الطالب  من لتمكين  لوقاية 

ال ضحاالت  أيضاً   تعرُّ ين  ُملّمِ الطالب  سيكون  القائمة. 

ال ضبأسباب حاالت  والنُّ   تعرُّ بالتخفيف القائمة،  الكفيلة  ُهج 

متطلبات  تطبيق  فيها  يجب  التي  والظروف  عواقبها،  من 

ض ال   المهني. تعرُّ

١٥  

بية وتنفيذها، وأن  يأن يكونوا قادرين على تنظيم الدورات التدر  بينتدريب المدرِّ   حادي عشر 

التعليمية  المهارات  التعليمية، وأن يطبقوا  يطوروا مهاراتهم 

  في العرض الشفوي الوارد في الجزء الثاني عشر. 

٣٠  



 

٩  

  الهدف  عنوان الجزء   رقم الجزء 
المدة المقترحة 

  (بالساعات) 

معالجة    واجب عملي  ثاني عشر في  الدورة  في  المكتسبة  والمهارات  المعرفة  تطبيق 

وتقديم  من اإلشعاعات واألمان  بالوقاية  تتعلق  مشكلة معينة 

  واالستنتاجات. ج ئالنتا

٨٠  

        

    



 

١٠  

  المنهج الدراسي القياسي    -٤

  الجزء األول: استعراض الجوانب األساسية   -١-٤

الطالب بفهم للمبادئ األساسية للفيزياء والرياضيات المستخدمة في الوقاية من اإلشعاعات، بما في ذلك   تزويد   الهدف:
واألسالي النووية،  والتفاعالت  اإلشعاعية،  ويفهمون   بالعمليات  اإلشعاع  بمصادر  ين  ملّمِ الطالب  وسيكون  اإلحصائية. 

  تفاعالت اإلشعاع مع المادة

 

  المحتوى   -١-١-٤

  المحتوى   الوحدة 
الهدف التعلُّمي 

  رقم) ال(

    مقدمة  مقدمة  -١-أوالً 

المحتوى، واألهداف التعلُّمية،  ولمحة عامة عن الدورة التدريبية: الغرض،  
  اإلشعاعات وأمان المصادر اإلشعاعية وقاية منلمة في امقدِّ ، ووالبرنامج

  ال ينطبق 

مبادئ الفيزياء   -٢-أوالً 
والرياضيات المستخدمة 

الوقاية من  في 
  اإلشعاعات

  مبادئ الفيزياء الذرية والنووية

الذرة، النواة، البروتونات، النيوترونات، اإللكترونات؛ وحدة الكتلة الذرية؛  
؛ نظائر عنصر ما؛ النويدات المستقرة  رالعناصر، الجدول الدوري للعناص

اإلثارة اإللكتروني؛  الترابط  طاقة  اإللكترونية؛  األغلفة  المستقرة؛  ؛ وغير 
الطاق طيف  الصدم؛  إشعاع  المعجلة؛  الجسيمات  األشعة التأين؛  إشعاع  ة: 

  السينية المميز وإشعاع الصدم؛ التحويل الداخلي؛ إلكترون أوجيه 

  النشاط اإلشعاعي

؛ المشعَّةالستقرار؛ النوى غير المستقرة؛ النويدات  لنووي؛ خط اااالستقرار  
أنماط االضمحالل اإلشعاعي وأنواع األطياف: ألفا، بيتا، غاما؛ البوزيترون، 

الداخليالتقاط   التحويل  المدارية؛  ثابت    ؛اإللكترونات  الوحدات؛  النشاط؛ 
العمر؛  االضمحالل؛ العمر النصفي؛ قانون االضمحالل اإلشعاعي؛ متوسط

  سالسل االضمحالل والتوازن 

  التفاعالت النووية

واالندماج   االنشطار  المستحث؛  اإلشعاعي  النشاط  التفاعالت؛  أنواع 
ا المقطع  الطاقة)؛  عن  (اعتبارات  الناتجة  الطاقة  المستعرض؛  لنووي 

  التفاعالت

  مبادئ الرياضيات  

الت تفاضلية د(الدوال األسية)؛ معا  االضمحاللالتفاضل والتكامل؛ معادالت  
  من الدرجة األولى مع وجود ثابت  خطية عادية

  علم اإلحصاء 

؛ الدقة؛ الوسط الحسابي، العدد المتوسط، الدارج؛ االنحراف المعياري؛  حة الص 
تويات الثقة؛ نظرية االحتماالت؛ المتغيرات العشوائية؛ األنواع المختلفة من  مس 

لوغاريث  غاوسي،  بواسون،  الحدين،  (ذات  مخطط  م التوزيعات  عادية)؛  ية 
  تي للطالب؛ توزيع خي تربيع - ؛ اختبار استطارة 

  ٠١-٢-أوالً -هـ

  ٠٢-٢-أوالً -هـ

  ٠٣-٢-أوالً -هـ

  ٠٤-٢-أوالً -هـ

  ٠٥-٢-أوالً -هـ

  ٠٦-٢-أوالً -هـ

  ٠٧-٢-أوالً -هـ

  ٠٨-٢-أوالً -هـ

  ٠٩-٢-أوالً -هـ

  ١٠-٢-أوالً -هـ

  ١١-٢-أوالً -هـ

  ١٢-٢-أوالً -هـ



 

١١  

  المحتوى   الوحدة 
الهدف التعلُّمي 

  رقم) ال(

للعد؛ توفيق   العملي  التطبيق  التعالق؛   المنحنى معايير شوفينيت، االنحدار؛ 
  بأساليب المربع األدنى 

التفاعل بين  -٣-أوالً 

  اإلشعاع والمادة 

  إشعاع الجسيمات المشحونة

  الجسيمات الثقيلة (ألفا، نوى بروتونية) 

بين  العالقة  النووي؛  التفاعل  استطارة  واإلثارة،  التأين  الطاقة،  نقل  آليات 

  راغ؛ قوة اإليقاف؛ التدريع المدى والطاقة؛ منحنى ب

  جسيمات بيتا 

نقل   إشآليات  قوة الطاقة؛  براغ؛  منحنى  التجريبية؛  العالقات  الصدم؛  عاع 

  اإليقاف؛ التدريع؛ إشعاع تشيرينكوف

  إشعاع غير مشحون

  األشعة السينية وأشعة غاما

ال اكهرالتأثير  كومبتون؛  استطارة  الفوتون  إلضوئي؛  إنتاج  الزوجي؛  نتاج 

على الوسط   Zأُسي؛ تأثير  معامل التوهين الخطي والكتلي؛ توهين الثانوي؛

  الممتص؛ تصحيح التراكم؛ التدريع

  النيوترونات 

  ) n, p) ،(n, ɣ(  آلية التفاعل: االستطارة؛ االمتصاص؛ االلتقاط اإلشعاعي 

  االعتماد على الطاقة؛ التدريعوغيره. 

  ٠١-٣-أوالً -هـ

  ٠٢-٣-أوالً -هـ

  ٠٣-٣-أوالً -هـ

  ٠٤-٣-أوالً -هـ

  ٠٥-٣-أوالً -هـ

  ٠٦-٣-أوالً -هـ

مصادر    -٤-أوالً 

  اإلشعاع 

  عياإلشعاع الطبي

(اليورانيوم  المشعَّةالنويدات   اليورانيوم  )،  ٢٣٨واليورانيوم  ٢٣٥األرضية 

و ٢٣٢والثوريوم والنويدات)K40(  ٤٠-البوتاسيوم،  سلسلة    ؛  في  المهمة 

اليورانيوم الرادي  ٢٣٢والثوريوم  ٢٣٨اضمحالل  والرادون)؛  (انبعاث  وم 

  الموجودة في البيئة الطبيعية  المشعَّةالمواد 

الكوني: اإلشعاع    اإلشعاع  العرض  أنواع  خط  بحسب  التفاوتات  الكوني؛ 

  واالرتفاع 

  البشرية الصنع  المشعَّةالمصادر 

بيتا  المشعَّةالمصادر   مصادر  مصادر  :  السينية؛  واألشعة  وغاما  وألفا 

ا المصادر  النظيرية؛  المختومة النيوترونات  غير  المصادر  لمختومة؛ 

  ؛ التساقطالمشعَّةائر اج النظومولدات النظائر؛ حاويات المصادر؛ إنت

واالندماج االنشطار  تفاعالت  استعراض  النووية:  تهدئة   ؛المفاعالت 

الحرجية.   الضرب،  عامل  العناصر النيوترونات؛  المفاعالت؛  أنواع 

البحو مفاعالت  النووي؛  المفاعل  في  الوقود  األساسية  دورة  منشآت  ث؛ 

  النووي

  ٠١-٤-أوالً -هـ

  ٠٢-٤-أوالً -هـ

  ٠٣-٤-أوالً -هـ

  ٠٤-٤-أوالً -هـ

  ٠٥-٤-أوالً -هـ



 

١٢  

  المحتوى   الوحدة 
الهدف التعلُّمي 

  رقم) ال(

  دات اإلشعاعمولِّ 

  البيتاترونات  ؛ خطية؛ السيكلوترونات ال عجالت  إنتاج الجسيمات المشحونة: الم

المعجالت   الطاقة؛  منخفضة  السينية  األشعة  أجهزة  السينية:  األشعة  إنتاج 

الحزمة   وجودة  الترشيح  واألطياف؛  المبادئ  األخرى؛  األجهزة  الخطية؛ 

  اإلشعاعية

االنشطارنإ النيوترونات:  نوع    ؛االندماج  ؛ تاج  من  التفاعالت   التشظي؛ 

(p, n)  ،(d, n)،  (α, n)  و(ɣ, n)  العالج ؛ ألغراض  النيوترونات  إنتاج 

  النيوتروني 

الطب   المؤين في  السلع  تطبيقات اإلشعاع  والصناعة واألغذية والزراعة؛ 

  االستهالكية

 

  األهداف التعلُّمية  -٢-١-٤

  الوحدة 

  األهداف التعلُّمية

  الرقم 
  الوصف

  القيام بما يلي: قادراً على بعد إكمال الوحدة التدريبية، يصبح الطالب  

  -  -  مقدمة  -١-أوالً 

مبادئ الفيزياء   -٢-أوالً 
والرياضيات 

المستخدمة في الوقاية  
  من اإلشعاعات

  .وصف هيكل الذرة وتحديد المكونات األساسية للنواة  ٠١-٢-أوالً -هـ

في  ٠٢-٢-أوالً -هـ الذرات  تتجمع  كيف  ا  وصف  ألرقامها  وفقاً  وكيف عناصر  لذرية، 
  تترتب هذه العناصر في الجدول الدوري. 

  .مفهوم نظائر عنصر من العناصرشرح   ٠٣-٢-أوالً -هـ 

  .بها الذرةاآلليات التي تتأين وصف عملية التأيّن و  ٠٤-٢-أوالً -هـ 

  شرح آليات إنتاج إشعاع الصدم وإشعاع األشعة السينية المميز.   ٠٥-٢-أوالً -هـ 

وصف أنماط االضمحالل وأنواع اإلشعاعات المنبعثة (ألفا، بيتا، انبعاث    ٠٦-٢-أوالً -هـ 
  غاما). ،البوزيترون

  .ة السينيةشرح االختالفات بين شعاع غاما واألشع  ٠٧-٢-أوالً -هـ 

تحديد وحدة النشاط اإلشعاعي، ومفهوم العمر النصفي وقانون االضمحالل   ٠٨-٢-أوالً -هـ 
  .اإلشعاعي

  . الدائم والتوازن العابر التوازنمفهومي شرح   ٠٩-٢-أوالً -هـ 

  . تلخيص خصائص النيوترونات  ١٠-٢-أوالً -هـ 



 

١٣  

  الوحدة 

  األهداف التعلُّمية

  الرقم 
  الوصف

  القيام بما يلي: قادراً على بعد إكمال الوحدة التدريبية، يصبح الطالب  

  .شرح مفهوم االنشطار النووي  ١١-٢-أوالً -هـ 

ربط األساليب واالختبارات اإلحصائية المالئمة مع الحاالت ذات الصلة    ١٢-٢-أوالً -هـ 
  . للوقاية من اإلشعاعات

التفاعل بين  -٣-أوالً 
  والمادة اإلشعاع 

، اتح األنواع المختلفة من تفاعالت الجسيمات الثقيلة (ألفا، البروتونرش  ٠١-٣-أوالً -هـ
  اإليقاف والتدريع.النويدات) مع المادة والمفاهيم المرتبطة بقوة 

وصف األنواع المختلفة من تفاعالت جسيمات بيتا مع المادة والعمليات   ٠٢-٣-أوالً -هـ 
  . المرتبطة بإشعاع الصدم وإشعاع تشيرينكوف

الكهرضوئي،   ٠٣-٣-أوالً -هـ  التأثير  ذلك  في  بما  المادة،  مع  الفوتون  تفاعالت  وصف 
  .واستطارة كومبتون، واإلنتاج الزوجي

في    ٠٤-٣-والً أ-هـ  اإلشعاع  توهين  عملية  نصف  وصف  سماكة  ومفهوم  التدريع  مواد 
  .القيمة، ومعاملي التوهين الخطي والكتلي

ترونية، وأنواع التدريع وطاقة النيشرح آليات التفاعل النيوتروني، وتبعية ال  ٠٥-٣-أوالً -هـ 
  النيوتروني. 

  .وصف عملية التنشيط النيوتروني  ٠٦-٣-أوالً -هـ 

مصادر    -٤-أوالً 
  اإلشعاع 

قائمة    ٠١-٤-أوالً -هـ (النويدات  وضع  الطبيعية  اإلشعاع  األرضية   المشعَّةبمصادر 
االضم وسلسالت  الكوني)،  واإلشعاع  المنشأ،  الثالث حالطبيعية  الل 

الطبيعية الموجودة في مواد   المشعَّةشأ، وموضوع النويدات  الطبيعية المن
ضالبناء، ووصف آليات ال   . ٢٢٢دونللرا تعرُّ

في الصناعة والطب    المشعَّةوصف طائفة واسعة من تطبيقات المصادر    ٠٢-٤-أوالً -هـ 
  .والبحوث

  . غير المختومة في الطب وأسلوب إنتاجها المشعَّةوصف استخدام المواد   ٠٣-٤-أوالً -هـ 

  . شرح المعايير األساسية لبناء مصادر ألفا وبيتا وغاما  ٠٤-٤-أوالً -هـ 

  .المفاعالت النوويةتلخيص األنواع المختلفة من   ٠٥-٤-أوالً -هـ 

 

  التمرين العملي   -٣-١-٤

  النوع  التمارين العملية  الرقم 

عرض مختلف أنواع المصادر االشعاعية وشرح تطبيقها؛ النويدات الطبيعية    - ١-أوالً 
  ة الصنع؛ السلع االستهالكية؛ مصادر الرادون والبشري

  عرض توضيحي

توضي  - ٢-أوالً  لالضمعرض  استخدام  حي  للنويدات،  بيانية  رسوم  اإلشعاعي:  حالل 
  الكتب والبرمجيات للحصول على البيانات النووية

  عرض توضيحي



 

١٤  

  النوع  التمارين العملية  الرقم 

الرياضية    - ٣-أوالً  الشفرات  بعض  استخدام  اإلشعاعي؛  االضمحالل  معادلة  تطبيق 
  يطةالبس

  مرين ت

  تمرين مختبري  قياس العمر النصفي  - ٤-أوالً 

اإلحصاء  - ٥-أوالً  باستخداعد  غايغرات  عداد  مشع  -م  مماثل ومصدر  عداد  أو  مولر 
  والتحقق من التوزيعات اإلحصائية

  تمرين مختبري

  عرض توضيحي  إنتاج إشعاع الصدم وتوهينه  - ٦-أوالً 

  يحيعرض توض  نطاقات جسيمات ألفا وبيتا   - ٧-أوالً 

  عرض توضيحي  تهدئة النيوترونات وامتصاصها   - ٨-أوالً 

  تمرين مختبري  المواد الماّصة  فلقيمة مع مختلكة نصف اقياس سما  - ٩-أوالً 

  عرض توضيحي  الستطارة الخلفية ألشعة بيتا لعرض توضيحي   -١٠-أوالً 

عرض توضيحي المتصاص أشعة بيتا أو غاما في مصادر مختلفة السماكة    -١١-أوالً 
  ("امتصاص ذاتي") 

  عرض توضيحي

  تمرين مختبري  متصاص ألشعة بيتا من خالل اال مستويات الطاقة بالنسبةتحديد أقصى   -١٢-أوالً 

 

  ثبت مراجع الجزء األول  -٤-١-٤

ATTIX, F. H., Introduction to Radiological Physics and Radiation Dosimetry, Wiley and Sons, 
Chichester (2008). 

CEMBER, H., JOHNSON, T. E., Introduction to Health Physics, 4th Edition, McGraw-Hill, New York 
(2008). 

HATANO, Y., KATSUMURA, Y., MOZUMDER A., Charged Particle and Photon Interactions with 
Matter: Recent Advances, Applications, and Interfaces, Boca Raton, CRC Press (2010). 

KNOLL, G.T., Radiation Detection and Measurement, 4th Edition, Wiley, New York (2010). 

MARTIN J. E., Physics for Radiation Protection, 3rd Edition, Wiley-VCH Verlag & Co. KGaA, 
Weinheim (2013). 

MARTIN, A., HARBISON, S. A., BEACH, K., COLE, P., An Introduction to Radiation Protection, 
6th Edition, Hodder Arnold, London (2012). 

TURNER, J. E, Atoms, Radiation and Radiation Protection, 3rd Edition, Wiley VCH Verlag, 
Chichester (2007).   



 

١٥  

  الجزء الثاني: الكميات والمقاييس   -٢-٤

عاعات ووحدات القياس  اعية وقياس الجرعات والكميات التشغيلية للوقاية من اإلششعبفهم للكميات اإل: تزويد الطالب  الهدف

تزويد الطالب بالخبرة العملية إلعداد وتشغيل أنواع مختلفة والحسابات ذات الصلة.  الخاصة بذلك، مما يمكنهم من إجراء  

جه قصورها، وتحليل بيانات القياس لية، وخصائصها، وأومن أجهزة الكشف عن اإلشعاعات، والتعرف على مبادئها التشغي 

  وتفسيرها. 

 

  توى محال  -١-٢-٤

  المحتوى   الوحدة 
الهدف التعلُّمي 

  رقم) ال(

 ً الكميات   -١-ثانيا

  والوحدات
  الكميات اإلشعاعية ومعامالت التفاعل 

النووي  المقطع  (المعدل)؛  الطاقة  تدفق  (المعدل)؛  التدفق  اإلشعاع؛  مجال 

  التوهين الكتلي؛ قوة اإليقاف الكتليمعامل المستعرض؛ 

  كميات الجرعات 

ضال (معدل)؛ مفاهيم قياس الجرعات: الطاقة المنقولة؛    الكيرما  (معدل)؛  تعرُّ

جرعة   الخطية؛  الطاقة  نقل  (معدل)؛  الممتصة  الجرعة  الخطية؛  الطاقة 

  العضو

  الوقاية من اإلشعاعات والكميات التشغيلية

المرّجح   اإلشعاع  جرعRwعامل  األنسجة؛  ترجيح  عامل  مكافئة؛  ؛  Tw  ة 

)  ٠٫٠٧( pHالجرعة الشخصية   افئمك  ؛جرعة فعالة؛ مجال منسجم وموسع

المحيطة    ؛)١٠( pHو الجرعة  االتجاهية و  H* (d)مكافئ  الجرعة    مكافئ 

(H’ (d)) .المودعة  اتوالجرع االندخال  

ً -هـ   ٠١-١-ثانيا

ً -هـ   ٠٢-١-ثانيا

  ٠٣-١-أوالً -هـ

  ٠٤-١-أوالً -هـ

 ً ياس  ق وحساب  -٢-ثانيا

اإلشعاعات والجرعات  

  اإلشعاعية

  رعات اإلشعاعيةحساب اإلشعاعات والج

العالقة بين التدفق والكيرما والجرعة الممتصة؛ التوازن اإللكتروني؛ ثابت  

  ما والجرعة الممتصة ر معدل كيرما الهواء؛ حساب الكي

غراي؛ قياس الجرعة الممتصة مع التأين في التجويف  -مبدأ تجويف براغ

التجويف بالغاز؛ التوازن اإللكتروني؛ تكوين التجويف المتجانس؛    ءالمملو

التركيب؛   إعادة  آثار  الصغير؛  التجويف  لتحديد الكبير؛  التصحيح  عوامل 

  الجرعة الممتصة المنقولة للماء في حزم الفوتونات واإللكترونات 

المصادر البؤرية، والمصادر المستطيلة، والمصادر الحجمية؛ االمتصاص 

اإلطتواالس وتراكم  األولي  اإلشعاع  توهين  والجسم؛  الهواء  في  شعاع ارة 

  الثانوي؛ والتأثير الهندسي

  حساب الجرعة من المصادر النيوترونية

ً -هـ   ٠١-٢-ثانيا

ً -هـ   ٠٢-٢-ثانيا

ً -هـ   ٠٣-٢-ثانيا

ً -هـ   ٠٤-٢-ثانيا

ً -هـ   ٠٥-٢-ثانيا

 

 



 

١٦  

  المحتوى   الوحدة 
الهدف التعلُّمي 

  رقم) ال(

 ً   مبادئ الكشف   -٣-ثانيا

  ن اإلشعاعات وقياسهاع
  أجهزة الكشف

العامة   اإلشالخصائص  نموذجلكاشفات  المبسط،    عاعات؛  طرق الكاشف 

معا  (هندسي التشغيل؛  والكفاءة  الطاقة  وجوهري يرة  والهندسة ا  الخلفية  ا)؛ 

الُممايزة؛  أجهزة  الجرعة؛  معدالت  ومقاييس  النبض  عدادات  واإلحصاء؛ 

النبضات   ارتفاع  تحليل  الوضوح؛  مستوى  األنسجة؛    والتطابق   ̶ تكافؤ 

النبض؛ والالتطابق؛ تحلي التحليل  تصحيح فترة    ل شكل  الحاسوبي الهمود؛ 

   لألطياف

اإلشعاعات من  الوقاية  لغرض  المستخدمة  الكشف  األداء،    :أجهزة  مبدأ 

الخصائص، السمات التشغيلية، المكونات اإللكترونية الرئيسية ذات الصلة،  

  تطبيقات القياس 

ين تحت  ة؛ غرفة التأغرف التأين بالقياسات الحالي  :الكاشفات المملوءة بالغاز

  مولر-؛ أنابيب غايغر الغرف المتناسبة ؛ غرف االستقراء؛الضغط

كاشفات أشباه    ،كاشفات الوميض (العد الوميضي بالمواد الصلبة وبالسوائل)

الحراري، كاشفات   التألق  الفوتوغرافية، كاشفات  المستحلبات  الموصالت، 

تفا باستخدام  الكشف  أجهزة  النيوترونات،  كاشفات  النووي،     عالتالمسار 

(n,γ) أو  (n,p)،  التصويرالكشف ب أجهزة  

  مقارنة بين أنواع أجهزة الكشف المختلفة لما يناسب من أغراض القياس  

ً -هـ   ٠١-٣-ثانيا

ً -هـ   ٠٢-٣-ثانيا

ً -هـ   ٠٣-٣-ثانيا

ً -هـ   ٠٤-٣-ثانيا

 

 

  األهداف التعلُّمية  -٢-٢-٤

  الوحدة 

  األهداف التعلُّمية

  رقم ال
  الوصف

  القيام بما يلي: على   قادراً ب  بعد إكمال الوحدة التدريبية، يصبح الطال

 ً الكميات   -١-ثانيا

  والوحدات

ً -هـ   .شرح مفاهيم الحقل اإلشعاعي والتدفق  ٠١-١-ثانيا

ً -هـ ال  ٠٢-١-ثانيا ضشرح  الممتصة،   تعرُّ والجرعة  والكيرما،  الجرعات،  لكميات 

  والوحدات ذات الصلة. 

ً -هـ  وال  ٠٣-١-ثانيا الفعالة،  والجرعة  المكافئة،  الجرعة  كميات  ال شرح  مودعة،  جرعة 

  . والجرعة والفعالة المودعة

ً -هـ  والشخصيةتطبيق الكميات التشغيلية لمكافئ الجرعة المحيطة واالتجاهية    ٠٤-١-ثانيا

 ً حساب  يةكيف   -٢-ثانيا

وقياس اإلشعاعات 

  والجرعات اإلشعاعية 

ً -هـ شرح كيف تختلف معدل الجرعة بحسب المسافة من المصادر المختلفة   ٠١-٢-ثانيا

  .ادسي هن

ً -هـ المصادر    ٠٢-٢-ثانيا من  اإلشعاعات  انبعاثات  على  العكسي  التربيع  قانون  تطبيق 

  .البؤرية



 

١٧  

  الوحدة 

  األهداف التعلُّمية

  رقم ال
  الوصف

  القيام بما يلي: على   قادراً ب  بعد إكمال الوحدة التدريبية، يصبح الطال

ً -هـ    .مفاهيم التوهين وإنشاؤها في سيناريوهات عمليةتطبيق   ٠٣-٢-ثانيا

ً -هـ  ضوصف مسائل ال  ٠٤-٢-ثانيا   .المحتمل المرتبطة بالتشتيت و"األلق السماوي"  تعرُّ

ً -هـ    .ات في طائفة من السيناريوهاتحساب الجرعات الناجمة عن النيوترون  ٠٥-٢-ثانيا

 ً مبادئ الكشف   -٣-ثانيا

  عن اإلشعاعات وقياسها

ً -هـ كفاءة وصف    ٠١-٣-ثانيا مفاهيم  واستيعاب  اإلشعاعات  عن  للكشف  العامة  المبادئ 

  . الطاقة، ومستوى الوضوح ومحدودية الكشف

ً -هـ والت  ٠٢-٣-ثانيا المبادئ  يتعلق  شرح  فيما  غايغرشغيل  وأنابيب  التأين،  مولر -بغرف 

  .والكاشفات الوميضية

ً -هـ    . اختيار الكاشف المناسب لكل حقل إشعاعي  ٠٣-٣-ثانيا

ً ث-هـ  (الف  ٠٤-٣-انيا الشخصية  الجرعات  أنواع  مختلف  الحراري،  يوصف  التألق  لمات، 

  الوميض المستحدث ضوئيا، القياس اإللكتروني). 

