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 في مجال الدورة التدريبيةعن تقرير 
 "إعداد مدربين لموقاية من االشعاع في المنشآت الطبية والصناعية" 

 12/70/1722 – 12المممكة االردنية الهاشمية :  –عمان 
 

 
دورة تدريبية في  بعقد ،األردنيةالذرية  الطاقةبالتعاون مع ىيئة و الييئة العربية لمطاقة الذرية  قامت

المممكة االردنية  ـــــــ . عماناد مدربين لموقاية من االشعاع في المنشآت الطبية والصناعية"إعدمجال "
 .22/00/2012 ـــــــ 21الياشمية : 

 ،مشارك( 3) مصر ،مشارك( 6األردن ) : يةاالتمتدربًا من من الدول العربية  35 الدورةشارك في ىذه وقد 
 (،3، السعودية )(3البحرين ) ،(3موريتانيا ) ،(3ليبيا ) ،مشارك( 3لبنان ) ،مشارك( 3ن )يمال ،(3العراق )
 .(3السودان )

 الجمسة االفتتاحية :
 الدكتور خميفة ابو سميم عضو بحضور االفتتاحيةالجمسة  في عمان وبالتعاون مع ىيئة الطاقة االردنية عقدت 

ممثاًل عن الييئة العربية لمطاقة الذرية  كورفاخر الع الدكتورو  ية الياشميةاالردنالمممكة المجمس التنفيذي عن 
في ىذه  المشاركينو عمى الدورة المذكورة  ىيئة الطاقة االردنيةالمنسق المحمي من  والسيد محمد العتوممشرفا 
  .والضيوف المحاضرينمن السادة  عددو  الدورة

كور ممثاًل عن الييئة العربية لمطاقة الدكتور فاخر العاىا الق التيو  كممة الييئة العربية لمطاقة الذرية تضمنتو 
وتمنياتو لمحضور بالتوفيق  ترحيبا بالحضور ونقل تحيات السيد المدير العام لمييئة العربية لمطاقة الذرية الذرية

الى  بكممتو االشارةونجاح دورتيم وان تحقق االىداف المرجوة من عقدىا في المممكة االردنية الياشمية. وتمت 
في تنفيذ اإلستراتيجية العربية لإلستخدامات السممية  الذرية لمطاقة الييئة العربية رودو  التدريبية ورةالدىذه أىمية 

لمثل ىذا النوع من الدورات والتي تعتبر محاكاة لما تقدمو الوكالة الدولية لمطاقة طرحيا لمطاقة الذرية وخاصة 
ة في تنفيذ االستراتيجية العربية لالستخدامات السممية الذرية وبالنسخة العربية لما ليذا الموضوع من اىمية بالغ
تيم المختصين غير اعتيادية مواضيع تدريبية جديدة لمطاقة الذرية فينا يختص بالتنمية البشرية والتركيز عمى 

 ككل من خالل تييئة الكوادر البشرية القادرة عمى تييئة وتاىيل وتدريب طواقملمصمحة الدول العربية  الميدانيين
 .في المنشآت الطبية والصناعية خصوصاً الوقاية االشعاعية عموما والعاممين 

وتحسين  البشرية العاممة في التطبيقات االشعاعيةفي بذل الجيود لحماية الموارد  وفي نفس الوقت االستمرار 
جيا النووية حيث أصبح من الضروري المجوء إلى التكنولو المكانية داخل المنشات المتخصصة الجودة البيئية 

بما يتواكب مع التطور  المختمفة لألغراضالمتاحة  العالجات الطبية والتصنيعوتحسين  تطويرفرص  لزيادة
 .العالمي والحاجة لمتكنولوجيا المتطورة
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ي تمقبحيث ياألسس والقواعد المعتمدة عالميًا  من ىذا البرنامج يتضمن مجموعةوركز الدكتور العكور عمى ان 
اليات اعداد كوادر بشرية وتاىيميم لتدريب العاممين في دوليم محدثة حول والكافية المعمومات الين كافة المشارك

المخاطر الصحية أو الطبية المرتبطة بتعرُّضيم الميني، سواًء كان تعرُّضًا روتينيًا أو محتماًل أو تعرُّضًا حول 
ى بقية العاممين في ىذا المجال، وعميو فإن ىذا نتيجة حالة طارئة، إضافة الى فن وآليات نقل ىذه الميارات ال

 البرنامج يتضمن أيضًا أىم اإلجراءات التي يتم إتخاذىا لموقاية واألمان من اإلشعاع.
الدول الراغبة بتدريب ضباط الوقاية االشعاعية في  ن منفي ىذا البرنامج كمرشحي استيدفت ىذه الدورةوقد 

 :تيةاال المنشآت الطبية والصناعية الفئات
  الخبراء المؤىمون 
  مسؤولو الوقاية اإلشعاعية 
  المشغمون المؤىمون 

 : الدورةأهـــداف 
وبذلك فإننا نسعى إلى تحقيق الغاية األساسية من ىذا البرنامج من خالل ضمان توفير اإلشتراطات الخاصة 

عية المشاركين في الدورة بتراخيص الممارسات والعاممين في المجال اإلشعاعي من قبل ضباط الوقاية اإلشعا
 إنصياع من اإلشعاعية وىو التأكد الوقاية لضابط الرئيسي الواجب إلى تحديد من خالليم وتدريبيم بحيث نصل

 الوقاية من بشأن الصادرة والقرارات والتعميمات التنفيذية والالئحة القانون ألحكام بيا التي يعمل المؤسسة
 .اإلشعاع وتاىيميم لذلك

 مسؤلياتلألدوار والواجبات والالمعرفة  من خالل المحاضرات النظرية والتطبيقية ة المشاركينالدور  زودت
؛ والميارات العممية لتصميم وتقديم تسمسل  المتوقعة من ضابط الوقاية اإلشعاعية في المرافق الطبية والصناعية

جراء التدريبات العممية تدريبي حول الموضوعات التقنية؛ لمعمل كمدرب لموظفي الوقاية اإلشعاعية  في بمدانيم، وا 
 عمى تصميم وتقديم برامج التدريب.