 

  العملي رين التم  -٣-٢-٤

  النوع  التمرين العملي  رقم ال

 ً وع من أنواع أجهزة العرض المحمولة إلشعاعات ألفا حي لكل نعرض توضي  - ١-ثانيا

النيوترونية، وشرح التطبيقات ذات الصلة؛ واستخدام   واإلشعاعاتوبيتا وغاما 

  كتيبات المعدات واالستهداء بها 

  عرض توضيحي

 ً   تمارين   مياتتمارين حسابية على الك  - ٢-ثانيا

 ً ية؛  طب المعدل في مقابل منحنى الفلمولر: حسا- تحديد خصائص كاشفات غايغر   - ٣-ثانيا

  الطاقة اإلشعاعيةاالستجابة لمختلف أنواع 

  تمرين مختبري

 ً مولر منخفض الخلفية لقياس مصادر  -استخدام نظام الكاشف الوميضي/غايغر  - ٤-ثانيا

  انبعاثات بيتا منخفضة النشاط

  بريتمرين مخت 

 ً   تمرين مختبري  من حيث الطاقة والنشاطمعايرة مطياف غاما أو مطياف أشباه الموصالت   - ٥-ثانيا

 ً   تمرين مختبري  طيف غاما المعقد باستخدام كاشفات أشباه الموصالت تحليل   - ٦-ثانيا

 ً   تمرين مختبري  معايرة نظام قياس طيف أشعة ألفا من حيث الطاقة والنشاط  - ٧-ثانيا

 ً   تمرين مختبري  معايرة مطياف أشعة بيتا بأقصى طاقة لألطياف   - أ٧-ثانيا



 

١٨  

  النوع  التمرين العملي  رقم ال

 ً ضت ألنواع مختلفة الجرعات الفردية التي تعرَّ قراءة األفالم الفوتوغرافية لقياس    - ٨-ثانيا

  من اإلشعاعات بمختلف أنواع الطاقة 

  عرض توضيحي

 ً   عرض توضيحي  قراءة مقياس جرعات بالوميض الحراري   - ٩-ثانيا

 ً   عرض توضيحي  إجراء القياسات باستخدام نظم تنميش المسارات   - ١٠-ثانيا

ً نيثا والكربون    - ١١-ا للتريتيوم  المنخفض  للنشاط  قياسات  العد    ١٤إجراء  نظم  بواسطة 

  الوميضي بالسوائل

  تمرين مختبري

  

 ً الكشف عن النيوترونات وقياس الطيف باستخدام كاشفات النيوترونات الحرارية    - ١٢-ثانيا

  ئ البوليثيلين ومجاالت مهد

  تمرين مختبري

 ً   تمرين مختبري  المجهولة عَّةالمشتحديد النويدة   - ١٣-ثانيا

 

  ثبت مراجع الجزء الثاني  -٤-٢-٤
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١٩  

  نة لمؤيِّ اآلثار البيولوجية لإلشعاعات ا  :الجزء الثالث  -٣-٤

ألنسجة التي يمكن أن  المستويين الجزيئي والخلوي وفهم تفاعالت ا  : شحذ الوعي لدى الطالب بتأثيرات اإلشعاع علىالهدف

للتأثيرات  المخاطرة بالنسبة  المستخدمة لتقدير معامالت  لهم النماذج  إلى تأثيرات صحية عشوائية وحتمية. وستقدم  تؤدي 

  العشوائية لإلشعاع.

 

  محتوى لا  -١-٣-٤

  المحتوى   الوحدة 
الهدف التعلُّمي 

  رقم) ال(

 ً تأثيرات اإلشعاع   -١-ثالثا

الجزيئي على المستوى 

  والخلوي 

  استعراض بيولوجيا الخلية 

المختلفة؛  العضيات  وظائف  الخلية؛  هيكل  للخلية؛  األساسي  المفهوم 

  ة الدورة الخلوية؛ أنواع انقسام الخاليا؛ أنواع األنشطة أثناء انقسام الخلي

ار والحمض النووي الريبي؛ تكر  تركيب الكروموسومات، حمض د.ن.أ

  الطفرات النقطية  ؛حمض د.ن.أ نسخ  ؛حمض د.ن.أ 

لة   آثار اإلشعاعات على الخاليا مراحل الضرر والعوامل المعّدِ

انفصام الروابط الكيميائية عن طريق اإلثارة والتأين؛ العناصر المهمة  

المباشرةبيولوجي  التأثيرات  لإلشعا  ا؛  المباشرة  اوغير  توليد  لجذور ع: 

التفاعل مع مكونات الخلية األخرى.    ؛ د.ن.أض  حمالحرة، التفاعل مع  

د.ن.أ  استجابة   الكروموسومات؛ حمض  فواصل  وإصالحه؛  للتلف 

موت   الخاليا؛  تلف  عواقب  الفتيلي؛  االنقسام  خلل  الفتيلي؛  االنقسام 

المتوالي إزاء اإلشعاع؛   الخلية؛ عواقب موت الخلية؛ استجابات التخلق

سية ج؛ االستشعار الخلوي؛ الحسالخلوي؛ الموت الخلوي المبرمالنخر ا

العوامل  المتالئمة؛  االستجابات  النسبية؛  البيولوجية  الفعالية  الخليوية؛ 

لة.    المعّدِ

الصب االنحرافات  للجرعة:  البيولوجي  الجرعات غالمؤشر  قياس  ية، 

  اإللكتروني، رنين الدوران األحيائية، مقايسة النوى الدقيقة

ً -هـ   ٠١-١-ثالثا

ً -هـ   ٠٢-١-ثالثا

ً -هـ   ٠٣-١-ثالثا

ً -هـ   ٠٤-١-ثالثا

ً -هـ   ٠٥-١-ثالثا

ً -هـ   ٠٦-١-ثالثا

ً -هـ   ٠٧-١-ثالثا

 

 ً   آثار الجرعات العالية  اآلثار القطعية  -٢-ثالثا

تفاعالت األنسجة واألعضاء؛ منحنيات بقاء الخلية؛ ردود الفعل المبكرة  

ف للجرعة؛  والمتأخرة  لالستجابة  عام  منحنى  واألعضاء؛  األنسجة  ي 

اإلص متالزمة  الخطورة؛  إشعاالعتبة؛  بأعراض  تأثير ابة  حادة؛  عية 

اإلشعاعات على نظام تكّون الدم، والجهاز الهضمي، واختالل وظائف 

وعية الدموية؛ الجرعة القاتلة؛ تأثير التشعيع الموضعي: على  القلب واأل

وال وتكويناته،  والغدد  الجلد  العين،  وعدسة  والرئة،  الدرقية،  غدة 

  ؤ ومعدل الجرعة التناسلية؛ جرعات العتبة؛ تأثير التجز

ض الحاالت (حاالت ال تاريخ   العارضة)  تعرُّ

ً -هـ   ٠١-٢-ثالثا

ً -هـ   ٠٢-٢-ثالثا

ً -هـ   ٠٣-٢-ثالثا

ً -هـ   ٠٤-٢-ثالثا

ً -هـ   ٠٥-٢-ثالثا

ً -هـ   ٠٦-٢-ثالثا

ً -هـ   ٠٧-٢-ثالثا

ً -هـ   ٠٨-٢-ثالثا

ً ثا-هـ  ٠٩-٢-لثا



 

٢٠  

  المحتوى   الوحدة 
الهدف التعلُّمي 

  رقم) ال(

 ً اآلثار الجسدية   -٣-ثالثا

  العشوائية

ن األورام (أيضاً الِورام أو التسرطن)    تكوُّ

اذج حيوانية لتكّون آليات تكوين األورام اإلشعاعية؛ مصادر البيانات: نم

من   الناجون  اإلشعاعية،  أقراص  األورام  عمال طالء  الذرية،  القنبلة 

ضالساعات، ال   جم، وغيرهم ات الطبية، عمال المناتعرُّ

ً -هـ   ٠١-٣-ثالثا

ً -هـ   ٠٢-٣-ثالثا

ً -هـ  ٠٣-٣-ثالثا

  العالقة بين الجرعة واالستجابة  

وفعالية نماذج   الجرعة  فعالية  عوامل  والنسبية؛  المطلقة  المخاطر 

لسرطان؛  ها؛ األورام البشرية المرتبطة باإلشعاع؛ القابلية الوراثية لمعدل

تناداً إلى البيانات الوبائية؛ العامل الوراثي؛ تقدير مخاطر السرطان اس

المخاط األنسجة؛  َمعاِمالت  ترجيح  ومعامالت  اإلشعاعي  الضرر  رة؛ 

اللجنة  السرط برنامج  في  الخطر  عوامل  المميتة؛  وغير  المميتة  انات 

  دولية للوقاية من اإلشعاعاتال

  

 ً التأثيرات الوراثية  -٤-ثالثا

  العشوائية

  التأثيرات الوراثية 

األول الوراثة  الطبيع علم  الطفرات  والجينية؛ ي؛  الصبغية  الطفرات  ية؛ 

مفهوم   والحيوانات؛  البشر  البيانات:  الجرعة؛  مصادر  مضاعفة 

  معامالت المخاطر للتأثيرات الجينية

ً -هـ   ٠١-٤-ثالثا

ً -هـ   ٠٢-٤-ثالثا

ً -هـ   ٠٣-٤-ثالثا

 ً التأثيرات على  -٥-ثالثا

  المضغة والجنين 

  التأثيرات اإلشعاعية

األنسجة: الحساسية في شتى مراحل  جنيني؛ تفاعالت  مبادئ التكون ال

العشوائية:  التأثيرات  والتخلف؛  الدماغ  نمو  التشوهات؛  التكون؛ 

  استحثاث ابيضاض الدم (اللوكيميا) والسرطانات الصلبة  

ً -هـ   ٠١-٥-ثالثا

ً -هـ   ٠٢-٥-ثالثا

 

 ً مسائل ودراسات  -٦-ثالثا

  في علم األوبئة

  األوبئةدراسات علم 

العينات    اإلحصائية،المتطلبات   أخذ  طرق  الحالية؛  الدراسات  أنواع 

اآلفاق  والدقة؛  القوة  واإلرباك؛  االرتباط  عوامل  األتراب؛  إلنشاء 

  والمزالق 

ً -هـ   ٠١-٦-ثالثا

ً -هـ   ٠٢-٦-ثالثا

ً -هـ   ٠٣-٦-ثالثا

 ً الضرر   مفهوم -٧-ثالثا

  شعاعياإل

  الضرر اإلشعاعي

عامل   للضرر؛  إجمالي  مقياس  إلى  المراإلشعاالحاجة  عامل  ع  جح؛ 

الجرعة   الضرر اإلشعاعي،  الفعالة؛ مفهوم  الجرعة  ترجيح األنسجة، 

اإلشعاعات؛  من  للوقاية  الدولية  اللجنة  لدى  المعتمد  النهج  الجماعية؛ 

  مقارنة المخاطر

ً -هـ   ٠١-٧-ثالثا

ً -هـ   ٠٢-٧-ثالثا

ً -هـ   ٠٣-٧-ثالثا

 

 



 

٢١  

  األهداف التعلُّمية   -٢-٣-٤

  الوحدة 

  األهداف التعلُّمية

  الرقم 
  الوصف

  القيام بما يلي: قادراً على بعد إكمال الوحدة التدريبية، يصبح الطالب  

 ً تأثيرات  -١-ثالثا
اإلشعاع على 

المستوى الجزيئي 
  والخلوي 

ً -هـ   .شرح مفهوم الخاليا وهيكلها  ٠١-١-ثالثا

ً -هـ   . لية االنقساموصف الدورة الخلوية وعم  ٠٢-١-ثالثا

ً -هـ   .والتركيب الصبغي د.ن.أوصف حمض   ٠٣-١-ثالثا

ً -هـ  شرح اآلليات التي يدمر اإلشعاع المؤين من خاللها د.ن.أ ومعرفة أنواع    ٠٤-١-ثالثا
  . الضرر

ً -هـ    . وصف عمليات إصالح د.ن.أ  ٠٥-١-ثالثا

ً -هـ    .ا في الكائن الحيوصف المراحل التطورية للضرر المستحث إشعاعي   ٠٦-١-ثالثا

ً -هـ  الع  ٠٧-١-ثالثا الشرح  على  وامل  تؤثر  وفي تي  الخلية  في  اإلشعاعية  الحساسية 
  . العضو/النسيج

 ً اآلثار   -٢-ثالثا
  القطعية

ً -هـ تحديد تفاعالت األنسجة وتمييز التفاعالت المبكرة والمتأخرة في األنسجة   ٠١-٢-ثالثا
  واألعضاء.

ً -هـ   وصف العوامل التي تؤثر على الحساسية اإلشعاعية.  ٠٢-٢-ثالثا

ً ثال-هـ    .بأعراض إشعاعية حادة وكيفية تمييزهاوصف أسباب اإلصابة   ٠٣-٢-ثا

ً -هـ    . وضع قائمة بأنواع اإلصابة بأعراض إشعاعية حادة  ٠٤-٢-ثالثا

ً -هـ  نظام    ٠٥-٢-ثالثا على  المؤين  اإلشعاع  وتأثير  الدم  تكون  عن  عامة  لمحة  إعطاء 
  تكون الدم. 

ً -هـ  فسيولوجيا ع المؤين على  ي تأثيرات اإلشعاإعطاء وصف، بشكل عام، لفئت  ٠٦-٢-ثالثا
  الجهاز الهضمي. 

ً -هـ    تلخيص اختالل وظائف القلب واألوعية الدموية في التشعيع المميت.  ٠٧-٢-ثالثا

ً -هـ  ض شرح المقصود بال  ٠٨-٢-ثالثا "الموضعي" لإلشعاع والعواقب المحتملة لهذا    تعرُّ
ضال   .تعرُّ

ً -هـ    . مة اإلشعاع الجلديشرح ما يميز متالز  ٠٩-٢-ثالثا

 ً آلثار  ا -٣-ثالثا
  الجسدية العشوائية

ً -هـ الخطر    ٠١-٣-ثالثا وتلخيص  المؤين  لإلشعاع  العشوائي"  "التأثير  بـ  المقصود  شرح 
  النسبي لإلشعاع المؤين في التسبب في السرطان. 

ً -هـ الرئيسية   ٠٢-٣-ثالثا والمصادر  األورام  تكون  وآليات  المبكرة  المراحل  تلخيص 
ضيانات الخاصة بتأثيرات الللب   ى البشر.لإلشعاع لد تعرُّ

ً -هـ    شرح مفهوم عامل الخطر.  ٠٣-٣-ثالثا

 ً التأثيرات   -٤-ثالثا
  الوراثية العشوائية 

ً -هـ لل  ٠١-٤-ثالثا والوراثية  الجسدية  اآلثار  بين  الفرق  ضشرح  المؤين    تعرُّ لإلشعاع 
  شر.ووصف مصادر البيانات عن التأثيرات الوراثية لدى الب

ً -هـ    .تلخيص أسباب اآلثار الوراثية  ٠٢-٤-ثالثا



 

٢٢  

  الوحدة 

  األهداف التعلُّمية

  الرقم 
  الوصف

  القيام بما يلي: قادراً على بعد إكمال الوحدة التدريبية، يصبح الطالب  

ً -هـ  وموارد   ٠٣-٤-ثالثا الوراثية  للتأثيرات  المخاطرة  معامل  عن  عامة  نظرة  إعطاء 

  البيانات المناسبة. 

 ً التأثيرات   -٥-ثالثا

  على المضغة والجنين 
ً -هـ ين والمضغة  تلخيص مبادئ علم األجنة األساسي والحساسية المتفاوتة للجن  ٠١-٥-ثالثا

  في مراحل مختلفة من التطور.

ً -هـ ضملة لشرح اآلثار المحت  ٠٢-٥-ثالثا   .األمهات لإلشعاعات قبل الوالدة تعرُّ

 ً مسائل   -٦-ثالثا

ودراسات في علم  

  األوبئة 

ً -هـ   الحماية من اإلشعاعات. شرح كيفية االستفادة من علم األوبئة في   ٠١-٦-ثالثا

ً -هـ   .ائيةمترات الوبوصف البارا  ٠٢-٦-ثالثا

ً -هـ   إعطاء لمحة عامة عن عدة أمثلة للدراسات الوبائية.  ٠٣-٦-ثالثا

ً ثالث  مفهوم -٧-ا

  الضرر اإلشعاعي
ً -هـ   شرح مفاهيم عامل وزن األنسجة، والجرعة الفعالة، والجرعة الجماعية.  ٠١-٧-ثالثا

ً -هـ   شوائية.الضرر الصحي المرتبط بالتأثيرات العتلخيص مكونات   ٠٢-٧-ثالثا

ً -هـ  ال  ٠٣-٧-ثالثا من  لكل  الحالية  الجرعة  حدود  ضوضع  وال  تعرُّ ضالمهني  العام    تعرُّ

  . قي وراء مجموعة القيمواألساس المنط

 

  التمرين العملي   -٣-٣-٤

  النوع  التمرين العملي  الرقم 

 ً     عرض توضيحي  قياس الجرعات األحيائية  - ١-ثالثا

  دراسة حالة أو 

 ً   دراسة حالة   وبئة ات علم األتفسير بيان  - ٢-ثالثا

 ً   دراسة حالة   تقييم المخاطر المرتبطة بالجرعات  - ٣-ثالثا

 

  لجزء الثالثثبت مراجع ا  -٤-٣-٤

BIOLOGICAL EFFECTS OF IONIZING RADIATION (BEIR), Health Risks from Exposure to Low 
Levels of Ionizing Radiation: BEIR VII Report Committee to Assess Health Risks from Exposure to 
Low Levels of Ionizing Radiation, National Research Council, ISBN: 0-309-55226-5 (2005). 

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Diagnosis and Treatment of Radiation Injuries, 
Safety Reports Series No. 2, IAEA, Vienna (1998). 



 

٢٣  

INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, 1990 Recommendations 
of the International Commission on Radiological Protection, Publication No. 60, Ann. ICRP 21 1–3, 
Pergamon Press, Oxford and New York (1991). 

- The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection, ICRP 
Publication 103. Ann. ICRP 37 (2-4). 

المقدم للجمعية   ٢٠٠٠المتحدة العلمية المعنية بآثار اإلشعاع الذري، مصادر وآثار اإلشعاع المؤين (تقرير عام    لجنة األمم
  ).٢٠٠٠( ألمم المتحدة، نيويورك ا، العامة)

  . )٢٠٠١(  يوركالمقدم للجمعية العامة، مع مرفق علمي، األمم المتحدة، نيو  ٢٠٠١تقرير عام    ،الوراثيةاإلشعاعية    التأثيرات  -

المقدم للجمعية العامة، مع مرفق    ٢٠١٠تقرير عن تأثيرات الجرعات المنخفضة من اإلشعاعات على الصحة، تقرير عام    -
  . )٢٠١٠(  علمي، األمم المتحدة، نيويورك

 

   



 

٢٤  

  النظام الدولي للوقاية من اإلشعاعات واإلطار الرقابي  :الجزء الرابع  -٤-٤

منظمات الدولية في الوقاية من اإلشعاعات، بما في ذلك توصيات اللجنة  لدور الذي تضطلع به ال: تزويد الطالب بفهم لالهدف
عن معايير األمان الصادرة  حة عامة  تقديم لموالدولية للوقاية من اإلشعاعات بشأن النظام الدولي للوقاية من اإلشعاعات.  

المك ذلك  في  بما  الصلة،  ذات  الوكالة  لإلطار  عن  الرئيسية  لألونات  والرقابي  ذات القانوني  الرقابي  التحكم  وتدابير  مان، 
  الصلة، فضالً عن المبادئ الرئيسية لثقافة األمان وبناء الكفاءة في مجال األمان اإلشعاعي. 

 

  المحتوى   -١-٤-٤

  توى محال  الوحدة 
الهدف التعلُّمي 

  (الرقم) 

 ً المنظمات   -١-رابعا

  الدولية 

  ن اإلشعاعاتالمنظمات الدولية في الوقاية مدور 

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة)

اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاعات، اللجنة الدولية للوحدات والمقاييس  

  اإلشعاعية

  ة بآثار االشعاع الذري لجنة األمم المتحدة العلمية المعني 

  منظمة العمل الدولية 

  منظمة الصحة العالمية

والزراعة    تجارب النووية، منظمة األغذيةمنظمة معاهدة الحظر الشامل لل

المتحدة، وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في   لألمم 

  الميدان االقتصادي 

  منظمة الصحة للبلدان األمريكية

  تحدة للبيئة ألمم المبرنامج ا

للطاقة الذرية (اليوراتوم)؛ المنظمة منظمات أخرى: الجماعة األوروبية  

لمورالدول الدولية  الرابطة  المقاييس،  لتوحيد  المصادر،  ية  ومنتجي  دي 

  الرابطة النووية العالمية

ً -هـ   ٠١-١-رابعا

 

 ً   إطار الوقاية   -٢-رابعا

  من اإلشعاعات

  المنظمات ذات الصلة ودورها 

العلمية المعنية بآثار ر البيانات العلمية الصادرة عن لجنة األمم المتحدة  ود

لجنة الدولية للوقاية من االشعاعات؛ الوكالة  اإلشعاع الذري؛ توصيات ال

ولية للطاقة الذرية: إنشاء وتنفيذ معايير األمان، والصكوك واالتفاقيات الد

ً الملزمة قانون   ا

ً -هـ   ٠١-٢-رابعا

ً -هـ   ٠٢-٢-رابعا

ً -هـ   ٠٣-٢-رابعا

 

 ً توصيات اللجنة  -٣-رابعا

الدولية للوقاية من  

  اإلشعاعات

  اإلشعاعات مقدمة عن توصيات اللجنة الدولية للوقاية من

التوصيات نطاق  الوقاية؛  نظام  هيكل  ومراميها؛  التوصيات   ؛هيكل 

  االستبعاد واإلعفاء  

  

ً -هـ   ٠١-٣-رابعا

ً -هـ   ٠٢-٣-رابعا

ً -هـ   ٠٣-٣-رابعا

 



 

٢٥  

  توى محال  الوحدة 
الهدف التعلُّمي 

  (الرقم) 

  نظام وقاية البشر من اإلشعاعات

ال ضحاالت  التعرُّ فئات  المعرض  ضرُّ تع؛  األفراد  مستويات  يوتحديد  ن؛ 

  اإلشعاعات الوقاية من 

  مبادئ الوقاية من اإلشعاعات

تويات المرجعية؛ لمثلى؛ قيود الجرعات والمسالمبررات؛ تحقيق الوقاية ا 

  حدود الجرعات

ضال   الطبي للمرضى  تعرُّ

ال ضمبررات  لجرعات   تعرُّ المثلى  الوقاية  تحقيق  للمرضى؛  الطبي 

ضاالت الالمرضى في ح   الطبي تعرُّ

  حماية البيئة

  من اإلشعاعات؛ الحيوانات والنباتات المرجعية  هدف وقاية البيئة

 ً أساسيات األمان  -٤-رابعا

  لدى الوكالة 

  أهداف ومبادئ األمان 

باأل المرتبطة  المبادئ  لألمان،  األساسي  الهدف  األمان:  مان  أساسيات 

  (القصد والغرض) 

ً -هـ   ٠١-٤-رابعا

 

 ً اإلطار الحكومي  -٥-رابعا

  والقانوني والرقابي لألمان

  اإلطار التشريعي

األساسي القانوني  اإلطار  التشرنطاق  األساسي؛  النظام  قاعد  يعات  : 

  التمكينية

  ومهامها مسؤوليات الحكومة

  السياسات واالستراتيجية الوطنية

  وضع إطار لألمان 

  ستقاللية الهيئة الرقابيةرقابية، ا إنشاء هيئة

  األمان، االمتثال للوائح والمسؤولية عن األمانالمسؤولية الرئيسية عن  

اإلطار   لَّفة بمسؤوليات عن األمان ضمنالتنسيق بين مختلف الجهات المك

  الرقابي لألمان 

  النظام العالمي لألمان 

  ي االلتزامات والترتيبات الدولية الخاصة بالتعاون الدول

  تقاسم الخبرة التشغيلية والرقابية

  الرقابية ووظائفها مسؤوليات الهيئة 

الرقابية، للهيئة  التنظيمي  الهيكل  االستقال  تحديد  الموارد؛  ل وتخصيص 

  م الرقابية الفعلي في أداء المها

  الِمالك الوظيفي للهيئة الرقابية وكفاءتها 

ً -هـ   ٠١-٥-رابعا

ً -هـ   ٠٢-٥-رابعا

ً -هـ   ٠٣-٥-رابعا

ً -هـ   ٠٤-٥-رابعا

ً -هـ   ٠٥-٥-رابعا

ً -هـ   ٠٦-٥-رابعا

ً -هـ   ٠٧-٥-رابعا



 

٢٦  

  توى محال  الوحدة 
الهدف التعلُّمي 

  (الرقم) 

  نظام إدارة الهيئة الرقابية 

  األطراف المخّولة تشارية، ومنظمات الدعم والتواصل مع الهيئات االس

  استقرار الضبط الرقابي واتساقه  

أجل  من  األمان  إثبات  واألنشطة؛  بالمرافق  الرقابية  الهيئة    تصريح 

  التصريح بالمرافق واألنشطة 

المتدرج  النهج  وتقييمها؛  باألمان  الصلة  ذات  المعلومات  استعراض 

  الستعراض وتقييم المرافق أو األنشطة

على المرافق واألنشطة؛   ش على المرافق واألنشطة؛ أنواع التفتيشفتيالت

ج لعمليات التفتيش على المرافق واألنشطة   النهج المتدّرِ

  اذوضع سياسة لإلنف

  إلزام األطراف المصرح لها باتخاذ إجراءات تصحيحية 

لدى   واألدلة  اللوائح  ترويج  واألدلة؛  اللوائح  استعراض  واألدلة؛  اللوائح 

  ف المعنيةاألطرا

  السجالت ذات الصلة باألمان

  صال والتشاور مع األطراف المعنية االت

 ً معايير األمان  -٦-رابعا

األساسية الصادرة عن  

  الوكالة 

  ألساسيةمقدمة بشأن معايير األمان ا

  خلفية: الهدف؛ النطاق؛ الهيكل

  واألمانالمتطلبات العامة للوقاية 

  تطبيق مبادئ الوقاية من اإلشعاعات

  وضع إطار قانوني ورقابي

  مسؤوليات الهيئة الرقابية 

  ف األخرىمسؤوليات األطرا

  متطلبات اإلدارة 

ً -هـ   ٠١-٦-رابعا

ً -هـ   ٠٢-٦-رابعا

ً -هـ   ٠٣-٦-رابعا

ً -هـ   ٠٤-٦-رابعا

 

ً راب تقييم فعالية  -٧-عا

  البرامج الرقابية

  وتقييم فعالية البرنامج الرقابي  إدارة

  النظام اإلداري؛ جمع بيانات البرنامج وتحليلها؛ معايير أداء البرنامج

  مستويات تقييم البرنامج 

  األداء، استعراض النظراء  مؤشرات األداء، معايير  منهجية تقييم الفعالية:

ً -هـ   ٠١-٧-رابعا

ً -هـ   ٠٢-٧-رابعا

 ً تقييم أمان  -٨-رابعا

  المرافق واألنشطة
  تنفيذ متطلبات تقييم األمان

  تقييم األمان عملية 

ً -هـ   ٠١-٨-رابعا



 

٢٧  

  توى محال  الوحدة 
الهدف التعلُّمي 

  (الرقم) 

  النهج المتدّرج لتقييم األمان

  هدإدارة تقييم األمان واستخدامه وتعهّ 

اإلشعاع المخاطر  الفعالية؛  تقييم  األمان، منهجية  وظائف  المحتملة،  ية 

الموق من  خصائص  الوقاية  ترتيبات  الهنع،  الجانب  دسي، اإلشعاعات، 

تحليل األمان: التحليل    .الدفاع في العمق وهوامش األمان  .العوامل البشرية

التيقـن  عدم  تحليل  األمان،  على  الحكم  معايير  القطعي/االحتمالي، 

عمليات التحقيق   .ن خبرة التشغيل، استخدام البيانات المتأتية مةوالحساسي

ا وحاالت  والحادثات  الحوادث  ضلفي  ومتابعتها    تعرُّ العادية  غير 

تصحيحية الساب  .بإجراءات  التجارب  من  األداء،  االستفادة  مؤشرات  قة، 

  معايير األداء، استعراض النظراء

 ً أمان المصادر   -٩-رابعا

  وأمنها  المشعَّة
  اوأمنه المشعَّةن أمان المصادر مدونة قواعد السلوك بشأ

  النطاق واألهداف

: التشريعات واللوائح؛ الهيئة الرقابية؛ استيراد المصادر  الرئيسيةالمبادئ  

  وتصديرها؛ دور الوكالة   المشعَّة

وتصديرها ونقلها، جرد الرصيد    المشعَّةإرشادات بشأن استيراد المصادر  

  ادر اليتيمة؛ استعادة المصالمشعَّةالوطني من المصادر 

  أداة الوكالة لدعم األنشطة الرقابية

  لومات الهيئات الرقابية نظام مع مقدمة عن

ً -هـ   ٠١-٩-رابعا

ً -هـ   ٠٢-٩-رابعا

 ً ثقافة األمان   -١٠-رابعا

وبناء الكفاءة في األمان 

  اإلشعاعي

  ثقافة األمان لدى الموظفين على جميع المستويات

مستويات السلطات   أولوية األمان: السياسات، اإلجراءات؛ المسؤوليات؛

نظيمية؛ خطوط التواصل؛ مؤشرات ثقافة  لتالتخاذ القرارات؛ الترتيبات ا

  األمان؛ أمثلة لثقافة األمان  

االستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب في مجال األمان اإلشعاعي وأمان  

  النقل وأمان النفايات 

  طنيقانوني: سياسة واستراتيجية األمان على الصعيد الواإلطار ال

  أصحاب المصلحة ذوو الصلة 

يجية وطنية للتعليم والتدريب ولرصد  معنية بوضع استراتاللجان الوطنية ال

  تنفيذها

  تحليل االحتياجات التعليمية والتدريبية 

  تصميم البرنامج الوطني للتعليم والتدريب

ً رابع-هـ   ٠١-١٠-ا

ً -هـ   ٠٢-١٠-رابعا

 



 

٢٨  

  توى محال  الوحدة 
الهدف التعلُّمي 

  (الرقم) 

  الوطني للتعليم والتدريب وضع وتنفيذ البرنامج 

  لوطنيتقييم برنامج التعليم والتدريب ا

 

  األهداف التعلُّمية  -٢-٤-٤

  الوحدة 

  األهداف التعلُّمية

  الرقم 
  الوصف

  القيام بما يلي: قادراً على بعد إكمال الوحدة التدريبية، يصبح الطالب  

 ً المنظمات   -١-رابعا

  الدولية 

ً -هـ   .اإلشعاعاتتلخيص واليات المنظمات الدولية وأدوارها في الوقاية من    ٠١-١-رابعا

 ً قاية  إطار الو -٢-رابعا

  اإلشعاعاتمن 

ً -هـ وصف دور لجنة األمم المتحدة العلمية المعنية بآثار اإلشعاع الذري، واللجنة    ٠١-٢-رابعا

ضمن اإلطار الدولية للطاقة الذرية الدولية للوقاية من اإلشعاعات، والوكالة 

  .الخاص بالوقاية من اإلشعاعات

ً -هـ   .الوكالة ومستوياتها ادرة عنمان الصاع معايير األشرح مختلف أنو  ٠٢-٢-رابعا

ً -هـ   . شرح الفرق بين صكوك الوكالة القانونية الملزمة وغير الملزمة   ٠٣-٢-رابعا

 ً توصيات   -٣-رابعا

  اللجنة الدولية للوقاية  

  من اإلشعاعات

ً -هـ اللجنة    ٠١-٣-رابعا في منشور  من اإلشعاعات  للوقاية  الدولية  اللجنة  تلخيص توصيات 

  . ١٠٣رقم 

ً را-هـ ضوصف نظام الوقاية من اإلشعاعات وأنواع ال  ٠٢-٣-بعا   .وفئاته تعرُّ

ً -هـ    .شرح المبادئ األساسية للوقاية من اإلشعاعات  ٠٣-٣-رابعا

 ً أساسيات   -٤-رابعا

  األمان لدى الوكالة 

ً -هـ األمان األساسي والمبادئ المرتبطة باألمان في "مبادئ األمان  وصف هدف    ٠١-٤-رابعا

  . عن الوكالةادرة األساسية" الص

 ً اإلطار  -٥-رابعا

الحكومي والقانوني  

  والرقابي لألمان 

ً -هـ   . شرح المسؤوليات والمهام الرئيسية للحكومة  ٠١-٥-رابعا

ً -هـ   . الرقابيةشرح المسؤوليات والمهام الرئيسية للهيئة   ٠٢-٥-رابعا

ً -هـ   . عاعيتلخيص عناصر البنية األساسية الرقابية لألمان اإلش  ٠٣-٥-رابعا

ً -هـ   . مختلف أنواع التصاريح الخاصة بالمرفق أو النشاطح شر  ٠٤-٥-رابعا

ً -هـ    . شرح الغرض من استعراض وتقييم المرفق أو النشاط  ٠٥-٥-رابعا

ً -هـ    . المرفق أو النشاط شرح الغرض من استعراض  ٠٦-٥-رابعا

ً -هـ  ج  ٠٧-٥-رابعا   .وصف تطبيق مفهوم النهج المتدّرِ



 

٢٩  

  الوحدة 

  األهداف التعلُّمية

  الرقم 
  الوصف

  القيام بما يلي: قادراً على بعد إكمال الوحدة التدريبية، يصبح الطالب  

 ً ة بشأن دممق -٦-رابعا

معايير األمان األساسية 

  عن الوكالة الصادرة  

ً -هـ   . بيان هدف ونطاق معايير األمان األساسية الصادرة عن الوكالة   ٠١-٦-رابعا

ً -هـ ضشرح أنواع حاالت ال  ٠٢-٦-رابعا ضوفئات ال تعرُّ   .تعرُّ

ً -هـ تقييم    ٠٣-٦-رابعا الحكومة  شرح  بين  اإلشعاعات  من  الوقاية  عن  والهيئة المسؤوليات 

  . الرقابية واألطراف ذات الصلة 

ً -هـ    . ت اإلدارية الخاصة بالوقاية واألمانمتطلباوصف ال  ٠٤-٦-رابعا

 ً تقييم فعالية  -٧-رابعا

 البرامج الرقابية

ً -هـ   . شرح العنصر الرئيسي في النظام اإلداري  ٠١-٧-رابعا

ً -هـ   . رقابيةقائمة بمؤشرات األداء الخاصة باألنشطة الوضع   ٠٢-٧-رابعا

 ً تقييم أمان  -٨-رابعا

 المرافق واألنشطة

ً -هـ   .لمكّونة لعملية تقييم األمانألساسية ا العناصر ا وصف  ٠١-٨-رابعا

 ً أمان المصادر   -٩-رابعا

  وأمنها  المشعَّة

 

ً -هـ   .بيان متطلبات مدونة السلوك  ٠١-٩-رابعا

ً -هـ   .لرقابيةاستخدام نظام معلومات الهيئات اشرح الغرض من   ٠٢-٩-رابعا

 ً ثقافة األمان   -١٠-رابعا

وبناء الكفاءة في األمان 

  اإلشعاعي

ً -هـ   . مات التي تميز ثقافة األمان المتينةمة بالسوضع قائ  ٠١-١٠-رابعا

ً -هـ والتدريب  ٠٢-١٠-رابعا بالتعليم  الخاصة  الوطنية  اإلستراتيجية  مفهوم  مجال    شرح  في 

  ت.وأمان النقل وأمان النفاياشعاعي األمان اإل

 

  التمرين العملي   -٣-٤-٤

  النوع      التمرين العملي  الرقم 

 ً   دراسة حالة     محددة النوع والعددمشعَّة  لبلد يملك مصادرإعداد إطار رقابي مفاهيمي   - ١-رابعا

 ً بهيئة رقابية استخدام المواد المستعان فيها بالحاسوب إلنشاء نظام معلومات خاص    - ٢-رابعا

  ة)مات الهيئات الرقابية التابع للوكال (بما في ذلك نظام معلو

  دراسة حالة   

 ً   دراسة حالة     صناعية أو طبيةدراسة عملية الترخيص الخاصة بممارسة   - ٣-رابعا

 ً إجراء استعراض أمان بخصوص طلب تصريح بإنشاء مرفق تصوير إشعاعي   - ٤-رابعا

  أنواع الممارسات صناعي أو نوع آخر من 

  دراسة حالة   

 ً في أجهزة الكشف عن الدخان أو غيرها    المشعَّةبيق الستخدام المصادر  م تطتقيي  - ٥-رابعا

  أخذ مبدأ التبرير في االعتبار) من المنتجات االستهالكية (مع

  دراسة حالة   



 

٣٠  

  النوع      التمرين العملي  الرقم 

 ً   دراسة حالة     كيف تُِعد الهيئة الرقابية نشرة صحفية بشأن مسألة مهمة  - ٦-رابعا

 ً   لة دراسة حا     ي في مرفق مشععات صناعيةقائمة مرجعية إلجراء تمرين تفتيش  - ٧-رابعا

 

  الرابعثبت مراجع الجزء   -٤-٤-٤

اعة لألمم المتحدة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة العمل ذرية، ومنظمة األغذية والزراالتحاد األوروبي للطاقة ال
الميدان االقتصادي، ومنظمة التعاون والتنمية في    الدولية، والمنظمة البحرية الدولية، ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة

"مبادئ األمان األساسية"، سلسلة معايير    ، لبيئة، ومنظمة الصحة العالميةالصحة للبلدان األمريكية، وبرنامج األمم المتحدة ل 
  ). ٢٠٠٦، الوكالة، فيينا (SF-1، العدد الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذريةاألمان 

األغ الالمفوضية األوروبية، ومنظمة  لألمم  والزراعة  الدولية،  ذية  العمل  الذرية، ومنظمة  للطاقة  الدولية  والوكالة  متحدة، 
ة للبلدان األمريكية، وبرنامج النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، ومنظمة الصح   ووكالة الطاقة

ر اإلشعاعية: معايير األمان األساسية  إلشعاعات وأمان المصاداألمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الصحة العالمية، "الوقاية من ا
  ).  ٢٠١٤، الوكالة، فيينا (GSR Part 3، العدد الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سلسلة معايير األمان " الدولية

(الوثيقة  النظراء  استعراض  حسب  االشعاعي  لألمان  الرقابية  البرامج  فعالية  تقييم  الذرية،  للطاقة  الدولية   الوكالة 
1217-TECDOC-IAEA ٢٠٠١( ، فيينا(.  

،  ٢٠اإلشعاعية، سلسلة تقارير األمان، العدد رقم    في مجال الوقاية من اإلشعاعات واالستخدام المأمون للمصادر  تدريب  -
  ).  ٢٠٠١، فيينا (الوكالة

من سلسلة    ١٥ألمان"، العدد  الفريق االستشاري الدولي لألمان النووي، "القضايا العملية الرئيسية المتعلقة بتقوية ثقافة ا  -
  ). ٢٠٠٢الفريق االستشاري الدولي لألمان النووي، الوكالة، فيينا (

العدد  ،  الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذريةر األمان  يم االستبعاد واإلعفاء ورفع الرقابة"، سلسلة معاييق مفاهتطبي  -
1.7-G-RS ،) ٢٠٠٤الوكالة، فيينا  .(  

  . )٢٠٠٤( وأمنها، الوكالة، فيينا المشعَّة مدونة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر -

  .  )٢٠٠٤( ، الوكالة، فييناSSG-44لخاص، العدد إرساء البنية األساسية لألمان اإلشعاعي، دليل األمان ا  -

  ).   ٢٠٠٥وتصديرها، الوكالة، فيينا ( المشعَّةإرشادات بشأن استيراد المصادر  -

- Inspection of Radiation Sources and Regulatory Enforcement, IAEA TECDOC No. 1526, IAEA, 

Vienna, (2007). 

- Notification and Authorization for the Use of Radiation Sources, IAEA TECDOC No. 1525, IAEA, 

Vienna, (2007). 

  ، Part 4 GSRالعدد  ،  الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذريةسلسلة معايير األمان  ،  تقييم أمان المرافق واألنشطة    -

  ).  ٢٠٠٩( فييناالوكالة، 



 

٣١  

 GSRالعدد  ،  الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذريةن  اإلطار الحكومي والقانوني والرقابي لألمان، سلسلة معايير األما  -

Part 1 ،) ٢٠١٠الوكالة، فيينا .(  

الوكالة، فيينا ،  ٧٩العدد  ،  الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية  ير األمانرإدارة كفاءة الهيئات الرقابية، سلسلة تقا  -
)٢٠١٤  .(  

- Use of a Graded Approach in the Application of the Management System Requirements for Facilities 

and Activities, IAEA TECDOC Series No. 1740, IAEA, Vienna, (2014). 

- Organization, Management and Staffing of the Regulatory Body for Safety, IAEA Safety Standards 

Series No. GSG-12, IAEA, Vienna, (2018). 

التعليم والتدريب في مجاالت األمان اإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات"، "منهجية لرسم استراتيجية وطنية خاصة ب  -
  ).٢٠١٨فيينا (الوكالة، ، ٩٣العدد ، عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادرةسلسلة تقارير األمان 

وعمليات  - الرقاب  "وظائف  (ية  الهيئة  باألمان"   Functions and Processes of the Regulatory Body forالمعنية 

Safety( ، 13لعدد ا ، الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذريةسلسلة معايير األمان-GSG ، ،الوكالة) ٢٠١٨فيينا .(  

INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, The 2007 Recommendations 

mmission on Radiological Protection, ICRP Publication 103, AnnInternational Co of the  .  اللجنة   منشور 
  . ٢٠٠٧)، ٤-٢( ٣٧قم ر

    



 

٣٢  

ضالجزء الخامس: تقييم ال  -٥-٤ ضالخارجي وال   تعرُّ ضالداخلي (فيما عدا ال تعرُّ   الطبي)   تعرُّ

الخارجي ورصدها وحسابها وتفسيرها بالنسبة لألفراد، بما    ضتعرُّ : تمكين الطالب من قياس الجرعات الناشئة عن الالهدف

لفردية ولمكان العمل. تمكين المشاركين من استخدام التقنيات المناسبة لتقييم  في ذلك تصميم برنامج رصد لتقييم الجرعة ا

  لي.اخبالنسبة لألفراد في حاالت بسيطة من التلوث الد المشعَّةندخال النويدات الجرعات الناشئة عن ا

 

  المحتوى   -١-٥-٤

  المحتوى   الوحدة 
الهدف التعلُّمي 

  (الرقم) 

 ً تقويم  -١-خامسا
ضال الناجم  المهني  تعرُّ
ن المصادر الخارجية  ع

  لإلشعاع 

  برامج الرصد لتقييم الجرعة الفردية

  تصميم برامج الرصد 

  قياس الجرعة الشخصية 

ضتقييمات الجرعة الفعالة في مختلف حاالت ال رات ي: تقديالخارج  تعرُّ
  تقريبية عملية

بالوميض  الجرعات  (قياس  الشخصية  الجرعات  قياس  أجهزة  دمج 
غ الفلم،  التكثيف،  الحراري،  مكافئ إرف  ألغراض  معايرتها  مع  لخ) 

الجرعات  قياس  لجهاز  بالنسبة  األداء  متطلبات  الشخصية؛  الجرعة 
  الشخصية  

  والجلد قياس الجرعات لكامل الجسم واألطراف 

  الروتيني والخاص والعرضي  ضتعرُّ تقييم ال

اليقين عدم  حاالت  حساسية   : تحليل  قراءات  تجانس  عدم  ألف)  (النوع 
قراءات الكاشف   وتباين  والخلفية،  الحساسية  محدودة  الكاشف    بسبب 

بالجرعة الصفرية؛ (النوع باء) االعتماد على الطاقة، واالعتماد االتجاهي، 
واآلثار   الحرارة والرطوبة،  والتالشي بسبب درجةوعدم خطية االستجابة،  

ال عن  ضالناجمة  المؤين،    تعرُّ اإلشعاع  من  أخرى  أنواع  أو  للضوء، 
الخلفيةوالصدمة   في  والتباين  المعايرة،  وأخطاء  الطبيعية   الميكانيكية، 

  المحلية 

  تقنيات إعادة تكوين الجرعات  

الخلوية؛  الوراثيات  الحوادث،  ظروف  في  الجرعات  الرنين    قياس 
تك   اإللكتروني الجرعات البارامغنطيسي؛  قياس  حسب  الجرعة  وين 

ال قياس  ألدرسون؛  نماذج  استخدام  مع  الحراري  في بالوميض  جرعات 
  الحوادث الحرجة 

  برنامج الرصد لمكان العمل 

الشاشات  الخاص؛  والرصد  بالمهام  المتعلق  والرصد  الروتيني  الرصد 
تخ ألغراض  الرصد  والمحمولة؛  بالثابتة  الرصد  العمل؛  غرض  طيط 

ت في بيئة العمل؛ أنظمة رصد مجاالت اإلشعاع، لألسطح؛ اكتشاف التغيرا
  ةطة ومكافئ الجرعة االتجاهياستخدام مكافئ الجرعة المحي

ً -هـ   ٠١-١-خامسا

ً -هـ   ٠٢-١-خامسا

ً -هـ   ٠٣-١-خامسا

ً -هـ   ٠٤-١-خامسا

ً -هـ   ٠٥-١-خامسا

ً -هـ   ٠٦-١-خامسا

ً -هـ   ٠٧-١-خامسا

ً -هـ   ٠٨-١-خامسا

 



 

٣٣  

  المحتوى   الوحدة 
الهدف التعلُّمي 

  (الرقم) 

  تفسير القياسات 

والجلد؛   واألطراف  الجسم  لكامل  الجرعات  تقييم  التسجيل؛  مستويات 
ضحساب الجرعة الفعالة الناتجة عن ال تيني  لخارجي؛ الرصد الروا  تعرُّ

ضق بالمهام والرصد الخاص عن طريق الوالرصد المتعل الخارجي؛   تعرُّ
  ق بالمهام والرصد الخاص الرصد الروتيني والرصد المتعل

  المعايرة 

براغ تجويف  مبدأ  اإلشعاعية؛  الحزمة  الجرعة  -معايرة  قياس  غراي؛ 
التوازن  بالغاز؛  المملوء  التجويف  في  التأين  مع  اإللكتروني؛    الممتصة 

التجويف الكبير؛ التجويف الصغير؛ آثار إعادة    التجويف المتجانس؛  تكوين
رعة الممتصة المنقولة للماء في حزم  التركيب؛ عوامل التصحيح لتحديد الج

  الفوتونات واإللكترونات 

االختبار   للمعايرة؛  المستخدمة  المصادر  والثانوية؛  األولية  المعايير 
  ار النوع تبار األداء، واختبالروتيني للمعدات، واخ

  نظام إدارة الجودة 

  إجراءات مراقبة الجودة؛ المقارنة بين المتباينات؛ اختبار الكفاءة 

االمعا االختبار  يير  للمعايرة؛  المستخدمة  المصادر  والثانوية؛  ألولية 
  الروتيني للمعدات، واختبار األداء، واختبار النوع 

 ً تقويم  -٢-خامسا

ضال المهني الناجم   تعرُّ

عن اندخاالت النويدات  

  ةالمشعَّ 

  أنماط االندخال 

الوسطي،  الهوائي  الحركي  النشاط  قطر  الجسيمات،  (أحجام  االستنشاق 

متصاص من خالل الجلد  ال واتحديد توزيع حجم الهباء الجوي)، االبتالع  

  أو الجروح 

والبخار: بالتريتيوم  المعالَج  الماء  من  المتناثر    حالة خاصة  الماء  اندخال 

  لتنفسيوالبخار عن طريق الجلد واالندخال ا

لدى أفراد    المشعَّةلدى العاملين؛ اندخال النويدات    المشعَّةاندخال النويدات  

  الجمهور

األحيا الحركي  النموذج  عن  الدولية ا  ئيمقدمة  اللجنة  تستخدمه  لذي 

  للوقاية من اإلشعاعات

مختلف  إلى  واالنتقال  الدم  في  االندخال  لالندخال؛  الكمية  الجوانب 

  ضاء األعضاء؛ الترسب في األع

واحد   كأساس  األحياز  بين  العالقات  األحياز؛  نماذج  باستخدام  النمذجة 

ا األحياز  واإلزالة؛  االستبقاء  الرصد؛  إجراءات  العمر سيأللتحديد  ة، 

  النصفي البيولوجي والعمر النصفي الفعال 

ال لتقييم  األحيائية  الحركية  ضنماذج  الدولية    تعرُّ اللجنة  نماذج  الداخلي: 

 اعات ( فرد مرجعي) والبارامترات ذات الصلة؛ نموذجللوقاية من اإلشع

ً -هـ   ٠١-٢-خامسا

ً -هـ   ٠٢-٢-خامسا

ً -هـ   ٠٣-٢-خامسا

ً -هـ   ٠٤-٢-خامسا

ً -هـ   ٠٥-٢-خامسا

 



 

٣٤  

  المحتوى   الوحدة 
الهدف التعلُّمي 

  (الرقم) 

من   الدخول  البشري؛  الهضمي  الجهاز  نموذج  البشري؛  التنفسي  الجهاز 

  والجلد السليم؛ نظرة عامة على النماذج البنيوية  خالل الجروح 

  برنامج الرصد 

برنامج الرصد: الحاجة، تصميم برنامج رصد روتيني، أساليب القياس، 

  المستويات المرجعية، الرصد الخاص وتيرة الرصد، 

العمل:   مكان  التركيز رصد  درجة  مفهوم  والهواء؛  األسطح  رصد 

  ق اإلشعاعي الهوائي المحسوبة باالشتقا

الفردي   كامل    الرصد  القياس:  هندسة  المبادئ؛  المباشرة:  األساليب 

  الجسم، الغدة الدرقية، الرئة؛ أساليب الكشف؛ إجراءات القياس

الفردي   (البو  الرصد  األحيائية  العينات  المباشرة:  غير  ل، األساليب 

البراز، التنفس، الدم، التمخط، عينة األنسجة)؛ استنظام العينات؛ العينات  

أساليب  المناولة؛  أساليب  السطحية)؛  العينات  الهواء،  (عينات  الفيزيائية 

  يل (الفصل اإلشعاعي الكيميائي، الكشف)التحل

  ية شف في قياس الجرعات الداخلمتطلبات األداء ألنظمة الك

  المودعةحساب الجرعة الفعالة 

جرعة فعالة مودعة؛ الجرعة الفعالة المودعة لكل وحدة اندخال؛ الجرعة  

مر؛ الفعالة المودعة لكل وحدة اندخال لدى البالغين المعياريين وبحسب الع

  اتساق القياسات مع النماذج الحركية األحيائية 

  لجرعة الفعالة حساب مساهمة العضو في ا

  ة الخاصة للرادون ونواتج الرادون  الحدود االبتدائية والثانوية؛ الحال 

األورو  (المجموعة  التوجيهية  للمبادئ  اإلشعاعية)  مقدمة  الجرعة  لقياس  بية 

  خاصة بحساب الجرعة الداخلية (الخصائص والتوافر) والبرمجية ال 

  المعايرة 

  غير المباشرةالمعايرة ألغراض تقنيات القياس المباشرة و

  نظام إدارة الجودة 

  الجودة؛ المقارنة بين المتباينات؛ اختبار الكفاءة إجراءات ضبط 

 ً ضتقييم  -٣-خامسا   تعرُّ

  الجمهور

  المفاهيم األساسية 

ضمسارات ال ؛ المجموعات الحرجة والشخص التمثيلي؛ طرق عامة تعرُّ

  الجرعاتيم الجرعات؛ عدم اليقين في تقييم لتقي

ضتقييم    الجمهور بسبب التصريفات اإلشعاعية في البيئة تعرُّ

أخذ  تقنيات  البيئي؛  والرصد  المصدر  من  الرصد  الرصد:  استراتيجية 

  العينات ورصد الكميات؛ تفسير نتائج الرصد 

ً -هـ   ٠١-٣-خامسا

 



 

٣٥  

  المحتوى   الوحدة 
الهدف التعلُّمي 

  (الرقم) 

النظائر أمثلة للتطبيق على مصادر مختلفة: المرافق الطبية، مصانع إنتاج 

  ي النفايات، المنشآت النووية ، مرافق التصرف فالمشعَّة

ضتقييم    ات األخرى الجمهور جراء السيناريوه  تعرُّ

ضسيناريوهات   الجمهور وتحديد البارامترات المهمة للتقييم المنهج   تعرُّ

ضالمتدرج لتقييم    الجمهور تعرُّ

 

  األهداف التعلُّمية  -٢-٥-٤

  الوحدة 

  لُّميةف التعاألهدا

  الرقم 
  الوصف

  ي:القيام بما يل قادراً على بعد إكمال الوحدة التدريبية، يصبح الطالب  

 ً تقويم  -١-خامسا

ضال المهني  تعرُّ

الناجم عن المصادر  

  الخارجية لإلشعاع

ً -هـ   . تصميم برنامج للرصد الفردي  ٠١-١-خامسا

ً -هـ التي  وصف مختلف أنواع أجهزة قياس الجرعات الشخصية وا  ٠٢-١-خامسا لظروف 

  . منهاتالئم كالً 

ً -هـ   .تفسير نتائج مقياس الجرعات اإلشعاعية  ٠٣-١-خامسا

ً -هـ    . تحديد الظروف التي قد ال تقدم فيها نتائج المقياس تقديراً مالئماً للجرعة  ٠٤-١-خامسا

ً -هـ  شرح المفاهيم الكامنة وراء الدقة المقبولة وعدم اليقين، والقدرة على تطبيق    ٠٥-١-خامسا

المفاهي عدم  هذه  أوجه  لتحديد  قياس م  ألنظمة  الكشف  وحدود  اليقين 

  الجرعات العملية.

ً -هـ  تحديد تقنيات القياس التي يمكن أن تستخدم في قياس الجرعات في ظروف    ٠٦-١-خامسا

  . الحوادث

ً -هـ  وصف المبادئ األساسية لرصد مكان العمل، والقدرة على تحديد أساليب   ٠٧-١-خامسا

استخدامها كجزء التي يمكن  المن    الرصد  لتقييم  ضالبرنامج  الناتج    تعرُّ

  .المشعَّةاندخال النويدات عن اإلشعاع الخارجي و 

ً -هـ  وصف متطلبات معايرة أدوات الوقاية من اإلشعاعات وتقنيات ومتطلبات    ٠٨-١-خامسا

  االختبار. 

 ً تقويم  -٢-خامسا

ضال المهني  تعرُّ

الناجم عن اندخال  

  المشعَّةالنويدات 

ً -هـ المبا  ٠١-٢-خامسا ينطتلخيص  التي  الحركيةدئ  نماذج  واستخدام  وضع  عليها  وي 

محددة فردية عندما تقترب االندخاالت األحيائية، وكذلك الحاجة إلى نماذج  

  من الحدود ذات الصلة. 



 

٣٦  

  الوحدة 

  لُّميةف التعاألهدا

  الرقم 
  الوصف

  ي:القيام بما يل قادراً على بعد إكمال الوحدة التدريبية، يصبح الطالب  

ً -هـ  لتقييم   ٠٢-٢-خامسا الرصد  إلى  الحاجة  لتحديد  المستخدمة  والمعايير  المبادئ  وصف 

ضال   الداخلي.  تعرُّ

ً -هـ  المترسبة   المشعَّةواد  دمة للقياس المباشر للملتقنيات المستخشرح المبادئ وا  ٠٣-٢-خامسا

  في جسم اإلنسان. 

ً -هـ  تقنيات  ٠٤-٢-خامسا اختيار  كيفية  المباشر ومعرفة  غير  الرصد  وقيود  مبادئ  وصف 

  القياس المناسبة وأساليب التقييم. 

ً -هـ  الجرعات أو قياس االندخال،    ٠٥-٢-خامسا المقدمة من خالل مقياس  المعلومات  تقييم 

ضيدل على حدوث    مع التركيز بشكل خاص على ما  مرتفع أو غير    تعرُّ

  عادي، وتحديد الخطوات التي قد يلزم اتخاذها. 

 ً تقييم  -٣-خامسا

ض   الجمهور  تعرُّ

ً -هـ   .تحديد أساليب تقييم الجرعة للجمهور  ٠١-٣-خامسا

 

  التمرين العملي   -٣-٥-٤

  النوع  التمرين العملي  الرقم 

 ً ضد روتيني (وضع برنامج رص  - ١-خامسا ضي وداخل  تعرُّ   دراسة حالة   خارجي) تعرُّ

 ً   دراسة حالة   تفسير القياسات المجراة باستخدام جهاز قياس الجرعات الشخصية   - ٢-خامسا

 ً   عرض توضيحي  واألسطح والهواء عرض توضيحي لنظم الرصد العملي للمناطق   - ٣-خامسا

 ً زيارة تقنية لمختبر    لجرعات ايير الثانوية لقياس امعايرة مختلف مقاييس الجرعات في مختبر المع  - ٤-خامسا

معايير ثانوية لقياس 

  الجرعات 

 ً النويدات    - ٥-خامسا محتوى  كامل    المشعَّةقياس  في  الجرعات  عد  من خالل  الجسم  في 

  الجسم  

زيارة تقنية لمرفق لعد  

الجرعات في كامل 

  الجسم  

 ً ت المرتبطة جراءااإل  -  قايسة األحيائيةباستخدام تقنيات الم  المشعَّةقياس النويدات    - ٦-خامسا

  بضمان الجودة ومراقبة الجودة  

  تمرين مختبري

 ً حساب الجرعات الداخلية باستخدام نماذج اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاعات   - ٧-خامسا

  الخاصة بالتلوث الحاد بنويدات معينة 

  تمارين 



 

٣٧  

  النوع  التمرين العملي  الرقم 

 ً   تمرين مختبري  الدرقية رصد الغدة   - ٨-خامسا

 ً   تمرين مختبري  رصد الرادون/الثورون باستخدام األساليب السلبية واإليجابية  - ٩-خامسا

 

  بت مراجع الجزء الخامسث  -٤-٥-٤
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٣٨  
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٣٩  

ضحاالت ال  :الجزء السادس  -٦-٤   المتطلبات العامة  المخطط لها  تعرُّ

ضاإلشعاعات فيما يتعلق بحاالت ال: تزويد الطالب بفهم للمتطلبات العامة للوقاية من  الهدف المخطط لها لجميع فئات    تعرُّ

ضال ض(ال تعرُّ   المهني والعام والطبي). تعرُّ

 

  المحتوى   -١-٦-٤

  المحتوى   الوحدة 
مي الهدف التعلُّ 
  ) (الرقم 

 ً المتطلبات  -١-سادسا

ضالعامة لحاالت ال   تعرُّ

  المخطط لها

  مخطط لها  تعرُّضحالة 

ضمقدمة عن حالة ال   المخطط لها تعرُّ

  نطاق المتطلبات 

ضمجال تطبيق متطلبات حاالت ال   المخطط لها تعرُّ

ج   النهج المتدّرِ

ار والتصريح  اإلعفاء ورفع الرقابة (معايير اإلعفاء ورفع الرقابة)؛ اإلخط

  (التسجيل أو الترخيص)

  تبرير الممارسات 

مبررة غير  تعتبر  التي  الممارسات  تصوير    ؛المسؤوليات؛  الجسم  تبرير 

  البشري ألغراض أخرى غير التشخيص الطبي أو العالج

  تحقيق المستوى األمثل من الوقاية واألمان

الوقا من  األمثل  الحد  والمخاطر؛  الجرعة  قيود  وضع  في  المسؤوليات؛  ية 

ال ضحاالت  وال  تعرُّ ضالمهني  الوقت والمسافة والتدريع؛ إبقاء    تعرُّ العام؛ 

ضال د معقول، الحد األدنى من عدد المصادر؛  لإلشعاعات عند أدنى ح  تعرُّ

األساسية  البنية  في  الهرمي  التسلسل  المواقع؛  صيانة  التلوث؛  من  الوقاية 

  للتدابير الوقائية (التصميم) واإلجراءات

  جرعات حدود ال

ل حدود  وضع  ضالمسؤوليات؛  وال  تعرُّ ضالجمهور  حدود  .  المهني  تعرُّ

ضالجرعات المعينة بالنسبة ل ضالجمهور وال تعرُّ المهني جراء حاالت  تعرُّ

ض   مخطط لها.  تعرُّ

  مسؤوليات األطراف ذات الصلة 

ضالوقاية واألمان في حاالت ال تقييم األمان للمرافق أو   ؛المخطط لها  تعرُّ

لتحقق من االمتثال؛ منع الحوادث والتخفيف من بغرض االرصد    األنشطة؛

ال ضحدتها؛  التعرُّ في  التحقيق  المحتملة؛  االعتيادية  ات  غير  ظروف 

والتعقيبات على المعلومات بشأن تجربة التشغيل؛ أمان مولدات اإلشعاعات  

الذي  المشعَّةوالمصادر   الطبية  غير  لألغراض  البشري  الجسم  تصوير  ؛ 

  الوقاية واألمان  يخضع لنظام

ً -هـ   ٠١-١-سادسا

  ٠٢-١-ساً ساد-هـ

ً -هـ   ٠٣-١-سادسا

ً -هـ   ٠٤-١-سادسا

ً -هـ   ٠٥-١-سادسا

ً -هـ   ٠٦-١-سادسا

ً -هـ   ٠٧-١-سادسا

ً -هـ   ٠٨-١-سادسا

ً -هـ   ٠٩-١-سادسا

 

 

ً -هـ   ١٠-١-سادسا

ً -هـ   ١١-١-سادسا



 

٤٠  

  المحتوى   الوحدة 
مي الهدف التعلُّ 
  ) (الرقم 

 ً متطلبات   -٢-سادسا

ضال المهني في   تعرُّ

ضحاالت ال  تعرُّ

  المخطط لها

  تطلبات نطاق الم

ضمجال تطبيق متطلبات ال   المخطط لها ضتعرُّ المهني في حاالت ال تعرُّ

ال حالة  في  تحديداً  الصلة،  ذات  األطراف  ومسؤوليات  ضمتطلبات   تعرُّ

  المهني  

بال يتعلق  فيما  الرقابية  الهيئة  ضمسؤوليات  المستوى   تعرُّ تحقيق  المهني: 

ضاألمثل، حدود الجرعة؛ رصد وتسجيل ال   المهني تعرُّ

والتزامات لهم  والمرخص  والمسجلين  العمل  أصحاب  العمال    مسؤوليات 

  وواجباتهم  

  برنامج الوقاية من اإلشعاعات

ا وتقييم  المسبق  اإلشعاعي  من  التقييم  الوقاية  برنامج  وهيكل  نطاق  ألمان؛ 

؛ والتزامهم  اإلشعاعات؛ مسؤولية المسجلين والمرخص لهم وأرباب العمل

المناطق تصنيف  العمل؛  مكان  في  وغيرهم  العمال  (المناطق   مسؤولية 

المناطق الخاضعة لإلشراف)؛ القواعد المحلية والمعدات  ،الخاضعة للرقابة

الوقائية الشخصية؛ الرصد الفردي؛ رصد مكان العمل؛ منظمة الوقاية من  

مس دور  األساسية؛  البنية  الخاصة؛  اإلدارية  الترتيبات  ؤول اإلشعاعات؛ 

االتصال  خطوط  التدريب؛  المؤهل؛  الخبير  دور  اإلشعاعات؛  من  الوقاية 

بي ضمان    ن(داخلية،  األمان؛  ثقافة  الرقابية)؛  الهيئة  مع  العمل،  أصحاب 

  الجودة؛ التأهب للطوارئ 

ضتقييم ال   المهني واإلشراف الصحي على العمال  تعرُّ

ضتقييم ال ض؛ سجالت التعرُّ   تعرُّ

األهدا الصحي:  تقديم اإلشراف  للعمال؛  الطبي  الفحص  المسؤوليات؛  ف؛ 

  المفرط؛ السجالت الطبية ضتعرُّ المعرضين للالمشورة؛ إدارة العمال 

  أمان المصادر وأمنها 

والوسم؛   العالمات  التسرب؛  اختبار  والنفايات؛  للمصادر  المادية  الحماية 

  التكييف؛ التدريع؛ التخزين؛ اإلخراج من الخدمة؛ إجراءات الطوارئ

  ات تصميم المرفقسم

ً سمة التصميم (النظر أيض  ساب  نظام التهوية؛ ح   في تأثيرات االستطارة)؛   ا

الخاليا   الدخان؛  كُمة  بعد؛  عن  المناولة  معدات  األمان؛  أقفال  التدريع؛ 

مرافق   مادية؛  حواجز  التبديل؛  غرفة  القفازات؛  صناديق  الساخنة؛ 

محالل؛ أجهزة رصد  التخزين؛ خط أنابيب الدوافق السائلة ومراقبة االض 

ل  ؛ استقصاء اإلدخا اإلشعاعات الثابتة؛ إشارات التحذير؛ ضمان الجودة 

  في الخدمة واالستعراض الرقابي 

  

ً -هـ   ٠١-٢-سادسا

ً -هـ   ٠٢-٢-سادسا

ً -هـ   ٠٣-٢-سادسا

ً -هـ   ٠٤-٢-سادسا

ً -هـ   ٠٥-٢-سادسا

ً -هـ   ٠٦-٢-سادسا

ً -هـ   ٠٧-٢-سادسا

ً -هـ   ٠٨-٢-سادسا

 

 

 

ً -هـ   ٠٩-٢-سادسا

ً -هـ   ١٠-٢-سادسا

ً -هـ   ١١-٢-سادسا

ً -هـ   ١٢-٢-سادسا

ً -هـ   ١٣-٢-سادسا

 

ً -هـ   ١٤-٢-سادسا

ً -هـ   ١٥-٢-سادسا

 

ً -هـ   ١٦-٢-سادسا

ً -هـ   ١٧-٢-سادسا

ً -هـ   ١٨-٢-سادسا

ً -هـ   ١٩-٢-سادسا

ً -ـه   ٢٠-٢-سادسا

ً -هـ   ٢١-٢-سادسا

ً -هـ   ٢٢-٢-سادسا

ً -هـ   ٢٣-٢-سادسا

ً -هـ   ٢٤-٢-سادسا

ً -هـ   ٢٥-٢-سادسا

ً -هـ   ٢٦-٢-سادسا

ً -هـ   ٢٧-٢-سادسا

ً -هـ   ٢٨-٢-سادسا

ً -هـ   ٢٩-٢-سادسا



 

٤١  

  المحتوى   الوحدة 
مي الهدف التعلُّ 
  ) (الرقم 

  الوقاية الشخصية 

تطهير  التلوث؛  على  السيطرة  التنفسي؛  الجهاز  وقاية  الواقية؛  المالبس 

  رائيةاألسطح واستخدام المعدات الوقائية الشخصية؛ الرقابة اإلدارية واإلج

  تصنيف المناطق  

  السياسات واإلجراءات المناطق الخاضعة للرقابة واإلشراف؛ 

اعد المحلية واإلشراف؛ االمتثال لحدود الجرعة؛ حفظ السجالت وإعداد  القو

  التقارير

  ضمان الجودة 

إنشاء نظام إدارة الجودة: التقييم الروتيني لإلدارة واألداء التقني؛ المراجعات 

  ييم الذاتي؛ التعقيب من أجل إدخال التحسينات واالستعراض؛ التق

  لتوجيهات والتدريبالمعلومات وا

ما يكفي من المعلومات واإلرشادات والتدريب لوقاية العمال وأمانهم؛ توفير  

فئات األشخاص المراد تدريبهم؛ تطوير الكفاءة من خالل التدريب (التدريب 

أسال المعلومات)؛  تجديد  وتدريب  واألولي  النهج  األساسي  التدريب؛  يب 

  المنظم حيال التدريب

  الخدمة ظروف

ضخاصة بالالخدمة ال  ظروفلبات بشأن  المتط المهني للعمال والمسائل   تعرُّ

  المتعلقة باألمان 

  الترتيبات الخاصة بالعمال 

العامالت؛ حماية العلقة والجنين؛ أطفال الرضاعة الطبيعية، األشخاص الذين  

  اً عام ١٨تقل أعمارهم عن 

 ً متطلبات   -٣-سادسا

ض الجمهور في  تعرُّ

ضالحاالت   تعرُّ

  المخطط لها

  ات نطاق المتطلب

ضمجال تطبيق متطلبات  ضالجمهور في حاالت ال تعرُّ   المخطط لها تعرُّ

  الجمهور  تعرُّضمسؤوليات الحكومة والهيئة الرقابية فيما يتعلق تحديداً ب

قيود الجرعة والمخاطر؛ تحديد الجرعة؛ الحدود التشغيلية؛ األحكام عندما يمكن  

ض إطار الممارسة في    أن يتسبب مصدر في    خارج اإلقليم   الجمهور   تعرُّ

ض نظام الوقاية واألمان من   ضالجمهور في حاالت ال  تعرُّ   المخطط لها   تعرُّ

المستوى األمثل   مسؤوليات األطراف ذات الصلة فيما يتعلق بالرقابة وتحقيق

ضفي حاالت   المنطقة   تعرُّ الخاضعة للرقابة أو  المنطقة  الجمهور؛ زائرو 

ال  الخاضعة ضلإلشراف؛  والتل  تعرُّ يمكن الخارجي  التي  المناطق  في  وث 

  للجمهور الوصول إليها

  

ً -هـ   ٠١-٣-سادسا

ً -هـ   ٠٢-٣-سادسا

ً -هـ   ٠٣-٣-سادسا

ً -هـ   ٠٤-٣-سادسا

ً -هـ   ٠٥-٣-سادسا

ً -هـ   ٠٦-٣-سادسا

ً -هـ   ٠٧-٣-سادسا

ً -هـ   ٠٨-٣-سادسا

ً -هـ   ٠٩-٣-سادسا



 

٤٢  

  المحتوى   الوحدة 
مي الهدف التعلُّ 
  ) (الرقم 

  المشعَّة التصرف في النفايات والتصريفات 

النفايات   في  التصّرف  عن  الصلة  ذات  األطراف   المشعَّة مسؤوليات 

  في البيئة وفقاً لما يرد في التصريح  المشعَّةوتصريفات المواد 

  واإلبالغالرصد 

ببرامج الرصد البيئي: السجالت،   يات األطراف ذات الصلة فيما يتعلقمسؤول

لحدود   االمتثال  من  والتحقق  للجمهور،  الجرعات  التصريف،  وتقييم 

الصلة   ذي  للرصد  الجرعة  وقيود  المستّمدة،  البيئية  المرجعية  والمستويات 

النتيجة؛   تسجيل  الصلة؛  ذي  الفردي  للرصد  الجرعة  وحدود  بالمصدر، 

  القيام بالرصد في حالة الطوارئ   ظ بالسجالت واإلبالغ، والقدرة علىاالحتفا

  االستهالكية  السلع

يتعلق باإلعفاء أو االستخدام المصرح  مسؤوليات األطراف ذات الصلة فيما 

به للسلع االستهالكية من قبل الجمهور؛ المتطلبات المتعلقة بـكل من: تصميم 

  مقروءة على البطاقاتوبناء السلع، والمعلومات واإلرشادات ال

 ً متطلبات   -٤-سادسا

ضال   الطبي تعرُّ

  نطاق المتطلبات 

بال يتعلق  فيما  التطبيق  ضمجال  ال  تعرُّ حاالت  ضمن  ض الطبي      تعرُّ

  المخطط لها

ضبال اً ق تحديدومة فيما يتعلمسؤوليات الحك   الطبي  تعرُّ

مسؤوليات الحكومة فيما يتعلق بالتصريح لألطراف ذات الصلة؛ المستويات  

والمواسون، المرجعية   الرعاية  (مقدمو  الجرعة  قيود  للتشخيص، 

التوجيهية  والمبادئ  المعايير  األحيائية)؛  الطبية  البحوث  في  والمتطوعون 

  الجية هم إلجراءات عإلخالء سبيل المرضى بعد خضوع

ضمسؤوليات الهيئة الرقابية فيما يخص تحديداً ال   ات الطبيةتعرُّ

بالمهنيين الصحيين الذين يتحملون مسؤوليات  مسؤولية الهيئة الرقابية فيما يتعلق  

ض عن ال  الطبي (بما في ذلك الممارسون الطبيون اإلشعاعيون، والفيزيائيون    تعرُّ

صحيين آخرين لديهم واجبات    ي وأي متخصصين الطبيون، وتقنيو اإلشعاع الطب 

  محددة فيما يتعلق بوقاية المرضى من اإلشعاعات) 

لين  ضوالمرخَّص لهم فيما يتعلق تحديدا بالمسؤوليات المسجَّ   الطبي  تعرُّ

اإلحالة المناسبة؛ المسؤولية عن ضمان الوقاية واألمان؛ معلومات المالئمة 

  لمتوقعة ئد والمخاطر اض عن الفواالتي تقدم للشخص المتعرِّ 

ضتبرير حاالت ال   الطبي  تعرُّ

عاعية كجزء تبرير عام؛ تبرير لمريض بمفرده؛ تبرير محدد لإلجراءات اإلش

  من الفرز الصحي أو كجزء من برنامج في البحوث الطبية األحيائية

  

ً -هـ   ٠١-٤-سادسا

ً -هـ   ٠٢-٤-سادسا

ً -هـ   ٠٣-٤-سادسا

ً -هـ   ٠٤-٤-سادسا

ً -هـ   ٠٥-٤-سادسا

ً -هـ   ٠٦-٤-سادسا

ً -هـ   ٠٧-٤-سادسا

ً -هـ   ٠٨-٤-سادسا

ً -هـ   ٠٩-٤-سادسا

  ١٠-٤-دساً سا-هـ

 



 

٤٣  

  المحتوى   الوحدة 
مي الهدف التعلُّ 
  ) (الرقم 

ضبلوغ الحد األمثل من الوقاية واألمان فيما يتعلق بال   الطبي تعرُّ

 لتشغيلية؛ المعايرة؛ قياس جرعات المرضى؛ االعتبارات ا   اعتبارات التصميم؛ 

  ة عالمستويات المرجعية التشخيصية؛ ضمان الجودة؛ قيود الجر

  الحوامل والمرضعات 

ترتيبات الوقاية المالئمة من اإلشعاعات في الحاالت التي تكون فيها المرأة  

  ، أو يحتمل أن تكون كذلكةً حامالً أو مرضع

  المشعَّة نويدات عد العالج بالإخالء سبيل المرضى ب

ترتيبات الوقاية المالئمة من اإلشعاعات ألفراد الجمهور وأفراد األسرة قبل 

  المشعَّةإخالء سبيل المرضى بعد تلقيهم العالج بالنويدات 

ضال   الطبي غير المقصود والعرضي  تعرُّ

ال احتمالية  بتقليل  يتعلق  فيما  لهم  والمرخص  المسجلين  ضمسؤوليات   تعرُّ

ض المتطلبات المتعلقة بالتحقيق في القصود أو العرضي؛  الطبي غير الم   تعرُّ

  غير المقصود والعرضي 

  االستعراضات والسجالت

  االستعراضات اإلشعاعية الدورية في مرفق إشعاعي طبي؛ حفظ السجالت

 

  األهداف التعلُّمية  -٢-٦-٤

  الوحدة 

  األهداف التعلُّمية

  الرقم 
  الوصف

  القيام بما يلي: قادراً على بعد إكمال الوحدة التدريبية، يصبح الطالب  

 ً المتطلبات  -١-سادسا

ضالعامة لحاالت ال   تعرُّ

  االمخطط له

ً -هـ األساس  ٠١-١-سادسا األمان  معايير  في  األساسية  المتطلبات  جميع  المتعلقة ية  وصف 

ال ضبحاالت  هذه   تعرُّ تلبية  عن  المسؤولية  تكمن  وحيث  لها  المخطط 

  المتطلبات. 

ً -هـ  ج"   ٠٢-١-سادسا   .شرح مفهوم "النهج المتدّرِ

ً -هـ    .شرح الفرق بين "اإلخطار" و"التصريح"   ٠٣-١-سادسا

  . وصف مفهومي "اإلعفاء" و"رفع الرقابة"، وظروف انطباق كل منهما  ٠٤-١-ادساً س-هـ 

ً -هـ  الممارسات،   ٠٥-١-سادسا في  األمثل  الحد  وبلوغ  الممارسات،  تبرير  درجات  شرح 

  ووضع حدود الجرعات. 



 

٤٤  

  الوحدة 

  األهداف التعلُّمية

  الرقم 
  الوصف

  القيام بما يلي: قادراً على بعد إكمال الوحدة التدريبية، يصبح الطالب  

ً -هـ  حدتها   ٠٦-١-سادسا من  والتخفيف  الحوادث  بمنع  المتعلقة  األساسية  المبادئ  وصف 

  ارسة الهندسية الجيدة والدفاع في العمق.ومفاهيم المم

ً -هـ  معلومات المتعلقة بتجربة التحقيق والتعقيب على الشرح متطلبات وأهمية   ٠٧-١-سادسا

  التشغيل.

ً -هـ    .المشعَّةوضع قائمة بالمتطلبات المتعلقة تحديداً بالمولدات والمصادر   ٠٨-١-سادسا

ً -هـ  المحددة    ٠٩-١-سادسا المتطلبات  ألغراض  تلخيص  البشري  الجسم  بتصوير  المتعلقة 

  األحيائي.بخالف التشخيص الطبي أو العالج أو البحث الطبي 

ً -هـ    . رجات التدابير الوقائيةشرح د  ١٠-١-سادسا

ً -هـ  ضشرح مفهوم إبقاء ال  ١١-١-سادسا   . لإلشعاعات عند أدنى حد معقول تعرُّ

 ً المتطلبات  -٢-سادسا

ضالخاصة بال  تعرُّ

حاالت المهني في 

ضال   المخطط لها تعرُّ

ً -هـ ضتحديد حاالت ال  ٠١-٢-سادسا المخطط لها والتي تنطبق عليها متطلبات معايير   تعرُّ

ضيما يتعلق بالاألمان األساسية ف   المهني. تعرُّ

ً -هـ ضذكر المسؤوليات المحددة للهيئة الرقابية فيما يتعلق بال  ٠٢-٢-سادسا   ات المهنية.تعرُّ

ً -هـ ضتلخيص متطلبات رصد ال  ٠٣-٢-سادسا   .ات المهنية وتسجيلهاتعرُّ

ً -هـ   أهمية التعاون بين أصحاب العمل والمسجلين والمرخص لهم.شرح   ٠٤-٢-سادسا

ً -هـ فهوم برنامج الوقاية من اإلشعاعات وسرد المكونات التي يتكون وصف م  ٠٥-٢-سادسا

  منها مثل هذا البرنامج. 

ً -هـ  بعب  ٠٦-٢-سادسا المقصود  معايير  شرح  تطبيق  على  والقدرة  المناطق"  "تصنيف  ارة 

  التشغيلية.التصنيف على الحاالت 

ً -هـ  ضوصف متطلبات ووسائل تقييم ال  ٠٧-٢-سادسا لهدف  المهني والمراقبة الصحية وا  تعرُّ

  من حفظ ما يرتبط بذلك من سجالت.

ً -هـ    .ديدذكر المتطلبات الخاصة بالنساء العامالت على وجه التح  ٠٨-٢-سادسا

ً -هـ    .وضع برنامج للوقاية من اإلشعاعات  ٠٩-٢-سادسا

ً -هـ    .تقييم لألمانإجراء   ١٠-٢-سادسا

ً -هـ    .وصف دور الخبير المؤهل (في الوقاية من اإلشعاعات)  ١١-٢-سادسا



 

٤٥  

  الوحدة 

  األهداف التعلُّمية

  الرقم 
  الوصف

  القيام بما يلي: قادراً على بعد إكمال الوحدة التدريبية، يصبح الطالب  

ً -هـ    . دور مسؤول الوقاية من اإلشعاعات وصف  ١٢-٢-سادسا

ً -هـ    .هوضع برنامج مكان العمل وتنفيذ  ١٣-٢-سادسا

ً -هـ  الخاضعين   ١٤-٢-سادسا للعمال  بالنسبة  الصحي  لإلشراف  المناسبة  الترتيبات  تحديد 

ضلل   .المهني تعرُّ

ً -هـ  التصدي    ١٥-٢-سادسا بسيناريوهات  المرتبطة  الصحي  اإلشراف  متطلبات  وصف 

  . للطوارئ

ً -هـ    .المشعَّةرح مفهوم الحماية المادية للمصادر ش  ١٦-٢-سادسا

ً -هـ    .إجراء اختبار لمصدر مشع مختوم  ١٧-٢-سادسا

ً -هـ    تحديد عالمات التحذير من اإلشعاعات المناسبة للمرفق.   ١٨-٢-سادسا

ً -هـ  والتطبيقات    المشعَّةتقييم مالءمة ترتيبات التدريع لمجموعة من المصادر    ١٩-٢-سادسا

  المختلفة. 

ً -هـ    . خاصة بالمرفقاإلرشادات بشأن ترتيبات أقفال األمان التوفير   ٢٠-٢-سادسا

ً -هـ    التوصية بترتيبات مناسبة لمكافحة التلوث لمجموعة من السيناريوهات.  ٢١-٢-سادسا

ً -هـ    برنامج مناسب لوقاية الجهاز التنفسي.وضع   ٢٢-٢-سادسا

ً -هـ    . تصنيف المناطق من حيث كونها خاضعة للمراقبة أو لإلشراف  ٢٣-٢-سادسا

ً -هـ    .مناسبة للمرفقوضع قواعد محلية   ٢٤-٢-سادسا

ً -هـ  للمناطق   ٢٥-٢-سادسا السجالت  وحفظ  الجرعات  وقياس  الترسيم  متطلبات  تحديد 

  الخاضعة للرقابة واإلشراف. 

ً -هـ  تحديد مسؤوليات الحكومة أو الهيئة الرقابية فيما يتعلق ببلوغ الحد األمثل.   ٢٦-٢-سادسا

ً -هـ    . شرح مفهوم قيود الجرعة  ٢٧-٢-سادسا

ً -هـ    . وضع قائمة بالعناصر األساسية لبرنامج ضمان الجودة  ٢٨-٢-سادسا

ً -هـ    .تطبيق النهج المنهجي على وضع الدورات التدريبية  ٢٩-٢-سادسا



 

٤٦  

  الوحدة 

  األهداف التعلُّمية

  الرقم 
  الوصف

  القيام بما يلي: قادراً على بعد إكمال الوحدة التدريبية، يصبح الطالب  

 ً المتطلبات  -٣-سادسا

ضالخاصة ب  تعرُّ

الجمهور في حاالت 

ضال   المخطط لها تعرُّ

ً -هـ ضتاألساسية ل  تحديد الظروف التي تنطبق فيها متطلبات معايير األمان  ٠١-٣-سادسا عرُّ

ضالجمهور في حاالت ال   المخطط لها. تعرُّ

ً -هـ يتعلق    ٠٢-٣-سادسا فيما  الرقابية  والهيئات  للحكومة  المحددة  المسؤوليات  تلخيص 

ضب   ات الجمهور في الحاالت المخطط لها.تعرُّ

ً -هـ وصف االعتبارات العامة التي يجب أن تضعها األطراف ذات الصلة في    ٠٣-٣-سادسا

ضاً بحسبان فيما يتعلق تحديدال   الجمهور. تعرُّ

ً -هـ   والتصريفات. المشعَّةوصف االعتبارات المحددة فيما يتعلق بالنفايات   ٠٤-٣-سادسا

ً -هـ ضذكر المتطلبات المحددة للرصد واإلبالغ فيما يتعلق ب  ٠٥-٣-سادسا ات الجمهور تعرُّ

ضفي حاالت ال   المخطط لها.  تعرُّ

ً -هـ    ه.ديد أهداف برنامج الرصد البيئي ومكوناتتح  ٠٦-٣-سادسا

ً -هـ    متطلبات إعداد تقارير الرصد البيئي. تحديد   ٠٧-٣-سادسا

ً -هـ    وصف التقنيات المختلفة ألخذ عينات الرصد البيئي.  ٠٨-٣-سادسا

ً -هـ    .ه، وما بعدهوصف األهداف المختلفة لبرامج الرصد قبل التشغيل، وأثناءَ   ٠٩-٣-سادسا

 ً متطلبات   -٤-سادسا

ضال   الطبي تعرُّ

ً -هـ بـ   ٠١-٤-سادسا المقصود  ض"ال  شرح  للحكومة   تعرُّ العامة  المسؤوليات  الطبي" وبيان 

ضوالهيئات الرقابية فيما يتعلق بهذه ال   ات.تعرُّ

ً -هـ ضذكر المسؤوليات المحددة للمسجلين والمرخص لهم فيما يتعلق بال  ٠٢-٤-سادسا ات تعرُّ

  المهنية.

ً -هـ  ضشرح معايير تبرير ال  ٠٣-٤-سادسا   الطبي. تعرُّ

ً -هـ  العوامل    ٠٤-٤-سادسا مجموعة  الحد  وصف  بتحقيق  يتعلق  فيما  مراعاتها  يجب  التي 

ضاألمثل من الوقاية في حاالت ال   الطبي.  تعرُّ

ً -هـ  يلي:    ٠٥-٤-سادسا بما  الخاصة  المفاهيم  التشخيصية (وصف  المرجعية  المستويات  أ) 

  ف ينبغي تطبيقها. ب) قيود الجرعة وكيو(

ً -هـ  ضشرح أهمية ضمان الجودة في حاالت ال  ٠٦-٤-سادسا   الطبي. تعرُّ

ً -هـ    . تحديد المتطلبات المحددة الخاصة بالحوامل والمرضعات  ٠٧-٤-سادسا



 

٤٧  

  الوحدة 

  األهداف التعلُّمية

  الرقم 
  الوصف

  القيام بما يلي: قادراً على بعد إكمال الوحدة التدريبية، يصبح الطالب  

ً -هـ  بعد    ٠٨-٤-سادسا المرضى  سبيل  بإخالء  المتعلقة  المحددة  المتطلبات  تلقيهم وصف 

  .المشعَّةالعالج بالنويدات 

ً -هـ  ضتحديد المتطلبات في حال حدوث   ٠٩-٤-سادسا   . ات غير مقصودة أو عرضيةتعرُّ

ً -هـ    . شرح أهمية االستعراضات المنتظمة وصون السجالت  ١٠-٤-سادسا

 

  التمرين العملي   -٣-٦-٤

  (ال يقترح أي تمرين عملي)

  ثبت مراجع الجزء السادس   -٤-٦-٤

لألمم   والزراعة  األغذية  الدولية،    ،المتحدةالمفوضية األوروبية، ومنظمة  العمل  الذرية، ومنظمة  للطاقة  الدولية  والوكالة 

ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية، وبرنامج 

معايير األمان األساسية الوقاية من اإلشعاعات وأمان المصادر اإلشعاعية:    ،األمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الصحة العالمية

  ). ٥٢٠١، الوكالة، فيينا (GSR Part 3، العدد الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذريةسلسلة معايير األمان ، الدولية

    



 

٤٨  

ضالجزء السابع: حاالت ال  -٧-٤  المخطط لها في التطبيقات غير الطبية   تعرُّ

للتطبالهدف لمبادئ ومفاهي: تزويد الطالب بفهم جيد  العملي  الوقاية من اإلشعاعات في مجموعة واسعة من حاالت يق  م 
ضال ضالمخطط لها (باستثناء ال  تعرُّ ً الطالب أيضالطبي). سيتمكن    تعرُّ من وضع برامج مناسبة للوقاية من اإلشعاعات   ا

  لمجموعة واسعة من التطبيقات. 

 
 المحتوى   -١-٧-٤

  المحتوى   الوحدة 
التعلُّمي الهدف 

  (الرقم) 

 ً ن  األما -١-سابعا

اإلشعاعي في مجال  

التصوير اإلشعاعي 

  الصناعي 

  التصوير باألشعة الصناعي 

ضناعي؛ أنواع أجهزة النظرة عامة على التصوير اإلشعاعي الص  تعرُّ

التصوير  معدات  غاما؛  بأشعة  اإلشعاعي  التصوير  وحاويات  (مصادر 

التصوير اإلشعاعي في   األنابيب؛  السينية؛ زحافات  اإلشعاعي باألشعة 

إجراءات الوقت   المدرعة؛  لألطواق  التنظيمية  المسؤوليات  الحقيقي)؛ 

ونقلها المصادر  تخزين  للمواقع؛  اإلشعاعي  المرتبط  التصوير  األمان  ؛ 

معدات؛ برنامج الوقاية  من اإلشعاعات: وقاية العمال؛ وقاية بصيانة ال

الجمهور؛ التأهب لحاالت الطوارئ والتصدي لها؛ الدروس المستفادة من  

في    ضتعرُّ ال التصرف  الصناعي،  اإلشعاعي  التصوير  في  العرضي 

  المصادر المهملة

ً -هـ   ٠١-١-سابعا

ً -هـ   ٠٢-١-سابعا

ً -هـ   ٠٣-١-سابعا

ً -هـ   ٠٤-١-سابعا

 

 ً األمان في  -٢-سابعا

أجهزة التشعيع  

الت   الصناعية والمعّجِ

الت   أجهزة التشعيع الصناعية والمعّجِ

وال الصناعية  التشعيع  أجهزة  على  عامة  المسؤوليات  نظرة  الت؛  معّجِ

المحددة؛   الرقابية  والمتطلبات  لألمان،  األساسية  المتطلبات  التنظيمية؛ 

المرتبط األمان  المرفق؛  تصميم  أعم  ميزات  الصيانة؛ بالمعدات؛  ال 

برنامج الوقاية من اإلشعاعات: وقاية  العمال؛ التأهب لحاالت الطوارئ  

ال من  المستفادة  الدروس  لها؛  ضوالتصدي  أجهزة   تعرُّ في  العرضي 

الت؛ التصرف في المصادر المهملة   التشعيع الصناعية والمعّجِ

ً -هـ   ٠١-٢-سابعا

ً -هـ   ٠٢-٢-سابعا

ً -هـ   ٠٣-٢-سابعا

ً -هـ   ٠٤-٢-سابعا

 

 ً األمان في  -٣-سابعا

استخدام المقاييس 

  النووية ومصادر 

 تسجيل قياسات اآلبار 

دات القياس النووي ومصادر تسجيل قياسات اآلبار    محّدِ

نظرة عامة على أجهزة القياس وتسجيل اآلبار؛ المسؤوليات التنظيمية؛  

التي   الحوادث  بالمعدات؛  المرتبط  األمان  لألمان؛  األساسية  المتطلبات 

مق على  المستفاد؛ يتنطوي  الدرس  اآلبار؛  قياسات  وتسجيل  نووي  اس 

برنامج الوقاية من اإلشعاعات ووقاية العمال والجمهور؛ التصرف في  

  در المهملةالمصا

ً -هـ   ٠١-٣-سابعا

ً -هـ   ٠٢-٣-سابعا

 

 ً األمان في  -٤-سابعا

 استخدام المقتفيات 

  المقتِفيات اإلشعاعية

المقتفيات استخدامات  على  عامة  التن نظرة  المسؤوليات  ظيمية؛  ؛ 

المتطلبات األساسية لألمان؛ برنامج الوقاية من اإلشعاعات. التحكم في 

  والجمهور ؛ حماية العمالالمشعَّةاالدوافق 

ً -هـ   ٠١-٤-سابعا

 



 

٤٩  

  المحتوى   الوحدة 
التعلُّمي الهدف 

  (الرقم) 

 ً األمان في  -٥-سابعا

محطات إنتاج النظائر 

 المشعَّة

  المشعَّةمحطات إنتاج النظائر 

المسؤولياالمشعَّةلمحة عامة عن محطات إنتاج النظائر   ت التنظيمية؛  ؛ 

المتطلبات األساسية لألمان. األمان المرتبط بالمحطات؛ متطلبات رقابية 

ية من اإلشعاعات. مرافق السيكلوترون؛ التحكم في محددة؛ برنامج الوقا

المرفالمشعَّةلدوافق  ا تصميم  ميزات  والجمهور؛  العمال  حماية  ق؛ ؛ 

  المشعَّة التخطيط للطوارئ والتأهب لها؛ النقل اآلمن للنظائر 

ً -هـ   ٠١-٥-سابعا

ً -هـ   ٠٢-٥-سابعا

ً -هـ   ٠٣-٥-سابعا

ً -هـ   ٠٤-٥-سابعا

ً -هـ   ٠٥-٥-سابعا

في  األمان -٦-سابعا

  المنشآت النووية 

  المنشآت النووية

أنواع المنشآت: محطة تصنيع الوقود النووي، المفاعل النووي (بما في 

الحرجة، مفاعل األبحاث، محطة القوى ذلك المجّمعات الحرجة ودون  

المستهلك، محطة اإلثراء، مرفق إعادة  النووية)، مرفق تخزين   الوقود 

المتطلبات األساسية لألم التصميم المعالجة؛  ان؛ ميزات األمان ومبادئ 

(التكرار، والتنوع، والفصل المادي، ومفهوم الحواجز المتعددة)؛ برنامج 

حماية اإلشعاعات؛  من  للطوارئ    الوقاية  والتخطيط  والجمهور  العمال 

  والتأهب لها

ً -هـ   ٠١-٦-سابعا

ً -هـ   ٠٢-٦-سابعا

ً -هـ   ٠٣-٦-سابعا

 

 ً األمان في  -٧-سابعا

لمواد  التعدين ومعالجة ا

 الخام 

  تعدين المواد الخام ومعالجتها 

األساسية  المتطلبات  الخام؛  المواد  وتجهيز  التعدين  على  عامة  نظرة 

االستبعاد واإلعفاء ورفع الرقابة؛ االستصالح؛ لألمان؛ اعتبارات رقابية؛  

اإلشعا من  الوقاية  المثال برنامج  سبيل  على  الهندسية،  الضوابط  عات؛ 

  والجمهور التهوية؛ وقاية العمال

ً -هـ   ٠١-٧-سابعا

ً -هـ   ٠٢-٧-سابعا

ً -هـ   ٠٣-٧-سابعا

ً -هـ   ٠٤-٧-سابعا

ً -هـ   ٠٥-٧-سابعا

 ً النقل المأمون  -٨-سابعا

  المشعَّة للمواد 

  النقل اآلمن

رقابية؛ مفاهيم األمان األساسية: المواد والحزم؛ حدود النشاط مصطلحات  

الحزمة والمحتويات النموذجية؛    والقيود المادية؛ المواد  حدود  متطلبات 

ومتطلبات الحزمة والتصميم؛ إجراءات اختبار المواد والحزم؛ الضوابط 

مسؤوليات   انشطارية؛  مادة  النقل؛  مؤشر  الملصقات،  واالتصاالت؛ 

وا الوطنية المرسل  السلطات  للطوارئ؛  والتأهب  التخطيط  لناقل؛ 

واالتفاقي المنظمات  الدالمختصة؛  المسؤولية  النموذجية؛  الدولية  ولية  ات 

  والتأمين؛ خدمات المعلومات التي تقدمها الوكالة؛ التدريب

ً -هـ   ٠١-٨-سابعا

ً -هـ   ٠٢-٨-سابعا

ً -هـ   ٠٣-٨-سابعا

 

 ً ف  أمان التصرُّ  -٩-سابعا

 المشعَّةفي النفايات 

  المشعَّةالتصرف في النفايات 

واع النفايات  بما في ذلك التطبيقات الطبية، وأن  المشعَّةمصادر النفايات  

التقنية وتصنيف   اإلدارة  النفايات. خيارات  النفايات، وتحديد خصائص 

األساسية: التخفيف والتشتيت، والتركيز واالحتواء، والتخزين من أجل  

حد.   أدنى  إلى  النفايات  تقليص  الرقابة؛  من  واإلعفاء  االضمحالل 

ً -هـ   ٠١-٩-سابعا

ً -هـ   ٠٢-٩-سابعا

ً -هـ   ٠٣-٩-سابعا

ً -هـ   ٠٤-٩-سابعا



 

٥٠  

  المحتوى   الوحدة 
التعلُّمي الهدف 

  (الرقم) 

لمعالجة،  والعزل، وا  ، للتخلص منها: الجمع  اً التصرف في النفايات تمهيد

  التخزين اآلمن والتكييف، و

الدوافق   مستويات  المشعَّةمراقبة  وتحديد  الرقابي،  التحكم  نهج   :

التصريفات المصرح بها. برامج الوقاية من اإلشعاعات المعمول بها في  

المصادر   في  التصرف  النفايات.  في  التصرف  مرافق  أنواع  مختلف 

وجوانب  المختومة   التقنية  الخيارات  في  المهملة:  التصرف  األمان. 

نفايات الناتجة عن اإلخراج من الخدمة. التخلص من النفايات الصلبة:  ال

وتكنولوجيات  مبادئ  المختلفة،  النفايات  أنواع  من  التخلص  خيارات 

األمان لضمان األمان على المدى الطويل، وطرق تقييم األمان. التصرف  

  انيوم والثوريوم، التعدين والتجهيزفي نفايات اليور

ال نفايات  في  الطبيعية   المشعَّةمواد  التصرف  البيئة  في  الموجودة 

)NORM  (  االطبيعية المعززة تكنولوجي   المشعَّةوالمواد  TENORM)(  ؛

  تنظيف المناطق الملوثة

ً -هـ   ٠٥-٩-سابعا

 

 ً السلع   -١٠-سابعا

 االستهالكية

  السلع االستهالكية

االستهالكية  ممار  تحديد المنتجات  وقاية  نظام  ومراعاتها.  معينة  سات 

  وأمانها. اإلخطار والتصريح

استيراد   الرقابي.  التحكم  من  اإلعفاء  معايير  األمثل،  المستوى  تحقيق 

السلع   لبيع  الدولي  التنسيق  منها.  والتخلص  ونقلها  االستهالكية  السلع 

  االستهالكية للجمهور

ً -هـ   ٠١-١٠-سابعا

ً ساب-هـ   ٠٢-١٠-عا

ً -هـ   ٠٣-١٠-سابعا

 

 

 تعلُّميةاألهداف ال  -٢-٧-٤

  الوحدة 

  األهداف التعلُّمية

  الرقم 
  الوصف

  القيام بما يلي: قادراً على بعد إكمال الوحدة التدريبية، يصبح الطالب  

 ً األمان  ١-سابعا
اإلشعاعي في مجال  
التصوير اإلشعاعي 

  الصناعي 

ً -هـ للوقاية    ٠١-١-سابعا برنامج  التصووضع  ألغراض  اإلشعاعات  اإلشعاعي من  ير 
الصناعي في سيناريوهات كّلٍ من التصوير اإلشعاعي في المواقع وفي  

  األطواق المدرعة. 

ً -هـ  المواقع   ٠٢-١-سابعا في  اإلشعاعي  للتصوير  المطلوبة  والتحذير  األمان  أنظمة  تحديد 
  األطواق المدرعة. والتصوير اإلشعاعي في 

ً -هـ  اإرش ٠٣-١-سابعا التي يجب  اإلجراءات  إلى  الطوارئ  اد األشخاص  حالة  في  تباعها 
التي تنطوي على مصدر للتصوير بأشعة غاما أو طقم للتصوير باألشعة 

  السينية.



 

٥١  

  الوحدة 

  األهداف التعلُّمية

  الرقم 
  الوصف

  القيام بما يلي: قادراً على بعد إكمال الوحدة التدريبية، يصبح الطالب  

ً -هـ  تنقل  ٠٤-١-سابعا التي  للمركبات  والتوثيق  الملصقات  ووضع  الوسم  متطلبات  تحديد 
  التصوير بأشعة غاما.حاويات معدات 

 ً ان في األم -٢-سابعا
أجهزة التشعيع  

الت    الصناعية والمعّجِ

ً -هـ   وصف نظام تصنيف أجهزة التشعيع الصناعية.   ٠١-٢-سابعا

ً -هـ   . والمعجالت تلخيص متطلبات التصميم ألجهزة التشعيع الصناعية   ٠٢-٢-سابعا

ً -هـ تقييم مدى كفاية أنظمة أقفال األمان والتحذير المثبتة على أجهزة التشعيع    ٠٣-٢-سابعا
  الصناعية والمعجالت.

ً -هـ  ات التي يمكن توقعها بشكل معقول بما يشمل  تحديد الحوادث أو الحادث  ٠٤-٢-سابعا
الطوارئ   خطط  وتحديد  والمعجالت،  الصناعية  التشعيع  أجهزة 

  للتصدي لها. 

 ً األمان في  -٣-سابعا
استخدام المقاييس 

النووية ومصادر تسجيل 
  قياسات اآلبار 

ً -هـ الصناعة    وصف  ٠١-٣-سابعا في  المستخدمة  النووية  المقاييس  من  المختلفة  األنواع 
  شغيلها.وطرق ت

ً -هـ   تلخيص أنظمة األمن والتحذير المطلوبة لفئات أجهزة القياس المختلفة.  ٠٢-٣-سابعا

 ً األمان في  -٤-سابعا
  استخدام المقتفيات 

ً -هـ م اآلمن للُمقتفيات  وضع برنامج للوقاية من اإلشعاعات من أجل االستخدا  ٠١-٤-سابعا
  في مجموعة من السيناريوهات. 

 ً األمان في  -٥-سابعا
تاج النظائر محطات إن

  المشعَّة

ً -هـ   .المشعَّةتلخيص العمليات المختلفة المستخدمة إلنتاج النظائر   ٠١-٥-سابعا

ً -هـ    . المشعَّةوصف المخاطر اإلشعاعية المرتبطة بإنتاج النظائر  ٠٢-٥-سابعا

ً -هـ  .المشعَّةوصف طرق مراقبة المخاطر اإلشعاعية في مصانع إنتاج النظائر   ٠٣-٥-سابعا

ً -هـ  متطل ٠٤-٥-سابعا النظائر وصف  إنتاج  لمرافق  اإلشعاعات  من  الوقاية  برنامج  بات 
  .المشعَّة

ً -هـ    .المشعَّةوصف محتوى خطط الطوارئ لمحطات إنتاج النظائر  ٠٥-٥-سابعا

 ً األمان في  -٦-سابعا
  النووية  المنشآت

ً -هـ   وصف األنواع المختلفة من المحطات والمرافق النووية.  ٠١-٦-سابعا

ً -هـ   نظيمية الرئيسية للوقاية من اإلشعاعات.الترتيبات التتلخيص   ٠٢-٦-سابعا

ً -هـ  شرح إجراءات األمان الرئيسية المتبعة عند التخطيط ألنشطة الوقاية من  ٠٣-٦-سابعا
  اإلشعاعات في منشأة نووية.

 ً األمان في  -٧-سابعا
التعدين ومعالجة المواد  

  الخام 

ً -هـ هي خارج نطاق  الرقابي وتلك التي  تحديد المواد الخام التي تخضع للتحكم    ٠١-٧-سابعا
  التحكم الرقابي. 

ً -هـ   شرح أهمية النهج المتدرج لعمليات التحكم في معالجة المواد الخام.  ٠٢-٧-سابعا

ً -هـ مج رصد أولي في مكان العمل لتقييم حجم الخطر اإلشعاعي تصميم برنا  ٠٣-٧-سابعا
  الناتج عن معالجة المواد الخام. 



 

٥٢  

  الوحدة 

  األهداف التعلُّمية

  الرقم 
  الوصف

  القيام بما يلي: قادراً على بعد إكمال الوحدة التدريبية، يصبح الطالب  

ً -هـ  قتضاء، لألشخاص الذين يعملون ترتيبات الرصد الفردي، عند االتحديد   ٠٤-٧-سابعا

  مع المواد الخام. 

ً -هـ  للحد من  شرح ترتيبات الحماية الهندسية واإلدارية التي يمكن استخدامها   ٠٥-٧-سابعا

ضال   لإلشعاعات من المواد الخام.  تعرُّ

 ً النقل المأمون  -٨-سابعا

  المشعَّة للمواد 

ً -هـ   .المشعَّةن المواد ات النقل لمجموعة مقمتطلبات التغليف وملصتحديد   ٠١-٨-سابعا

ً -هـ   وصف اختبارات األداء التي يلزم أن تجتازها شتى أنواع الحزم.   ٠٢-٨-سابعا

ً -هـ    وضع قائمة بمسؤوليات المرسل والمرسل إليه.  ٠٣-٨-سابعا

 ً أمان التصّرف   -٩-سابعا

  المشعَّةفي النفايات 

ً -هـ يات  مسؤوليات المرخص له/المسجل فيما يتعلق بالتصرف في النفاتحديد    ٠١-٩-سابعا

  والتخلص منها.

ً -هـ   ذكر تصنيفات النفايات.   ٠٢-٩-سابعا

ً -هـ     .ات إلى الحد األدنىوصف كيفية تقليص النفاي  ٠٣-٩-سابعا

ً -هـ    .المشعَّةوصف طرق التخلص من النفايات  ٠٤-٩-سابعا

ً -هـ    النفايات.وضع برنامج للتصرف في  ٠٥-٩-سابعا

 ً السلع   -١٠-سابعا

  االستهالكية

ً -هـ   . عة االستهالكيةتعريف ما هي السل  ٠١-١٠-سابعا

ً -هـ    المشعَّة بشكل شائع وذكر النويدات  وضع قائمة بالسلع االستهالكية المتاحة   ٠٢-١٠-سابعا

  في كل منها.

ً -هـ    شرح عملية تبرير نوع منتج استهالكي وتحسينه إلى الحد األمثل. ٠٣-١٠-سابعا

 

 التمرين العملي   -٣-٧-٤

  النوع          التمرين العملي  الرقم 

 ً   زيارة تقنية    ارة مرفق للتصوير اإلشعاعي الصناعي زي  - ١-سابعا

 ً   زيارة تقنية    رة جهاز تشعيع أو معجل لالستخدام الصناعي أو البحثيزيا  - ٢-سابعا

 ً   زيارة تقنية    المشعَّةزيارة مرفق إلنتاج النظائر   - ٣-سابعا

 ً مرفق    إعداد مخطط تنظيمي ومعالم بارزة لبرنامج الوقاية من اإلشعاعات في  - ٤-سابعا

  صناعي (تصوير إشعاعي صناعي أو جهاز تشعيع) 

  دراسة حالة   



 

٥٣  

  النوع          التمرين العملي  الرقم 

ال  - ٥-ابعاً س إبقاء  مبدأ  ضتطبيق  بالنسبة   تعرُّ (أالرا)  معقول  حد  أدنى  عند  لإلشعاعات 

ضلل   المهني تعرُّ

  دراسة حالة   

 ً   مختبري تمرين    اختبار التسرب في المصادر المختومة   - ٦-سابعا

 ً   عرض توضيحي    وقائية الشخصية في المنشآت النوويةاستخدام المعدات ال  - ٧-سابعا

 ً   عرض توضيحي    وأدوات المراقبة ار مقياس الجرعات الشخصية اختي  - ٨-سابعا

 ً   عرض توضيحي    تجهيز معمل للعمل مؤقتا بمصادر غير مختومة  - ٩-سابعا

 ً   عرض توضيحي    جمراقبة مكان العمل من اإلشعاع الخارجي؛ اختيار األجهزة؛ تفسير النتائ  - ١٠-سابعا

 ً العمل بحث  - ١١-سابعا ألفا وبيتا عن تلوث السطح    اً رصد مكان  والهواء؛ استخدام قياسات 

  اإلجمالية وقياس طيف غاما وتقنيات أخذ عينات الهواء

  عرض توضيحي  

 ً   مختبري تمرين    إزالة التلوث عن األسطح   - ١٢-سابعا

 ً   دراسة حالة     واءتحديد الجرعة الفردية من جراء تلوث اله  - ١٣-سابعا

 ً الجرعة،  الجرعات الشخصية، والر إدارة سجالت    - ١٤-سابعا صد الخاص لتدابير تقليص 

  تدابير المتابعة 

  دراسة حالة   

 ً مقارنة الجرعات المتوقعة لألفراد على أساس رصد مكان العمل مع نتائج الرصد    - ١٥-سابعا

  الفردي في مجاالت اإلشعاعات المختلطة

  دراسة حالة   
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ضالجزء الثامن: حاالت ال  -٨-٤   خطط لها في التطبيقات الطبية الم تعرُّ

  يق مبادئ الوقاية من اإلشعاعات في التطبيقات الطبية.: تزويد الطالب بفهم عام لتطبالهدف

  

  المحتوى   -١-٨-٤

  المحتوى   الوحدة 
الهدف التعلُّمي 

  (الرقم) 

 ً   العامةالمبادئ   اعتبارات عامة -١-ثامنا

ضال والعالج  تعرُّ التشخيص  ألغراض  الم  ؛الطبي  هنيين؛ تسجيل 
زيائي المرخص لهم؛ دور ومسؤوليات الممارس الطبي اإلشعاعي والفي 

  الطبي وتقني اإلشعاع الطبي

  التدريب 

البرامج؛   تحديث  التدريبية؛  البرامج  محتوى  تدريبهم؛  المراد  العمال 
  المعلوماتدورات تدريبية لتجديد 

ضال   الطبي غير المقصود والعرضي  تعرُّ

ضتحديد حاالت ال غير المقصود والعرضي والتحقيق فيها؛   الطبي  تعرُّ
الهيئة إلى  التقارير  االقتضاء  تقديم  عند  المستفادة   ؛الرقابية  الدروس 

  والتعقيبات بشأن العملية

  تالسجال

  الطبي  ضتعرُّ تحديد المعلومات المراد تسجيلها المتعلقة بنوع ال

ً -هـ   ٠١-١-ثامنا

ً -هـ   ٠٢-١-ثامنا

ً -هـ   ٠٣-١-ثامنا

ً -هـ   ٠٤-١-ثامنا

ً -هـ   ٠٥-١-ثامنا

ً -هـ   ٠٦-١-ثامنا

ً -هـ   ٠٧-١-ثامنا

 

 

 ً ير  التصو -٢-ثامنا
اإلشعاعي التشخيصي  
واإلجراءات التدّخلية  

  تصويريا الموجهة 

  مقدمة 

اإلشعاعي  التصوير  على  المطبقة  اإلشعاعات  من  الوقاية  مبادئ 
  تصويرياالتشخيصي واإلجراءات التدّخلية الموجهة 

  التبرير 

التبرير؛ حاالت خاصة   تقنيات    الحمل، المرضى األطفال؛  مستويات 
  اإلشعاعي؛ إرشادات اإلحالة  بديلة؛ تقييم الضرر

  تحقيق المستوى األمثل 

  تصميم المعداتاعتبارات 

،  المتطلبات أو المعايير العالمية (شهادة المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس
ISO،  الكهربائيةو للتقنيات  الدولية  بمولدات  IEC،  اللجنة  الخاصة   (

  والصيانة ألساسية؛ االستعراض المنتظماإلشعاع؛ السمات التقنية ا

  االعتبارات التشغيلية

عوامل المؤثرة على تحديد الجرعة للمريض، اختيار المعدات المالئمة؛ ال
قدر ممكن    ىواختيار التقنية والبارامترات الكفيلة بإخضاع المريض ألدن

ال ضمن  اإلكلينيكي؛    تعرُّ بالغرض  ضللوفاء  استخدام   تعرُّ الحوامل؛ 
  األعضاءدروع 

ً -هـ   ٠١-٢-ثامنا

ً -هـ   ٠٢-٢-ثامنا

ً -هـ   ٠٣-٢-ثامنا

ً -هـ   ٠٤-٢-ثامنا

ً -هـ   ٠٥-٢-ثامنا

ً ثامن-هـ   ٠٦-٢-ا

ً -هـ   ٠٧-٢-ثامنا

ً -هـ   ٠٨-٢-ثامنا

ً -هـ   ٠٩-٢-ثامنا

ً -هـ   ١٠-٢-ثامنا

ً -هـ   ١١-٢-ثامنا

ً -هـ   ١٢-٢-ثامنا

ً -هـ   ١٣-٢-ثامنا

ً -هـ   ١٤-٢-ثامنا



 

٥٧  

  المحتوى   الوحدة 
الهدف التعلُّمي 

  (الرقم) 

  المعايرة 

مو والبروتوكوالت  معايرة  الكميات  ذلك  في  بما  اإلشعاعات،  لدات 
  االقتفاء؛ معايرة مقاييس الجرعات اإلشعاعيةوإمكانية 

  قياس الجرعات للمرضى 

واإلجراءات  الشائعة  اإلشعاعية  لإلجراءات  النموذجية  الجرعات  تقييم 
  ا التدخلية الموجهة تصويري 

  لتشخيصية وقيود الجرعة المستويات المرجعية ا

االستقصاءات ذات تويات المرجعية التشخيصية للمريض بناء على المس
  الصلة؛ قيود الجرعة بالنسبة لمقدمي الرعاية والمواسين

  الطبي  تعرُّضبرنامج توكيد الجودة لحاالت ال

للمعدات؛  الروتيني  واالختبار  القبول  اختبار  التنظيمية؛  العناصر 
  ض المنتظمانالمراجعة واالستعرا

ضال   غير المقصود والعرضي  الطبي تعرُّ

  أمثلة

ال و  تعرُّضمراقبة  ضالمهني  الجمهور  تعرُّ األمان،    .أفراد  تقييم 
  الخصائص 

ال في  ضالتحكم  ومصدر    تعرُّ بالتصميم،  المتعلقة  الخصائص  المهني: 
ضال المهني، وتعريف المناطق، وأمثلة القواعد المحلية، والموظفون   تعرُّ

يع مهني الذين  معرضين  وطرق  تبرون  الصلة،  ا  ذات  الجرعة  تقييم 
وتحديد  التحقيق،  مستويات  وتحديد  الشخصية،  الوقائية  والمعدات 

ضالجرعة. التحكم في   ضالجمهور: مصادر    تعرُّ الجمهور، تدابير   تعرُّ
في   التحكم  ضلضمان  الزوار،    تعرُّ مراقبة  (التصميم،  الجمهور 

ا عند إجراء مراعاتهد الجوانب التي يجب  اإلشارات). تقييم األمان: تحدي
  تقييم األمان، والمخاطر والحوادث المحتملة

ً -هـ   ١٥-٢-ثامنا

ً -هـ   ١٦-٢-ثامنا

ً -هـ   ١٧-٢-ثامنا

ً -هـ   ١٨-٢-ثامنا

ً -هـ   ١٩-٢-ثامنا

ً -هـ   ٢٠-٢-ثامنا

ً -هـ   ٢١-٢-ثامنا

ً -هـ   ٢٢-٢-ثامنا

ً -هـ   ٢٣-٢-ثامنا

ً -هـ   ٢٤-٢-ثامنا

ً -هـ   ٢٥-٢-ثامنا

ً -هـ   ٢٦-٢-ثامنا

ً -هـ   ٢٧-٢-ثامنا

ً -هـ   ٢٨-٢-ثامنا

 

 ً الطب النووي:  -٣-ثامنا
  جالتشخيص والعال

  مقدمة 

  مبادئ الوقاية من اإلشعاعات المنطبقة على إجراءات الطب النووي

  التبرير 

خاصة   حاالت  التبرير؛  ا  مستويات  المرضى،  الحمل،  ألطفال 
  المرضعات؛ تقنيات بديلة؛ تقييم الضرر اإلشعاعي 

  إرشادات اإلحالة 

  تحقيق المستوى األمثل

  اعتبارات تصميم المعدات

العالمية (شهادة المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس،  المتطلبات أو المعايير 
السمات التصوير؛  بأجهزة  الخاصة  الكهربائية)  للتقنيات  الدولية    اللجنة 

ً -هـ   ٠١-٣-ثامنا

ً -هـ   ٠٢-٣-ثامنا

ً -هـ   ٠٣-٣-ثامنا

ً -هـ   ٠٤-٣-ثامنا

ً -هـ   ٠٥-٣-ثامنا

ً -هـ   ٠٦-٣-ثامنا

ً -هـ   ٠٧-٣-ثامنا

ً -هـ   ٠٨-٣-ثامنا

ً -هـ   ٠٩-٣-ثامنا



 

٥٨  

  المحتوى   الوحدة 
الهدف التعلُّمي 

  (الرقم) 

االستعراض  الرصد؛  وأجهزة  اإلشعاعات  لكاشفات  األساسية  التقنية 
  المنتظم والصيانة

  االعتبارات التشغيلية

عية المالئمة؛ العوامل ضرات الصيدالنية اإلشعااختيار المعدات والمستح
تقليص   المريض؛  جرعة  على  تؤثر  ضالتي  حد   تعرُّ ألدنى  المريض 

جراءات التشخيص وإجراءات ممكن (مع مالحظة الفرق في النهج بين إ
ضالعالج)؛  ضالحوامل؛  تعرُّ   المرضعات تعرُّ

  المعايرة 

ت وإمكانية االقتفاء؛  معايرة المصادر، بما في ذلك الكميات والبروتوكوال 
  معايرة مقاييس الجرعات اإلشعاعية

  قياس الجرعات للمرضى 

والعالج) (التشخيص  النووي  الطب  في  الجرعة  عن    :تحديد  مقدمة 
  الجرعة اإلشعاعية الطبية الداخلية لحساب الجرعة مشروع 

  المستويات المرجعية التشخيصية وقيود الجرعة 

ءات ذات على االستقصا ريض بناءً المستويات المرجعية التشخيصية للم
  الصلة؛ قيود الجرعة بالنسبة لمقدمي الرعاية والمواسين

  الطبي  تعرُّضبرنامج توكيد الجودة لحاالت ال

ظيمية؛ اختبار القبول واالختبار الروتيني للمعدات؛ المراجعة  العناصر التن 
  واالستعراض المنتظمان 

  إخالء سبيل المرضى بعد العالج

لى سبيلهم بعد تلقيهم العالج بالطب األنشطة المتعلقة بالمرضى الذي سيُخ
  النووي

ضال   الطبي غير المقصود والعرضي  تعرُّ

  أمثلة

ال و  تعرُّضمراقبة  ضالمهني  الجمهورأ  تعرُّ األمان،    .فراد  تقييم 
  الخصائص 

ال في  ضالتحكم  ومصدر    تعرُّ بالتصميم،  المتعلقة  الخصائص  المهني: 
ضال د المحلية، والموظفون المهني، وتعريف المناطق، وأمثلة القواع  تعرُّ

مهني  معرضين  يعتبرون  الصلة،  الذين  ذات  الجرعة  تقييم  وطرق  ا 
ستويات التحقيق، وتقييد الجرعة.  والمعدات الوقائية الشخصية، وتحديد م

ضالتحكم في   ضر: مصادر  الجمهو  تعرُّ الجمهور، تدابير لضمان    تعرُّ
ضالتحكم في   اإلشارات). تقييم الجمهور (التصميم، مراقبة الزوار،    تعرُّ

األمان،  تقييم  إجراء  عند  مراعاتها  يجب  التي  الجوانب  تحديد  األمان: 
  والمخاطر والحوادث المحتملة 

ً -هـ   ١٠-٣-ثامنا

ً -هـ   ١١-٣-ثامنا

ً -هـ   ١٢-٣-ثامنا

ً -هـ   ١٣-٣-ثامنا

 



 

٥٩  

  المحتوى   الوحدة 
الهدف التعلُّمي 

  (الرقم) 

 ً   العالج اإلشعاعي -٤-ثامنا

  

  مقدمة 

مبادئ الوقاية من اإلشعاعات المنطبقة على إجراءات العالج اإلشعاعي 
  (معالجة بُعادية وتشعيع داخلي)

  برير الت

الحمل، األطفال المرضى؛ التقنيات      مستويات التبرير؛ حاالت خاصة 
  قييم الضرر اإلشعاعيالبديلة؛ ت

  تحقيق المستوى األمثل

  اعتبارات تصميم المعدات

المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس،   المعايير العالمية (شهادةالمتطلبات أو 
مولدات اإلشعاع والمصادر  اللجنة الدولية للتقنيات الكهربائية) الخاصة ب

  ؛ االستعراض المنتظم والصيانةالمشعَّة

  يليةاالعتبارات التشغ

إعطاء الجرعة الموصوفة بالحجم المستهدف حسب التخطيط مع ضمان  
ال يبقى  تحقيقه    ضتعرُّ أن  يمكن  قدر  ألدنى  منخفضاً  األخرى  لألحجام 

  بصورة عقالنية

تخطيط العالج؛ استخدام  مقدمة عن مفهوم توزيع الجرعة واستخدامها ل
ضدروع األعضاء؛    النساء القادرات على اإلنجاب تعرُّ

  رة المعاي

معايرة المصادر، بما في ذلك الكميات والبروتوكوالت وإمكانية االقتفاء؛  
  مقاييس الجرعات اإلشعاعية معايرة

  قياس الجرعات للمرضى 

ال  المعالجة  في  المريض  يتلقاها  التي  الجرعات  بعادية مقدمة عن قياس 
  والتشعيع الداخلي 

  الطبي  تعرُّضبرنامج ضمان الجودة لحاالت ال

التن للمعدات؛ العناصر  الروتيني  واالختبار  القبول  اختبار  ظيمية؛ 
  واالستعراض المنتظمانالمراجعة 

ضال   غير المقصود والعرضي تعرُّ

  أمثلة

ضالمهني و تعرُّضمراقبة ال   تقييم األمان، الخصائص .الجمهور تعرُّ

المرا ضقبة  ومصدر    تعرُّ بالتصميم،  المتعلقة  الخصائص  المهني: 
ضال المناطق، وأمثلة القواعد المحلية، والموظفون   المهني، وتعريف  تعرُّ

مهني  معرضين  يعتبرون  الصلة،  الذين  ذات  الجرعة  تقييم  وطرق  ا 
وقيد  الفحوصات،  مستويات  وتحديد  الشخصية،  الوقائية  والمعدات 

مراقبة   مصادر    ضتعرُّ الجرعة.  ضالجمهور:  تدابير   تعرُّ الجمهور، 

ً -هـ   ٠١-٤-ثامنا

ً -هـ   ٠٢-٤-ثامنا

ً -هـ   ٠٣-٤-ثامنا

ً -هـ   ٠٤-٤-ثامنا

ً -هـ   ٠٥-٤-ثامنا

ً -هـ   ٠٦-٤-ثامنا

ً -هـ   ٠٧-٤-ثامنا

ً -هـ   ٠٨-٤-ثامنا

ً -هـ   ٠٩-٤-ثامنا

ً -هـ   ١٠-٤-ثامنا

ً -هـ   ١١-٤-ثامنا

ً -هـ   ١٢-٤-ثامنا

ً -هـ   ١٣-٤-ثامنا

 



 

٦٠  

  المحتوى   الوحدة 
الهدف التعلُّمي 

  (الرقم) 

ضلضمان مراقبة   مراقبة الزوار، اإلشارات)،   جمهور (التصميم،ال  تعرُّ
تقييم   المهملة.  المصادر  دائمة،  يتلقون عمليات زراعة  الذين  المرضي 
األمان،  تقييم  إجراء  عند  مراعاتها  يجب  التي  الجوانب  تحديد  األمان: 

  ة والمخاطر والحوادث المحتمل
 

  األهداف التعلُّمية  -٢-٨-٤

  الوحدة 

  األهداف التعلُّمية

  الرقم 
  الوصف

  يام بما يلي:الق قادراً على بعد إكمال الوحدة التدريبية، يصبح الطالب  

 ً ً -هـ  اعتبارات عامة -١-ثامنا ضوصف نطاق الممارسات التي ينتج عنها    ٠١-١-ثامنا .طبي لإلشعاعات المؤينة  تعرُّ

ً -هـ  وصف الهدف (األهداف) في تحقيق المستوى األمثل من الوقاية في حاالت   ٠٢-١-ثامنا

ضال   . الطبي تعرُّ

ً -هـ    . شخيصية وتطبيقهاالتتوضيح كيفية تحديد المستويات المرجعية   ٠٣-١-ثامنا

ً -هـ  بفئات العاملين في مجال الطب اإلشعاعي، ووصف أدوارهم  وضع قائمة    ٠٤-١-ثامنا

  ووظائفهم، وشرح المؤهالت والكفاءات المطلوبة لكل دور. 

ً -هـ  ضتوضيح معنى مصطلحي ال  ٠٥-١-ثامنا ضالطبي "غير مقصود" وال  تعرُّ الطبي   تعرُّ

  ."العرضي" 

ً -هـ  ضاللتخطيط للتحقيق في ا  ٠٦-١-ثامنا   . الطبي غير المقصود والعرضي تعرُّ

ً -هـ  ميدان   ٠٧-١-ثامنا في  واألمان  اإلشعاعية  اإلجراءات  في  األمان  استخدامات  شرح 

  . العالج اإلشعاعي لألورام

 ً التصوير   -٢-ثامنا

اإلشعاعي التشخيصي  

واإلجراءات التدّخلية  

  تصويريا الموجهة 

ً -هـ   . والتكنولوجيات المرتبطة به ئ التصوير اإلشعاعي التشخيصي  وصف مباد   ٠١-٢-ثامنا

ً -هـ بالتصوير   ٠٢-٢-ثامنا االستقصاء  يخص  فيما  التبرير  من  مستويات  ثالثة  تطبيق 

  . اإلشعاعي التشخيصي 

ً -هـ وصف ما الذي يحدد "مالءمة" معدات التصوير اإلشعاعي التشخيصي   ٠٣-٢-ثامنا

  . الطبي 

ً -هـ  الج   ٠٤-٢-ثامنا إطار  وصف  في  مراعاتها  ينبغي  التي  التوانب  صميمية السمات 

  . العامة

ً -هـ  التصوير   ٠٥-٢-ثامنا بتكنولوجيات  المرتبطة  الخاصة  التصميمية  السمات  تعداد 

  .اإلشعاعي التشخيصي 

ً -هـ  اإلشعاعي   ٠٦-٢-ثامنا التصوير  بمعدات  يتعلق  فيما  الصيانة  متطلبات  شرح 

  .التشخيصي وأهميتها 



 

٦١  

  الوحدة 

  األهداف التعلُّمية

  الرقم 
  الوصف

  يام بما يلي:الق قادراً على بعد إكمال الوحدة التدريبية، يصبح الطالب  

ً -هـ  للجرعات    ٠٧-٢-ثامنا األمثل  التحسين  يتأثر  كيف  الموصف  يتلقاها  في  التي  رضى 

  . التصوير اإلشعاعي التشخيصي باالعتبارات التشغيلية

ً -هـ  مناقشة االعتبارات التشغيلية الخاصة ذات الصلة بالتحسين األمثل للجرعة    ٠٨-٢-ثامنا

. لتشخيصيالتي يتلقاها المريض في طائفة من تقنيات التصوير اإلشعاعي ا

ً -هـ  قياس    ٠٩-٢-ثامنا أهمية  المريض  وصف  يتلقاها  التي  التحسين الجرعة  عملية  في 

  . األمثل لوقاية المريض

ً -هـ    . تطبيق مفهوم "الجرعة النمطية" على عملية التحسين األمثل  ١٠-٢-ثامنا

ً -هـ  ال  ١١-٢-ثامنا الجرعة  بتقدير  الخاصة  المباشرة  المباشرة وغير  المنهجيات  تي  شرح 

يتلقاها المريض في التصوير اإلشعاعي التشخيصي واإلجراءات التدّخلية  

  .ويرياتصالموجهة 

ً -هـ  وصف الكميات التشغيلية التي يمكن استخدامها لتحديد الجرعة التي يتلقاها   ١٢-٢-ثامنا

  . التصوير اإلشعاعي التشخيصيالمريض في إجراءات 

ً -هـ  المستويات  ١٣-٢-ثامنا مفهوم  األمثل   تطبيق  التحسين  على  التشخيصية  المرجعية 

  .لتشخيصيللجرعات التي يتلقاها المريض في التصوير اإلشعاعي ا

ً -هـ  الخاصة    ١٤-٢-ثامنا التشخيصية  المرجعية  المستويات  المستخدمة في  الكميات  شرح 

  .اإلشعاعي التشخيصيبالتصوير التصوير 

ً -هـ  مرجعية التشخيصية وكيفية استخدامها في  شرح كيفية تحديد المستويات ال  ١٥-٢-ثامنا

  . الممارسة

ً -هـ    . صية وقيود الجرعةشرح الفرق بين المستويات المرجعية التشخي  ١٦-٢-ثامنا

ً -هـ  التشخيصي   ١٧-٢-ثامنا الجودة في مجال علم األشعة  وصف أهداف برنامج ضمان 

  . والمكونات األساسية لهذا البرنامج

ً -هـ  الفر  ١٨-٢-ثامنا التصوير توضيح  سياق  في  الجودة  ومراقبة  الجودة  ضمان  بين  ق 

  اإلشعاعي التشخيصي

ً -هـ  ك  ١٩-٢-ثامنا اختبارها  المراد  بالنظم  قائمة  الجودة،  وضع  برنامج ضمان  من  جزء 

  ..وتوضيح لماذا تعتبر مهمة

ً -هـ   بالمعايير المنشورة المالئمة فيما يتعلق بالمسموحات المقبولةوضع قائمة    ٢٠-٢-ثامنا

  . في اختبار ضمان الجودة

ً -هـ  اإلشعاعي   ٢١-٢-ثامنا التصوير  عن  ناتج  جسيم  ضرر  حدوث  احتمال  مناقشة 

  الجيدة. التشخيصي وعواقب عدم تبني الممارسات



 

٦٢  

  الوحدة 

  األهداف التعلُّمية

  الرقم 
  الوصف

  يام بما يلي:الق قادراً على بعد إكمال الوحدة التدريبية، يصبح الطالب  

ً -هـ  فيما يتعلق بالوقاية من    ا خاص   اً شرح لماذا تتطلب النساء الحوامل اعتبار  ٢٢-٢-ثامنا

  اإلشعاعات.

ً -هـ    المخاطر اإلشعاعية المتفاوتة على الجنين/ المضغة أثناء الحمل.وصف   ٢٣-٢-ثامنا

ً -هـ    . د من إمكانية الحملتطبيق البروتوكوالت المالئمة للتأكّ   ٢٤-٢-ثامنا

ً -هـ    شرح أهمية الحمل في عملية التبرير.  ٢٥-٢-ثامنا

ً -هـ  هيكالً   ٢٦-٢-ثامنا يشكل  ما  ً مناسب  وصف  التص  ا بيئة  داخل  اإلشعاعي  وير لألمان 

  اإلشعاعي التشخيصي. 

ً -هـ  ضتطبيق المتطلبات األساسية للتحكم في ال  ٢٧-٢-ثامنا ضالمهني و  تعرُّ الجمهور   تعرُّ

  لبيئة التصوير اإلشعاعي التشخيصي. 

ً -هـ  جوانب الرئيسية التي يجب مراعاتها عند إجراء تقييم أمان مرفق  وصف ال  ٢٨-٢-ثامنا

  مرافق التصوير اإلشعاعي الطبي.من 

 ً الطب النووي:  -٣-ثامنا

  التشخيص والعالج

ً ث-هـ في    ٠١-٣-امنا تطبيقه  يمكن  وكيف  النووي"  "الطب  بمصطلح  المقصود  ما  شرح 

  التشخيص والعالج.

ً -هـ لة بتبرير إجراءات التصوير النووي وصف االعتبارات العامة ذات الص  ٠٢-٣-ثامنا

  والعالج النووي.

ً -هـ  الم  ٠٣-٣-ثامنا المسائل  النووي تلخيص  الطب  إجراءات  بتبرير  الصلة  ذات  حددة 

  للمرضى الحوامل أو المرضعات.

ً -هـ  النووي   ٠٤-٣-ثامنا الطب  إجراءات  بتبرير  الصلة  ذات  المحددة  المسائل  وصف 

  للمرضى األطفال.   

ً -هـ  المسا  ٠٥-٣-ثامنا النووي شرح  الطب  إجراءات  بتبرير  الصلة  ذات  المحددة  ئل 

  حيائي.لمتطوعي بحوث الطب األ

ً -هـ  وصف المعدات المستخدمة في الطب النووي والفحوصات أو العالجات    ٠٦-٣-ثامنا

  .استخدامهاالتي يمكن 

ً -هـ    شرح أهمية اختبارات األداء الروتينية والمعايرة في بيئة الطب النووي.  ٠٧-٣-ثامنا

ً -هـ  األمثل لجرعة    وصف االعتبارات التشغيلية العامة ذات الصلة بالتحسين  ٠٨-٣-ثامنا

  المريض في الطب النووي (التصوير والعالج).

ً -هـ  المستخدمة في الطب النووي وحيث يمكن شرح أهمية معايرة المصادر    ٠٩-٣-ثامنا

  العثور على إرشادات مفصلة بشأن البروتوكوالت المقبولة.

ً -هـ    . عايرة أجهزة معايرة الجرعاتشرح أهمية م  ١٠-٣-ثامنا



 

٦٣  

  الوحدة 

  األهداف التعلُّمية

  الرقم 
  الوصف

  يام بما يلي:الق قادراً على بعد إكمال الوحدة التدريبية، يصبح الطالب  

ً -هـ    . وصف نظام الجرعة اإلشعاعية الطبية الداخلية لحساب الجرعة  ١١-٣-ثامنا

ً -هـ  إخالء سبيل المرضى الذين خضعوا شرح العوامل التي يجب معالجتها عند    ١٢-٣-ثامنا

  .للفحوصات أو العالج بالطب النووي

ً -هـ  ضتعتطبيق المتطلبات األساسية للتحكم في ال  ١٣-٣-ثامنا ضالمهني و  رُّ الجمهور   تعرُّ

  لبيئة الطب النووي.

 ً العالج اإلشعاعي  -٤-ثامنا

  

ً -هـ   . وصف المبادئ واألهداف األساسية للعالج اإلشعاعي  ٠١-٤-ثامنا

ً -هـ   .وصف األساليب الرئيسية للعالج اإلشعاعي والمعدات المستخدمة  ٠٢-٤-ثامنا

ً -هـ    .عالج اإلشعاعيوصف االعتبارات العامة ذات الصلة بتبرير ال  ٠٣-٤-ثامنا

ً -هـ  وصف االعتبارات التشغيلية العامة ذات الصلة بالتحسين األمثل لجرعة    ٠٤-٤-ثامنا

  المريض في العالج اإلشعاعي. 

ً -هـ    . شرح مفهوم تخطيط العالج  ٠٥-٤-ثامنا

ً -هـ    .وصف بروتوكوالت المعايرة وشرح الكميات النسبية  ٠٦-٤-ثامنا

ً -هـ    . بة الجودة في العالج اإلشعاعية ومراقشرح الحاجة إلى ضمان الجود  ٠٧-٤-ثامنا

ً -هـ  اإلشعاعي   ٠٨-٤-ثامنا العالج  لمعدات  األساسية  الجودة  مراقبة  إجراءات  وصف 

وإيصال  باألشعة   العالج،  تخطيط  ونظام  المحاكاة،  وجهاز  الخارجية، 

  الجرعات. 

ً -هـ  التالي    وصف إجراءات مراقبة الجودة األساسية بالنسبة لوحدات التحميل  ٠٩-٤-ثامنا

  . عدل الجرعة المنخفضة ومعدل الجرعة العاليةعن بعد لم

ً -هـ  المرتبطة بقياس    ١٠-٤-ثامنا الرئيسية  المفاهيم والكميات  الجرعات للمرضى وصف 

  .في حاالت العالج اإلشعاعي

ً -هـ  ضوصف المسارات التي يمكن أن تقود إلى حاالت    ١١-٤-ثامنا غير مقصودة أو   تعرُّ

  . ج اإلشعاعيعرضية في العال

ً -هـ  ضيق المتطلبات األساسية للتحكم في التطب  ١٢-٤-ثامنا ضالمهني و  تعرُّ الجمهور   تعرُّ

  لبيئة العالج اإلشعاعي.

ً -هـ  وصف جوانب التصميم الرئيسية في مرافق العالج اإلشعاعي، مع إيالء   ١٣-٤-ثامنا

  . اعتبار خاص للتدريع

 



 

٦٤  

  التمرين العملي   -٣-٨-٤

  النوع  العملي التمرين  الرقم 

 ً   عرض توضيحي  ت المقدمة للمرضىتحديد الجرعا  - ١-ثامنا

 ً األمثل لوقاية المرضى في التصوير اإلشعاعي التشخيصي والتدخالت  التحسين    - ٢-ثامنا
  ا الموجهة تصويري 

  عرض توضيحي

 ً   عرض توضيحي  التحسين األمثل لوقاية المرضى في الطب النووي والعالج اإلشعاعي   - ٣-ثامنا

 ً   دراسة حالة   طبيقات الطبيةإجراء مراقبة الجودة في الت  - ٤-ثامنا

 ً عرض  زيارة    - ٥-ثامنا النووي؛  والطب  اإلشعاعي  والعالج  األشعة  أقسام  المستشفى: 
  اإلجراءات وتحديد المعلومات المراد تسجيلها

  زيارات تقنية 

 ً ضتحليل الحوادث في ال  - ٦-ثامنا   دراسة حالة   الطبي تعرُّ

 ً المستشفى  مج الوقاية من اإلشعاعات في  إعداد مخطط تنظيمي ومعالم بارزة لبرنا  - ٧-ثامنا
  (العالج اإلشعاعي، أو األشعة التشخيصية أو الطب النووي)

  دراسة حالة 

 ً   تمرين   قياسات التدريع بالنسبة لمرفق أشعة سينية   - ٨-ثامنا
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ضالجزء التاسع: حاالت ال  -٩-٤   ي لها ب للطوارئ والتصدِّ ارئة والتأهُّ الط  تعرُّ

ض: تمكين الطالب من فهم المتطلبات األساسية للوقاية من حاالت الالهدف الطارئة. تمكين الطالب من فهم نظام التأهب   تعرُّ
ات  للطوارئ والتصدي لها، بما في ذلك المتطلبات األساسية والمبادئ واألهداف وأساس التخطيط وإجراءات الوقاية وإجراء

ين أيض  التصدي األخرى والتواصل مع الجمهور. بالترتيبات التي يجب أن تتوفر لكي يتسنى التصدي    اً وسيكون الطالب ملّمِ
  بفعالية وكفاءة ألي طارئ نووي أو إشعاعي. 

 

  المحتوى   -١-٩-٤

  المحتوى   الوحدة 
الهدف التعلُّمي 

  (الرقم) 

 ً المتطلبات األساسية  -١-تاسعا

 والمبادئ
  عايير األمان األساسية متطلبات م

  النطاق

  ت العامة: نظام إدارة الطوارئالمتطلبا

  ض الجمهور: التأهب للحالة الطارئة والتصدي لها تعرُّ 

في  ض  تعرُّ  للتحكم  ترتيبات  الطوارئ:  عمال  ض  تعرُّ عمال 

  الطوارئ 

  قائم ض تعرُّ طارئ إلى حالة ض تعرُّ ترتيبات لالنتقال من حالة 

ً -هـ   ٠١-١-تاسعا

  ئ العامةالمباد 

المبادئ ومفاهيم الجرعات   للطوارئ والتصدي لها؛أهداف التأهب  

التعرض  ومسارات  الطارئة؛  التعرض  حاالت  في  المستخدمة 

الطوارئ  حاالت  في  اإلشعاعات  من  للوقاية  األساسية  والتقنيات 

حالة   في  الرئيسية  الوقائية  واإلجراءات  اإلشعاعية؛  أو  النووية 

في   عرضية  انبعاثات  الحدوث  حاالت  أنواع  طوارئ البيئة؛ 

  ادة من األحداث العرضية الماضية والدروس المستف

ً -هـ   ٠٢-١-تاسعا

 ً أساس التخطيط   -٢-تاسعا

ضلحاالت ال   الطارئة  تعرُّ
  أساس التخطيط 

استخدام   للطوارئ؛  التأهب  فئات  المخاطر؛  الخطرة تقييم  القيم 

ئة نووية أو لتقييم المخاطر؛ مفهوم العمليات لحالة طار  )D-القيم(

  إشعاعية

ً -هـ  ٠١-٢-تاسعا

ً -هـ   ٠٢-٢-تاسعا

 ً إستراتيجيات   -٣-تاسعا

ض الوقاية في حاالت ال تعرُّ

  الطارئة 

  إستراتيجية الوقاية 

ضوضع إستراتيجيات الوقاية في حاالت ال الطارئة في مرحلة    تعرُّ

خالل  الوقاية  إلستراتيجيات  األمثل  المستوى  تحقيق  التخطيط؛ 

ا التصدي؛  الموجبة  مرحلة  التشغيلية  والمستويات  العامة  لمعايير 

  ستخدم ألغراض اتخاذ القرار للتدخل التي ت

ً -هـ   ٠١-٣-تاسعا

ً -هـ   ٠٢-٣-تاسعا

ً -هـ   ٠٣-٣-تاسعا

ً -هـ   ٠٤-٣-تاسعا

 



 

٦٨  

  المحتوى   الوحدة 
الهدف التعلُّمي 

  (الرقم) 

 ً وقاية الجمهور   -٤-تاسعا

  العاملينووقاية 

 

  اإلجراءات الوقائية وإجراءات أخرى للتصدي 

حالة   عواقب  من  للتخفيف  إشعاعية؛ إجراءات  أو  نووية  طارئة 

ت وقائية  إجراءات وقائية أثناء الحاالت الطارئة النووية؛ وإجراءا

ومساعدي  عمال  ووقاية  اإلشعاعية،  الطارئة  الحاالت  أثناء 

  الطوارئ 

ً -هـ   ٠١-٤-تاسعا

ً -هـ   ٠٢-٤-تاسعا

 

 ً   نظام إدارة  -٥-تاسعا

  وعمليات الطوارئ  

 

  نظام إدارة الطوارئ 

ت في التأهب للطوارئ والتصدي لها؛  منظمات األدوار والمسؤوليا

الحادث على  السيطرة  نظام  العامة؛  للطوارئ  تكامل  التصدي  ات؛ 

  التصدي وتنسيقه

ً -هـ   ٠١-٥-تاسعا

 

 ً   التقييم اإلشعاعي -٦-تاسعا

 

  التقييم اإلشعاعي

الميداني الرصد   الرصد  طرق  الطوارئ؛  حاالت  في  البيئي 

ا العينات  أخذ  والتلوث؛  العينات؛ لإلشعاعات  وقياسات  لميدانية 

التحديات في الرصد البيئي؛ ورصد الجمهور؛ وتوقعات الجرعات؛ 

ضرعة في حالة التقييم الج الخارجي وتقييم الجرعة في حالة    تعرُّ

ضال   الداخلي؛ إجراءات إزالة التلوث  تعرُّ

ً -هـ   ٠١-٦-تاسعا

 ً  التصدي الطبي   -٧-تاسعا

ضفي حاالت ال   الطارئة  تعرُّ

 

  الطبيالتصدي 

وفي  المستشفى  قبل  (ما  الطبي  التصدي  وإدارة  مسؤوليات 

والعالج؛   التشخيص  الضحايا؛  فرز  الجرعات المستشفى)؛  قياس 

للتشخيص   (تطبيقه  والبيولوجية  والتكهن)، الفيزيائية  والعالج 

وتدريب المشاركين في اإلدارة الطبية للضحايا (األطباء، والطاقم 

  يةالطبي المساعد)؛ اآلثار النفس

ً -هـ   ٠١-٧-تاسعا

ً -هـ   ٠٢-٧-تاسعا

ً -هـ   ٠٣-٧-تاسعا

ً -هـ   ٠٤-٧-تاسعا

ً -هـ   ٠٥-٧-تاسعا

 ً توفير اإلرشادات  -٨-تاسعا

 ور  والتواصل مع الجمه

خالل طارئ نووي أو  

  إشعاعي

أو توفير   الجمهور خالل طارئ نووي  مع  والتواصل  اإلرشادات 

  إشعاعي

المتض المناطق  لسكان  واإلرشادات  اإلنذار  تصور تقديم  ررة؛ 

الطوارئ حاالت  في  التواصل  أهداف  المكونات   ؛المخاطر؛ 

األساسية للتخطيط للتواصل مع الجمهور؛ إيصال المفاهيم المتعلقة  

  الطوارئ اإلشعاعية؛ باإلبالغ بالخطر الصحي ب

ً -هـ   ٠١-٨-تاسعا

ً -هـ   ٠٢-٨-تاسعا

 

 ً الخطط  -٩-تاسعا

واالجراءات، والتدريب 

  والتمارين

 

  األساسيةعناصر البنية 

نهج تدريجي لوضع خطط وإجراءات التصدي للطوارئ؛ محتوى 

المتكامل؛  التخطيط  مفهوم  للطوارئ؛  التصدي  وإجراءات  خطط 

تدريبية   برامج  في تنفيذها  ووضع  الكفاءة  ميادين  بخصوص 

ً -هـ   ٠١-٩-تاسعا

ً -هـ   ٠٢-٩-تاسعا



 

٦٩  

  المحتوى   الوحدة 
الهدف التعلُّمي 

  (الرقم) 

المناصب الرئيسية داخل منظمة التصدي للطوارئ؛ إعداد تمارين 

  وإجراؤها وتقييمها  التصدي للطوارئ

 ً   دور الوكالة   التدابير الداخلية  -١٠-تاسعا

األمان   معايير  لها؛  والتصدي  للطوارئ  التأهب  في  الوكالة  دور 

كالة في التأهب والتصدي للطوارئ؛ شبكة التصدي الصادرة عن الو

  والمساعدة التابعة للوكالة (رانيت)

ً -هـ   ٠١-١٠-تاسعا

ً -هـ   ٠٢-١٠-تاسعا

 

  األهداف التعلُّمية  -٢-٩-٤

  الوحدة 

  األهداف التعلُّمية

  الرقم 
  الوصف

  القيام بما يلي: قادراً على بعد إكمال الوحدة التدريبية، يصبح الطالب  

 ً  المتطلبات -١-تاسعا

  األساسية والمبادئ

ً -هـ ضتلخيص المتطلبات األساسية لحاالت ال  ٠١-١-تاسعا   الطارئة.  تعرُّ

ً -هـ  ضالعامة للوقاية من حاالت الالمبادئ  شرح  ٠٢-١-تاسعا   . الطارئة تعرُّ

 ً أساس التخطيط   -٢-تاسعا

ضلحاالت ال   الطارئة  تعرُّ

ً -هـ   .وصف مختلف أنواع الحوادث اإلشعاعية  ٠١-٢-تاسعا

ً -هـ    .ض الحوادث الكبيرة وشرح الدروس المستفادة منهاوصف بع  ٠٢-٢-تاسعا

 ً إستراتيجيات   -٣-تاسعا

ت الوقاية في حاال

ضال   الطارئة  تعرُّ

ً -هـ   .تطبيق المنهجية الخاصة بتحديد فئة التهديدات في الممارسات  ٠١-٣-تاسعا

ً -هـ    . شرح مفاهيم أحياز ومناطق التخطيط لمواجهة الطوارئ  ٠٢-٣-تاسعا

ً -هـ    . لدولي لألحداث النووية (مقياس إيناس)وصف المقياس ا  ٠٣-٣-تاسعا

ً -هـ  وصى به لمنظمة معنية بالتصدي للطوارئ النووية م المُ وصف الهيكل العا  ٠٤-٣-تاسعا

  .واالشعاعية

 ً وقاية الجمهور   -٤-تاسعا

  ووقاية العاملين

ً -هـ   . تحديد الهدف من كتابة خطة للطوارئ  ٠١-٤-تاسعا

ً -هـ    وإجراءات الطوارئ.  وضع قائمة بالمكونات األساسية لخطط  ٠٢-٤-تاسعا



 

٧٠  

  الوحدة 

  األهداف التعلُّمية

  الرقم 
  الوصف

  القيام بما يلي: قادراً على بعد إكمال الوحدة التدريبية، يصبح الطالب  

 ً نظام إدارة  -٥-تاسعا

  رئوعمليات الطوا

ً -هـ لُمْبتَدِ   ٠١-٥-تاسعا الرئيسية  بالمهام  قائمة  والمُ وضع  التصدي،  اإلشعاعي، قيِّ ر  م 

  ي.ي الطليعي، والمراقب الميدانتصدِّ والمُ 

 ً ً -هـ  التقييم اإلشعاعي -٦-تاسعا   ي.راء تقييم إشعاعوصف العنصر الرئيسي الذي ينبغي مراعاته عند إج  ٠١-٦-تاسعا

 ً التصدي الطبي   -٧-تاسعا

ضحاالت ال في  تعرُّ

  الطارئة 

ً -هـ   . وصف مهام طالئع المتصدين الطبيين في الموقع وخارجه  ٠١-٧-تاسعا

ً -هـ    . شرح عملية رصد السكان  ٠٢-٧-تاسعا

ً -هـ    .شرح وظائف مركز االستقبال  ٠٣-٧-تاسعا

ً -هـ  المستخدمة في  وجية  يوللبوضع قائمة بأساليب قياس الجرعات الفيزيائية وا  ٠٤-٧-تاسعا

  .لتشخيص والعالجا

ً -هـ  تلخيص أهمية اآلثار النفسية الناجمة عن الحوادث النووية أو اإلشعاعية،  ٠٥-٧-تاسعا

  .ووصف اإلجراءات الالزمة للحد من العواقب النفسية وإدارتها

توفير اإلرشادات    - ٨- تاسعاً 

والتواصل مع الجمهور عند  

وقوع طارئ نووي أو  

  إشعاعي 

ً -هـ   .ساليب التواصل مع اإلعالم والجمهور عند وقوع طارئتلخيص أ  ٠١-٨-تاسعا

ً -هـ    . هاعنوضع قائمة بالمواضيع التي يجب اإلبالغ   ٠٢-٨-تاسعا

 ً الخطط  -٩-تاسعا

، والتدريب واإلجراءات

  والتمارين

ً -هـ   . النهج الخاص بوضع خطط وإجراءات التصدي للطوارئ وصف   ٠١-٩-تاسعا

ً -هـ    . جراءات التصدي للطوارئإتلخيص محتوى خطط و  ٠٢-٩-تاسعا

 ً التدابير  -١٠-تاسعا

  الداخلية 

ً -هـ   للطوارئ والتصدي لها.  بوصف دور الوكالة في التأه  ٠١-١٠-تاسعا

ً -هـ  ومنشوراتها الرئيسية في وضع قائمة بمعايير األمان الصادرة عن الوكالة    ٠٢-١٠-تاسعا

  .لها ي مجال التأهب للطوارئ والتصد

  

   



 

٧١  

  لعملي التمرين ا  -٣-٩-٤

  النوع         التمرين العملي  الرقم 

 ً تطبيق نماذج معينة لتقدير الجرعة في حالة وقوع طارئ نووي أو إشعاعي أو    - ١-تاسعا

ضحالة    متطاولة المدة  تعرُّ

  مختبري تمرين  

 ً   دراسة حالة     التصدي لحالة طارئة افتراضية: فقدان مصدر مشع للتصوير بأشعة غاما   - ٢-تاسعا

 ً   دراسة حالة     في البيئةمشعَّة  مفترض: انطالق كمية مؤثرة من مادة لتصدي لحادثا  - ٣-تاسعا

 ً ضتقدير الجرعات الفردية خالل   - ٤-تاسعا   دراسة حالة     عرضي مفرط تالٍ  تعرُّ

 ً   محاكاة     البحث عن مصدر مفقود  - ٥-تاسعا

 ً   محاكاة     ة التصدي لحادث نقل افتراضي ينطوي على مواد مشعَّ   - ٦-تاسعا

ً تاسع   محاكاة     طارئة افتراضية صل مع الجمهور خالل حالة التوا  - ٧-ا

 

  ثبت مراجع الجزء التاسع  -٤-٩-٤

الدولية،   العمل  الذرية، ومنظمة  للطاقة  الدولية  والوكالة  المتحدة،  لألمم  والزراعة  األغذية  األوروبية، ومنظمة  المفوضية 
ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية، وبرنامج ن االقتصادي،  ة في الميداووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمي

سلسلة معايير األمان "،  "الوقاية من اإلشعاعات وأمان المصادر اإلشعاعية  ، األمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الصحة العالمية
  ). ٢٠١٤، الوكالة، فيينا (GSR Part 3، العدد ةالصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذري

المتحدة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة الطيران المدني الدولي، ومنظمة العمل  راعة لألمم  منظمة األغذية والز
اإلنتربول، ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة    –الدولية، والمنظمة البحرية الدولية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية  

الميد في  والتنمية  ومنظالتعاون  االقتصادي،  للان  الصحة  الحظر  مة  معاهدة  لمنظمة  التحضيرية  واللجنة  األمريكية،  بلدان 
الشامل للتجارب النووية، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، ومنظمة الصحة  

لها"، سلسلة معايير األمان  ية والتصدي النووية أو اإلشعاع"التأهب للطوارئ ، العالمية، والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية
  ). ٢٠١٥الوكالة، فيينا (، GSR Part 7العدد ،  الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية

للبلدان   الصحة  الدولي، ومنظمة  العمل  الذرية، ومكتب  للطاقة  الدولية  والوكالة  المتحدة،  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة 
ى استخ"المعايير الم  ،ميةاألمريكية، ومنظمة الصحة العال  للطوارئ النووية أو اإلشعاعية والتصدي  توخَّ دامها في التأهب 

  ). ٢٠١١، الوكالة، فيينا (GSG-2، العدد الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذريةلها"، سلسلة معايير األمان 

الدولي، وم العمل  الذرية، ومكتب  للطاقة  الدولية  والوكالة  المتحدة،  لألمم  والزراعة  األغذية  للبلدان منظمة  الصحة    نظمة 
العالمية  األمريكية، الصحة  ومنظمة  اإلنسانية،  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم  للطوارئ  ،  ومكتب  التأهب  بشأن  "ترتيبات 

،  R-GS-2.1العدد  ،  الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذريةالنووية أو اإلشعاعية والتصدي لها"، سلسلة معايير األمان  
  ). ٢٠٠٧الوكالة، فيينا (

  ).١٩٨٦يغ المبكر عن وقوع حادث نووي، الوكالة، فيينا (فاقية التبلالدولية للطاقة الذرية، اتالوكالة 



 

٧٢  

  ). ١٩٨٦اتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي، الوكالة، فيينا ( -

إشعاعية  - أو  نووية  طوارئ  حالة  إنهاء  األمان    ،ترتيبات  معايير  الذريةسلسلة  للطاقة  الدولية  الوكالة  عن    ،  الصادرة 
  ). ١٨٢٠فيينا (، الوكالة ، GSG-11العدد 

-INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, Application of the 

Commission’s Recommendations for the Protection of People in Emergency Exposure Situations, ICRP 

Publication 109, Ann .   ٢٠٠٩إيلزيفيير ()،  ١( ٣٩منشور اللجنة رقم( .  

  

    



 

٧٣  

ضالعاشر: حاالت ال الجزء   -١٠-٤   القائمة  تعرُّ

ض: تمكين الطالب من فهم المتطلبات األساسية للوقاية من حاالت الالهدف ين أيض  تعرُّ ً القائمة. سيكون الطالب ُملّمِ بأسباب   ا

ضحاالت ال ضال بالتخفيف من عواقبها، والظروف التي يجب فيها تطبيق متطلباتُهج الكفيلة القائمة، والنُّ  تعرُّ   لمهني.ا تعرُّ

 

  المحتوى   -١-١٠-٤

  المحتوى   الوحدة 
الهدف التعلُّمي 

  (الرقم) 

المتطلبات  -١-عاشراً 

  األساسية والمبادئ

  مقدمة ومعلومات أساسية 

ضاستعراض أنواع حاالت ال   تعرُّ

ضتحديد النوع المنطبق لحالة ال ، خاصةً عندما تكون هناك عناصر  تعرُّ

ضالألكثر من نوع واحد من حاالت    تعرُّ

  طلبات معايير األمان األساسية مت

ضاستبعاد حاالت ال   التي ال يمكن السيطرة عليها  تعرُّ

ال ضحاالت  ال  تعرُّ بحاالت  الخاصة  للمتطلبات  تخضع  ضالتي   تعرُّ

ضحاالت ال   القائمة الناجمة عن تلوث المناطق من جراء األنشطة   تعرُّ

ضوالحوادث السابقة، وال المواد األخرى، ة: السلع، و للمصادر الطبيعي  تعرُّ

  والرادون، واإلشعاع الكوني 

ضالمتطلبات العامة لحاالت ال   القائمة تعرُّ

والرقابي،   القانوني  اإلطار  المسؤوليات،  إسناد  الوطنية،  اإلستراتيجية 

ضلتحديد حاالت ا   المثيرة للقلق وتقييمها   تعرُّ

  يةويات المرجعاستراتيجية الوقاية من أجل تقليص الجرعات؛ تحديد المست

حاالت  منظور:  إنشاء  التصحيحية/الوقائية؛  اإلجراءات  وتحسين  تبرير 

ضال   العالمي للمصادر الطبيعية تعرُّ

  ١-١-عاشراً -هـ

  ٢-١-عاشراً -هـ

  ٣-١-عاشراً -هـ

  ٤-١-عاشراً -هـ

استصالح   -٢-عاشراً 

 المناطق الملوثة بمواد

  متبقية مشعَّة 

  اإلطار القانوني والرقابي

  ثة اطق الملوَّ أمثلة للمن

  ستصالح، وتحديد مجاالت االستصالح؛ آليات التمويلاستراتيجية اال

  تخطيط االستصالح وتنفيذه؛ اعتبارات رقابية

  المشعَّةالتصرف في النفايات 

  البرنامج االستصالحي

  التقييم القَْبلي

  خطة االستصالح: التبرير وبلوغ المستوى األمثل

  ٠١-٢-عاشراً -هـ

  ٠٢-٢-عاشراً -هـ

  ٠٣-٢-عاشراً -هـ



 

٧٤  

  المحتوى   الوحدة 
الهدف التعلُّمي 

  (الرقم) 

قاية عمال  وقاية واألمان (بما في ذلك وتطبيق اإلجراءات االستصالحية: ال

األنشطة التالية لالستصالح:   المشعَّةاالستصالح)، التصرف في النفايات  

  الضوابط والقيود الممكنة

  دراسة حالة

فات الساحلية والبحرية: مشروع طبرورة  استصالح مناطق رواسب الفوس

  بصفاقس، تونس 

ضال -٣-عاشراً    تعرُّ

  ٢٢٢لناتج الرادون

  القصير العمر 

  مفاهيم أساسية

ضالرادون وكيف يؤدي إلى ال   الرئوي  تعرُّ

وال للتركيز  الخاصة  ضالكميات  الكامنة، عامل  تعرُّ ألفا  التوازن،  : طاقة 

الرادون تركيز  المكافئة.  التوازن  ناتج   ٢٢٢كميات  لتركيز  كبديل 

  ٢٢٢اضمحالل الرادون 

  واآلثار الصحية المرتبطة بها ٢٢٢الرادون تركيزات

الوبائية  الدراسات  األرض.  تحت  العمل  وأماكن  المباني  في  التركيزات 

ت  : عمال المناجم تح٢٢٢لسرطان الرئة بسبب نواتج اضمحالل الرادون 

  في المنازل  ٢٢٢األرض، الرادون

ضجرعة فعالة بسبب ال     ٢٢٢لنواتج اضمحالل الرادون تعرُّ

ضتعمراقبة ال    رُّ

  الوطنية االستقصاءات  تحديد حاالت التعرض المثيرة للقلق 

الرادون  تركيزات  لمعالجة  وطنية  عمل  حمالت    ٢٢٢خطة  المرتفعة، 

  إعالمية عامة 

  ٢٢٢لتركيزات الرادون المستويات المرجعية 

في أماكن  المستوى األمثل منها  تبرير اإلجراءات االستصالحية وبلوغ 

  األخرى العمل والمساكن والمباني

  لمبانيفي ا  ٢٢٢طرق تقليل تركيز الرادون

  ٠١-٣-عاشراً -هـ

  ٠٢-٣-عاشراً -هـ

  ٠٣-٣-عاشراً -هـ

  ٠٤-٣-عاشراً -هـ

  ٠٥-٣-عاشراً -هـ

  ٠٦-٣-عاشراً -هـ

  ٠٧-٣-عاشراً -هـ

ضال -٤-عاشراً    تعرُّ

في   المشعَّةللنويدات 

  السلع ولإلشعاع الكوني

ضال   في السلع المشعَّةللنويدات  تعرُّ

 المشعَّةالتي تنطبق عليها المتطلبات؛ المستويات المرجعية للنويدات  السلع  

  السلع  في

التدابير   مستويات التلوث بعد الحالة الطارئة؛ مياه الشرب      األغذية

  االستصالحية، مستويات التلوث اإلرشادية

التربة  /األسمدة وال  محسنات  اإلشعاعي،  النشاط   ضتركيزات  ات،  تعرُّ

  بة على المكافحة واآلثار المترت

  ٠١-٤-عاشراً -هـ

  ٠٢-٤-عاشراً -هـ

  ٠٣-٤-عاشراً -هـ

 



 

٧٥  

  المحتوى   الوحدة 
الهدف التعلُّمي 

  (الرقم) 

ضمسارات ال  -مواد البناء   بالنسبة للمباني   ة، اإلجراءات االستصالحيتعرُّ

  القائمة، التدابير الوقائية للمباني الجديدة

ضال   لإلشعاع الكوني  تعرُّ

  مصادر اإلشعاع الكوني وخصائصه؛ متوسط الجرعات حول العالم 

  معدالت الجرعات في الطائرات التجارية

ض   الطائرات واآلثار المترتبة على المكافحة طواقم  تعرُّ

ض   ار المترتبة على المكافحة ثالطواقم الفضائية واآل تعرُّ

 

  األهداف التعلُّمية   -٢-١٠-٤

  الوحدة 

  األهداف التعلُّمية

  الرقم 
  الوصف

  القيام بما يلي: على قادراً  بعد إكمال الوحدة التدريبية، يصبح الطالب  

المتطلبات  -١-عاشراً 

  األساسية والمبادئ

ضوم حاالت المفهتعريف   ٠١-١-عاشراً -هـ   القائمة. تعرُّ

ال  ٠٢-١-عاشراً -هـ بعض  تستعصي  لماذا  ضتوضيح  أمثلة تعرُّ وإعطاء  التحكم  على  ات 

  . ذلك على

ضتعتحديد مسؤوليات الحكومة فيما يتعلق بحاالت ال  ٠٣-١-عاشراً -هـ    .القائمة رُّ

.واإلجراءات الوقائيةوصف عملية بلوغ المستوى األمثل من االستصالح    ٠٤-١-اً عاشر-هـ 

استصالح   -٢-عاشراً 

 المناطق الملوثة بمواد

  متبقية مشعَّة 

ضالتعرف على حالة   ٠١-٢-عاشراً -هـ ً  تعرُّ   .قائمة تتطلب استصالحا

  . راجها في اإلستراتيجية الوطنية لالستصالح تحديد المواضيع التي يتعين إد   ٠٢-٢-عاشراً -هـ

  . متبقية مشعَّة    بمادة   لالستصالح وتنفيذه بالنسبة لمنطقة تلوثت وضع برنامج    ٠٣-٢-عاشراً -هـ

ضال -٣-عاشراً    تعرُّ

  ٢٢٢لناتج الرادون

  القصير العمر 

ضتوضيح مسارات ال  ٠١-٣-عاشراً -هـ   . ٢٢٢األولية الناشئة عن استنشاق الرادون تعرُّ

من   ٠٢-٣-عاشراً -هـ محسنة  تركيزات  على  تحتوي  أن  يمكن  التي  السيناريوهات  تحديد 

ضواحتماالت ال ٢٢٢الرادون    . الخطير تعرُّ

تصميم مسح وطني لتحديد مناطق تركز الرادون وتحديد المناطق والمباني   ٠٣-٣-عاشراً -هـ

  . التي تحظى باألولوية في ذلك المسح

ضونات الرئيسية لخطة عمل وطنية ترمي إلى الحد من التفسير المك  ٠٤-٣-عاشراً -هـ   تعرُّ

  . للرادون 



 

٧٦  

  الوحدة 

  األهداف التعلُّمية

  الرقم 
  الوصف

  القيام بما يلي: على قادراً  بعد إكمال الوحدة التدريبية، يصبح الطالب  

في أماكن العمل    ٢٢٢ون تطبيق المستويات المرجعية الوطنية بالنسبة للراد  ٠٥-٣-عاشراً -هـ 

  .والمساكن

تحديد اإلجراءات االستصالحية الرامية إلى تقليص مستويات الرادون في    ٠٦-٣-عاشراً -هـ 

  . المساكن المحلية

ضتحديد اإلجراءات الوقائية للحد من ال  ٠٧-٣-عاشراً -هـ    .للرادون في مكان العمل تعرُّ

ضال -٤-عاشراً    تعرُّ

في   المشعَّةللنويدات 

  عاع الكونيالسلع ولإلش

  .تحديد السلع التي قد تحتوي على نويدات مشعة  ٠١-٤-عاشراً -هـ

  .في األغذية والمياه المشعَّةدات تحديد اإلرشادات العالمية بشأن النوي  ٠٢-٤-عاشراً -هـ

ضاإلشعاعات الكونية ومسارات التوضيح مصادر   ٠٣-٤-عاشراً -هـ   .لها تعرُّ

 

  التمرين العملي  -٣-١٠-٤

  النوع         يالتمرين العمل  الرقم 

  مختبري تمرين    قياس الرادون في المساكن ومقارنته بالمستوى المرجعي   - ١-عاشراً 

  دراسة حالة     متبقية مشعَّة  صالح الجرعات الفردية للمناطق الملوثة بمادةتقدير است  - ٢-عاشراً 

  دراسة حالة     تقدير الجرعات الفردية الناتجة عن السلع   - ٣-عاشراً 

  صل مع الجمهور والوسائط األخبارية عقب استصالح منطقة ملوثة بمادة التوا  - ٤-عاشراً 

  متبقية مشعَّة 
  محاكاة   

 

  زء العاشر ثبت مراجع الج  -٤-١٠-٤

األغذية   الدولية،  المفوضية األوروبية، ومنظمة  العمل  الذرية، ومنظمة  للطاقة  الدولية  والوكالة  المتحدة،  لألمم  والزراعة 
تابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية، وبرنامج ووكالة الطاقة النووية ال

سلسلة معايير األمان "،  اعات وأمان المصادر اإلشعاعيةيئة، ومنظمة الصحة العالمية: "الوقاية من اإلشعاألمم المتحدة للب
  ). ٢٠١٤ا (، الوكالة، فيينGSR Part 3، العدد الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية

مناجم"، سلسلة  "الوقاية من إشعاعات الرادون في أماكن العمل عدا ال،  مكتب العمل الدوليوالوكالة الدولية للطاقة الذرية  
  ). ٢٠٠٣، الوكالة، فيينا (٣٣، العدد الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقارير األمان

الة الدولية للطاقة  الصادرة عن الوكمعايير األمان  سلسلة  عملية استصالح المناطق المتأثرة باألنشطة والحوادث السابقة،    -
  ). ٢٠٠٧فيينا (الوكالة، ، G-WS-3.1العدد  ،  الذرية
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العدد  ،  الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اً للتخلص منها، سلسلة معايير األمان  تمهيد  المشعَّةالتصرف في النفايات    -
GSR  ٢٠٠٩، الوكالة، فيينا (٥القسم .(  

، الوكالة،  SSR-5، العدد  الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذريةمان  ، سلسلة معايير األالمشعَّةالتخلُّص من النفايات    -
  ).٢٠١١فيينا (

للمواد    - المأمون  النقل  سلسلالمشعَّةالئحة  األمان  ة معاي،  الذريةير  للطاقة  الدولية  الوكالة  العدد  الصادرة عن   ،6-SSR  ،
  ). ٢٠١٢الوكالة، فيينا (

اإلشعاعا  - من  للوقاية  الدولية  اللجنة  "توصيات  اإلشعاعات،  من  للوقاية  الدولية  لعام  اللجنة  اللجنة  ٢٠٠٧ت  منشور   ،"  
  ). ٢٠٠٧، دار نشر بيرغامون، أكسفورد ونيويورك (١٠٣العدد 

-  Radiological Protection against Radon Exposure, ICRP Publication 126, Ann  .  ٣(  ٤٣منشور اللجنة رقم(  .
  .)٢٠١٤اللجنة (

JOINT FAO/WHO FOOD STANDARDS PROGRAMME, CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION, 

Codex General Standard for Contaminants and Toxins in Foods, Schedule 1 — Radionuclides, CODEX 

STAN 193–1995, CAC, Rome (2015). 

UNITED NATIONS SCIENTIFIC COMMITTEE ON THE EFFECTS OF ATOMIC RADIATION, 

UNSCEAR 2006 Report to the General Assembly, Vol. II, Annex E: Source-to effects Assessment for 

Radon in Homes and Workplaces, United Nations, New York (2008). 

- Sources and Effects of Ionizing Radiation, UNSCEAR 2008 Report to the General Assembly with 

Scientific Annexes, Vol. 1, Annex B: Exposures of the Public and Workers from Various Sources of 

Radiation, United Nations, New York (2010). 

WORLD HEALTH ORGANIZATION, WHO Handbook on Indoor Radon: A Public Health 

Perspective, WHO, Geneva (2009). 

- Guidelines for Drinking-water Quality — 4th Ed., WHO, Geneva (2011). 
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  بين لجزء الحادي عشر: تدريب المدرِّ ا  -١١-٤

ا  :الهدف التدرأن يكونوا قادرين على تنظيم  المهارات   .تعليميةالأن يطوروا مهاراتهم    .يبية وتنفيذهالدورات  أن يطبقوا 

  . التعليمية في العرض الشفوي من الجزء الثاني عشر

  

  المحتوى   -١-١١-٤

  دف التعلُّمي (الرقم) اله  المحتوى   الوحدة 

أن   -١-ادي عشرح

  باً (مقدمة) تكون مدرِّ 

  الناسم اعتبارات عامة بشأن كيفية تعلُّ 

تؤثر على نجاح تسلسل تدريبي: بيئة قاعة الدراسة، إطار    العوامل التي 

المدرس/المدرب المتعلم؛  تختلف   . عقل  أساليب  مختلفة  تعلُّم  طرق 

سلوب المدرب لتلبية احتياجات  الحاجة إلى تكييف أ  .باختالف األشخاص

  . مختلف الدارسين

 

  ٠١-١-حادي عشر-هـ

  ٠٢-١-حادي عشر-هـ

  ٠٣-١-حادي عشر-هـ

كيف    -٢-عشرحادي 

  يتعلم الراشدون 

  المقارنة بين تعليم الكبار (األندراغوجيا) وعلم أسس التعليم (البيداغوجيا) 

دورة كلوبي   .أسلوبا هوني ومومفورد للتعلم  .نموذج نولز  تعليم الكبار  

والتفكيرالتعلُّ  الخبرة  أهمية  يمكن   الحافز    .مية:  وكيف  مهم  هو  لماذا 

  .التدريبية في الوقاية من اإلشعاعاتسلسالت التطبيق على الت .تحسينه

  ٠١-٢-حادي عشر-هـ

  ٠٢-٢-حادي عشر-هـ

  ٠٣-٢-حادي عشر-هـ

  ٠٤-٢-حادي عشر-هـ

تصميم   -٣-حادي عشر

الدورة التدريبية  

  وتخطيط الدرس

  تحليل االحتياجات التدريبية 

خصائص    . المعرفة والكفاءة وعمليات التأهيل   . ظم حيال التدريب النهج المن 

ال  من  األشخاص  الوقاية  ومسؤولو  المؤهلون؛  الخبراء  تدريبهم:  مراد 

والممارسون   الصحيون؛  والمهنيون  المؤهلون؛  والمشغلون  اإلشعاعات؛ 

الطبيون؛ والعمال بمن في ذلك مشغلو تطبيق اإلشعاعات والمشاركون بشكل  

  ئ. عمل؛ وموظفو الهيئات الرقابية؛ وموظفو التصدي للطوار هامشي في ال 

  تصميم الدورة 

المحاضرات،  ا خطط  الدورة،  برنامج  المنهج،  واألهداف،  لغايات 

مالحظات المحاضرات، الرسوم التوضيحية، المواد التدريبية. بلوغ الحد  

وقت من  االستفادة  من  التدريب: التعلُّم    األمثل  األهداف. طرق  لتحقيق 

الدراسة عن بعد؛ الالتد تدريب أثناء  ريب القائم على الفصول الدراسية؛ 

الحالة  العمل ودراسات  العملية  والتمارين  اإليضاحية  العروض  إعداد   .

  والزيارات الميدانية. تحضير االمتحانات (تقييمات الدورة التدريبية).

  تقييمات الدورة التدريبية

التقييمات  تقييمه استخدام نتائج  ولحظته ومخ التعلُّم    هدف   : فوائد  تلف طرق 

  . التقييم 

  التقييم المنهجي للدورة 

  . مؤشرات األداء   . تعقيبات الدارسين والمدربين   . السابقة والالحقة ارات  االختب 

 

  ٠١- ٣-حادي عشر-هـ 

  ٠٢-٣-حادي عشر-هـ

  ٠٣-٣-حادي عشر-هـ

  ٠٤-٣-حادي عشر-هـ

  ٠٥-٣-حادي عشر-هـ

  ٠٦-٣-حادي عشر-هـ

  ٠٧-٣-حادي عشر-هـ

  ٠٨-٣-حادي عشر-هـ

  ٠٩-٣-حادي عشر-هـ
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  دف التعلُّمي (الرقم) اله  المحتوى   الوحدة 

  -٤-حادي عشر

  مع المجموعة التواصل

  أن تكون محاضراً 

عند   وصولها  تعوق  أو  الرسالة  وصول  على  تساعد  التي  العوامل 

المجموعة  الصحيح   . مخاطبة  الجو  الدارسين   . تهيئة  تكييف    . تحفيز 

الجسد   . اللغة  المجموعة   . لغة  في  المناقشات  األسئلة    . تحسين  طرح 

  . االستماع النشط   . واإلجابة عنها 

  ٠١-٤-حادي عشر-هـ

  ٠٢-٤-حادي عشر-هـ

  ٠٣-٤-حادي عشر-هـ

  ٠٤-٤-حادي عشر-هـ

  ٠٥-٤-حادي عشر-هـ

  -٥-حادي عشر

  الُمِعينات التعليمية 

  استخدام الُمِعينات التعليمية

التقديمية،  العروض  المتاحة:  التعليمية  المعينات  من  متنوعة  مجموعة 

وأنظمة  المحاكاة،  وأجهزة  والفيديوهات،  القّالبة،  الورقية  واللوحات 

وعيوبها. االستخدام ى ذلك: مزاياها  التعليمية، وما إلالتصويت، واأللعاب  

  الفعال للمعينات التعليمية في تسلسل تدريبي. استخدام أدوات ومنهجيات 

اإللكتروني. قواعد بسيطة من أجل عروض "باوربوينت" أقوى.  التعلُّم  

  عرض البيانات. 

  ٠١-٥-حادي عشر-هـ

  ٠٢-٥-حادي عشر-هـ

  ٠٣-٥-حادي عشر-هـ

  ٠٤-٥-ي عشرحاد-هـ

تقديم   -٦-حادي عشر

  ا مشروع العمل شفوي 

  تقديم المشروع 

قيام الدراسين بتحضير العروض الشفوية لمشروع العمل (الجزء الثاني 

دعم    .عشر) تطبيق المهارات التدريسية المقدمة في الجزء الحادي عشر

الحادي عشر الجزء  في  المحاضر  الطالب عروَضهم   .من  تقييم   .تقديم 

  . ية الطالبالمحاضر وبق

  ٠١-٦-حادي عشر-هـ

 

  التعلُّمية األهداف   -٢-١١-٤

  الوحدة 

  األهداف التعلُّمية

  الرقم 
  الوصف

  القيام بما يلي: قادراً على بعد إكمال الوحدة التدريبية، يصبح الطالب  

أن   -١-حادي عشر

  باً (مقدمة) تكون مدرِّ 

للم  ٠١-١-حادي عشر-هـ ونهائي  واحد  حل  يوجد  ال  إنه  مشاكل إدراك  من  الواحدة  شكلة 

  .التدريب

  .ألساليب المختلفة للمدربينوصف بعض ا  ٠٢-١-حادي عشر-هـ

لتلبية   ٠٣-١-حادي عشر-هـ  أسلوبه  تكييف  على  قادراً  يكون  أن  ينبغي  المدرب  أن  تحديد 

  . احتياجات مختلف الدارسين

كيف   -٢-ادي عشرح

  يتعلم الراشدون 

  . ليم الكبار والتعليم عموماً وصف الفرق بين تع  ٠١-٢-حادي عشر-هـ

  .بي التعلُّميةشرح العناصر الرئيسية لدورة كول  ٠٢-٢-حادي عشر-هـ

  .مناقشة بشأن أهمية تحفيز الدارسين وإشراكهم  ٠٣-٢-حادي عشر-هـ 

  . إدراك الحاجة إلى تهيئة جو مريح للدارسين  ٠٤-٢-حادي عشر-هـ 



 

٨٠  

  الوحدة 

  األهداف التعلُّمية

  الرقم 
  الوصف

  القيام بما يلي: قادراً على بعد إكمال الوحدة التدريبية، يصبح الطالب  

تصميم   -٣-حادي عشر

الدورة التدريبية  

  الدرس وتخطيط

المستوى    ٠١-٣-حادي عشر-هـ متطلبات  لمختلف شرح  العملية  والخبرة  والتدريب  التعليمي 

هنية أو الوظيفية لألشخاص الذين سيخضعون للتدريب على  الفئات الم

  الوقاية من اإلشعاعات في الدول األعضاء. 

  . تحديد أهداف التدريب وغاياته بحسب فئة الدارسين  ٠٢-٣-حادي عشر-هـ 

  . للجمهور المحدداختيار األسلوب التدريبي المالئم   ٠٣-٣-حادي عشر-هـ 

المست  ٠٤-٣-حادي عشر-هـ  التوضيحية  الرسوم  تقنية  لسلسلة  وصف  التخطيط  في  خدمة 

  . تدريبية

فعالة    ٠٥-٣-حادي عشر-هـ  تفاعلية  تدريبية  سلسلة  إلعداد  التوضيحية  الرسوم  تقنية  تطبيق 

  .ةباستخدام أنشطة تدريبية مختلف

  . إدراك فوائد التقييمات  ٠٦-٣-عاشراً -هـ 

بنتائج    ٠٧-٣-عاشراً -هـ  نصنع  وماذا  وكيف،  ومتى  تقييمه  يجب  ما  بشأن  القرار  اتخاذ 

  .ماتالتقيي

  . السابقة والالحقةوصف فوائد تقييم االختبارات   ٠٨-٣-عاشراً -هـ 

تخرجة من استبيانات  شرح كيف يمكن استخدام اإلحصاءات والبيانات المس   ٠٩-٣-عاشراً -هـ 

كمؤشرات ألداء التدريب.   السابقة والالحقة التعقيبات وتقييمات االختبارات  

  -٤-حادي عشر

  التواصل مع المجموعة

ح العوامل التي تساعد على وصول الرسالة أو تعوق وصولها عند شر  ٠١-٤-حادي عشر-هـ

  .المجموعةمخاطبة 

ا. وتفاعلي   التدريب المباشر وجهاً لوجه فعاالً وصف الجوانب التي تجعل    ٠٢-٤-حادي عشر-هـ

  .وصف الجوانب التي تساعد على تحقيق أداء جيد  ٠٣-٤-حادي عشر-هـ 

  .لشخص مستمعاً جيداً تحديد العناصر التي تسهم في جعل ا  ٠٤-٤-حادي عشر-هـ 

إمناقشة نوع مختلف من    ٠٥-٤-حادي عشر-هـ  طار  األسئلة وكيفية اإلجابة عن األسئلة في 

  . المجموعة

  -٥-ادي عشرح

  المعينات التعليمية 

  .وضع قائمة بالمعينات التعليمية الرئيسية المتاحة  ٠١-٥-حادي عشر-هـ

  .وصف إيجابيات وسلبيات مختلف المعينات التعليمية  ٠٢-٥-حادي عشر-هـ

  أقوى. " عروض "باوربوينتشرح بعض القواعد البسيطة التي تجعل   ٠٣-٥-رحادي عش-هـ 

  . إجراء مناقشة بشأن مختلف طرق تقديم البيانات  ٠٤-٥-حادي عشر-ـه 

تقديم   -٦-حادي عشر

  ا مشروع العمل شفوي 

(الحادي عشر)   ٠١-٦-حادي عشر-هـ الجزء  هذا  المكتسبة خالل  التعليمية  المهارات  تطبيق 

  روض الشفوية لمشروع العمل.إلعداد وتقديم الع
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  عمليةتمارين  -٣-١١-٤

  النوع         العملي التمرين  الرقم 

  كتابةً     للمهارات الناعمة سابقاختبار   - ١-حادي عشر

  استبيانات   

  الحديث    اإلدالء بحديث مدته ثالث دقائق في موضوع عام   - ٢-حادي عشر

داد سلسلة تدريبية حول الوقاية  ة: إعيتمرين جماعي: تخطيط سلسلة تدريب  - ٣-حادي عشر

المصادر اإلشمن   عاعية تحتوي على مجموعة متنوعة  اإلشعاعات وأمان 

  من األنشطة التدريبية باستخدام تقنية الرسوم التوضيحية

  دراسة حالة   

  العروض    تحضير العروض الشفوية لمشروع العمل وتقديمها (الجزء الثاني عشر)  - ٤-حادي عشر

 

  اجع الجزء الحادي عشر مر ثبت  -٤-١١-٤

، سلسلة معايير األمان  المشعَّةالوقاية من اإلشعاعات واالستخدام اآلمن للمصادر  الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تدريب في  
  ). ٢٠٠١، الوكالة، فيينا (G20-RSالعدد   ،الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  . )٢٠١٨( ، الوكالة، فييناSSG-44عدد إرساء البنية األساسية لألمان اإلشعاعي، دليل األمان الخاص، ال -
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  مشروع العمل :الجزء الثاني عشر  -١٢-٤

تطبيق المعرفة والمهارات المكتسبة خالل الدورة التدريبية في معالجة مشكلة معينة تتعلق بالوقاية من اإلشعاعات  :الهدف

  واألمان وتقديم النتائج واالستنتاجات.

  كيفية تنفيذ الجزء الثاني عشر 

  ار المواضيع وتخصيصها لمشروع العملاختي

بداية الدورة، ويقدم معلومات عن الغرض من مشروع العمل ويطلب الوقت المناسب قبل    يتصل مدير الدورة بالطالب في 

منهم اقتراح موضوع لمشروع العمل لالتفاق عليه مع مشرفيهم المحليين (أي في المنظمة التي يعمل فيها الطالب). يجب 

لمشارك موظفاً فيها  نظمة التي قد يكون اروع العمل مشكلة من مشاكل الوقاية من اإلشعاعات واألمان تهم المأن يعالج مش

والمهارات  المعارف  لتطبيق  الفرصة  العمل  مشروع  يوفر  أن  وينبغي  الوطني.  المستوى  على  أهمية  ذات  و/أو  بالفعل، 

  كل خاص على استخدام معايير األمان الصادرة عن الوكالة. المكتسبة في األجزاء من الرابع إلى العاشر، مع التركيز بش

على مدير    ويجب  إبالغ  المحلي.  الطالب  بمشرفهم  االتصال  تفاصيل  وتقديم  العمل،  لمشروع  المحدد  بالموضوع  الدورة 

(مشرف   الطالب  على مشروع عمل  اإلشراف  يمكنهم  الذين  المحاضرين  مع  للطالب  لقاء  بترتيب  الدورة  مدير  وسيقوم 

لإلشراف  مش وتعيين محاضر  الموضوع،  على  االتفاق  العمل). وبمجرد  يحروع  العمل،  الوقت إلبالغ على مشروع  ين 

  المشرفين المحليين. 

  تنفيذ مشروع العمل

ً قد يستغرق تنفيذ المشروع وقت للمناقشة مع مشرف مشروع العمل، والعمل في المكتبة، والعمل التجريبي/العملي، وإعداد    ا

جدول العمل. وينبغي    مدير الدورة بإعداد  والعرض التقديمي النهائي. وينبغي أخذ ذلك في االعتبار عند قيام  تقرير المشروع

  لى الموارد الالزمة. ع  الحصولأن يتأكد مدير الدورة ومشرف مشروع العمل من أن الطالب يتمتعون بإمكانية 

 ر، ال سيما فيما يتعلق بأحدث معايير األمان استقصاء األدبيات: إلعطاء نبذة عن المستجدات وأحدث أوجه التطو

  وتطبيقها؛  التي تصدرها الوكالة

  .النشاط التجريبي/العملي: ينبغي توفير الموارد الالزمة  

ينبغي تخصيص أسبوعين على األقل لمشروع العمل ضمن الجدول الزمني للدورة؛ ويمكن توزيع هذه الفترة على طول  

  الدورة التدريبية بأكملها.

  مشروع العمل تقييم

ً ينبغي إبالغ الطالب مسبق   مل. يتم التقييم من خالل:بمشروع الع بمعايير التقييم الخاصة  ا

   إليه العمل، بما في ذلك ملخص موجز، وأحدث ما توصلت  أن يعد الطالب تقريراً عن مشروع  تقرير: ينبغي 

معايير األمان ذات الصلة الصادرة عن    التكنولوجيا، ومالءمة المشروع/تبريره، والمواد واألساليب (بما في ذلك

  وصيات والمراجع.نتاجات والتالوكالة)، والنتائج واالست

  عرض شفوي: ينبغي أن يقدم الطالب مشروع العمل على المأل. ينبغي تشجيع الطالب على استخدام مجموعة

الع لمشروع  الشفوي  العرض  التقديمي.  العرض  أثناء  التدريس  أدوات  الجزء  كبيرة ومتنوعة من  في  مل مدرج 

  الحادي عشر الخاص بتدريب المدربين.
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  المراجع 

الد ] 1[ المصادر  الوكالة  وأمان  اإلشعاعات  من  الوقاية  ميدان  في  العليا  الجامعية  التعليمية  الدورة  الذرية،  للطاقة  ولية 
ا ، فيين١٨، العدد  الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية  مقرر دراسي قياسي، سلسلة الدورات التدريبية    المشعَّة

)٢٠٠٢ .(  

، سلسلة معايير المشعَّةاإلشعاعات واالستخدام اآلمن للمصادر  الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تدريب في الوقاية من   ] 2[
 ). ٢٠٠١، الوكالة، فيينا (G20-RSالعدد  ،قة الذريةالصادرة عن الوكالة الدولية للطااألمان 
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  والمراجعةالمساهمون في الصياغة  

  قة النووية، البرازيلللطاالهيئة الوطنية   أي. أي. دا سيلفا   

  الذرية، اليونانالهيئة اليونانية للطاقة   بي. ديميتريو  

  خبير استشاري، المملكة المتحدة  هاربيسون .إس. أي

  الوكالة النووية الماليزية، ماليزيا  إس. حسن 

  استشاري، البرازيل   هنت ى.ج

  الوكالة النووية الماليزية، ماليزيا  إم. إس. جعفر

  استشاري، قبرص   يس بي. كابالن

  الجمهورية العربية السورية  هيئة الطاقة الذرية السورية،  محمد حسان خريطة

  الهيئة اليونانية للطاقة الذرية، اليونان  . كونستانتينوس ىك

  الهيئة الرقابية النووية، األرجنتين  الرشير    .أي. أم 

  الوكالة   أي. لوشياني

  ة، األرجنتينالرقابية النوويالهيئة   أي. مارغيتيك

  ينالهيئة الرقابية النووية، األرجنت  إس. إف. مورينو

  المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، المغرب  ب. نصري

  الهيئة الرقابية النووية، األرجنتين  آر. أو. نيكوالس 

  هيئة الطاقة الذرية، الجزائر  أ. نور الدين 

  اليزية، ماليزياالوكالة النووية الم  إم. إس. عثمان 

  رجنتينالهيئة الرقابية النووية، األ  إس. بابادوبولوس 

  مؤسسة يوتريب، المملكة المتحدة  آر. بينتر 

  مركز الوقاية من اإلشعاعات والصحة، كوبا    إم. بريندس ألونسو

  خبير استشاري، المملكة المتحدة  آي. روبنسون

  البرازيلالوطنية للطاقة النووية، الهيئة   دي. رودريغيز
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تبطة بها، هيئة الطاقة الذرية في غانا،  مدرسة العلوم النووية والعلوم المر  أرماه-واي. سيرفور
  غانا

  هيئة الطاقة الذرية السورية، الجمهورية العربية السورية  رياض شويكاني 

  الهيئة اليونانية للطاقة الذرية، اليونان  إي. سوتيريس 

  روسية، بيالروس الومية البيالجامعة الحك  . تيموشينكو أي. آي 

  ية، األرجنتينالهيئة الرقابية النوو  إل. فالنتينو 

  استشاري، البرازيل   إن. جي. دي ليما فالفيردي 

  الوكالة   جي. ويتلي

  استشاري، جنوب أفريقيا   وايمر .دي

  الوكالة النووية الماليزية، ماليزيا  إم. إتش. ذو الكفلِ 
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دورة تعليمية جامعية عليا 
  في الوقاية من اإلشعاعات
  وأمان المصادر اإلشعاعية
  المنهج الدراسي القياسي

)١(الصيغة المنقحة سلسلة الدورات التدريبيةمن ١٨العدد ٢٠٢٠فيينا، 

دورة تعليمية جامعية عليا
في الوقاية من اإلشعاعات
وأمان المصادر اإلشعاعية
المنهج الدراسي القياسي

  ) ١(الصيغة المنقحة  سلسلة الدورات التدريبيةمن  ١٨العدد     ٢٠٢٠فيينا، 
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