ون المشاركين مؤىمين عمميًا بتعميم جامعي أو ذو خمفية تقنية أو عممية ذات صمة ان يكالمشاركة ط اشتر وكان ا
في مجال الوقاية اإلشعاعية ويفضل أن يكون مرخصًا كضابط وقاية إشعاعية في منشأتو. كما وينبغي أن يكونوا 

سالمة األساسية عمى دراية كبيرة بدور وواجبات ضباط الوقاية اإلشعاعية كما ىو منصوص عميو في معايير ال
الدولية )"الشخص المختص تقنًيا في مسائل حماية اإلشعاع ذات الصمة بنوع معين من الممارسة الذي يحدده 

توقع من كان مالمسجل أو المرخص لو أو صاحب العمل لإلشراف عمى تطبيق المتطمبات ذات الصمة "(. و 
سؤولي الوقاية اإلشعاعية في المرافق الطبية أن يصبحوا مدربين لضباط أو م بنياية ىذه الدورة المشاركين

أن يتم النظر في ذلك من قبل سمطات الترشيح عند إقتراح المرشحين بين  كان ال بدوالصناعية في بمدانيم؛ لذا 
 األشخاص الذين يعممون في منظمة توفر التدريب عمى الوقاية اإلشعاعية.
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يز عمى العروض التقديمية من المشاركين والذي ُيتوقع منيم لقد تم تصميم الدورة بحيث تكون تفاعمية مع التركو 
 المشاركة في المناقشات وتقديم عروض تقديمية حول الموضوعات التقنية.

 
 الدورة التدريبية محاور

 والتي نوجز أىميا من خالل التدرب عمى: في ىذا البرنامج كمحاور رئيسية وفرعية
 اإلنشاءات مطابقة من والتحقق في المؤسسات واإلنشاء لتخطيطا مراحل في اإلشعاعية الوقاية برامج وضع .3

 . التشغيل قبل مرحمة اإلشعاعية الوقاية لمتطمبات واألجيزة
 الوقائية االحتياطات ريتوفو  لمممارسة اإلشعاعية مكتوبة خطواتالمحمية وب العمل طرق قواعد إعداد .2

 . المناسبة
 وأنيم عمميم، طبيعة مع يتناسب كافياً  تمقوا تدريبا قد اعياإلشع العمل في العاممين جميع أن من التأكد  .1

 .اإلشعاعية بالوقاية والقرارات المتعمقة التعميمات بجميع اطالع عمى
 أماكن في مستويات اإلشعاع من لمتحقق الالزمة العينات وأخذ الفنية، والفحوص القياسات كيفية إجراء  .0

 . العمل
شارات رصد وأجيزة واقية، معدات من اإلشعاعية الوقاية متطمبات تحديد  .5  أو مسموعة تحذيرية إشعاعي وا 

 .مرئية
عدادو تطبيقيا  عمى واإلشراف اإلشعاعية الوقاية برامج وضع  .6  إطالع من والتأكد مؤسسية، طوارئ خطة ا 

 .عمييا المعنيين جميع
قرار تعديل  .7  .المؤسسة في اإلشعاعي واألمان الوقاية برنامج وا 
 .آمن نحو الممارسة عمى يضمن بما اإلشعاعية األجيزةو  المواد وتشغيل اماستخد خطوات تعديل  .8
  .اإلشعاعية الوقاية بشروط اإلخالل إلى تؤدي آمنة غير عممية أي إيقاف  .9

الخبراء وقام السادة  ما شاىده المتدربونالتدريبية كان ىناك العديد من النقاشات والحوارات حول  الدورةوخالل 
 ى معظم التساؤالت.بالرد عم والفنيين
 ة :ــة الختاميـالجمس

 األردني المنسق المحميبحضور  25/08/2039بنياية يوم الخميس الموافق  لمدورةتم عقد الجمسة الختامية 
 الدورةفاخر العكور ممثل الييئة لإلشراف عمى  الدكتورو ،  العممية المختمفةكز المر ا خبراء منعديد من الو 
والذين  سئمة المشاركين والحضورأ، حيث تمت مناقشة الدورةدة المحاضرين في بعض من الساالمشاركين و و 

اشادوا بالقيمة العممية التي تمقوىا من ىذه الدورة ومدى التميز الحاصل بنوعية االنشطة الجديدة التي تطرحيا 
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متمنين تكرار مثل ىذا الة الدولية لمطاقة الذرية ي مستوى الدورات التي تطرحيا الوكالييئة العربية والتي تحاك
 التميز ورفع مستوى ىذه الدورة الى مستوى متقدم لتعظيم الفائدة عمى المتخصصين في مجال الدورة.

 . توزيع الشيادات عمى المشاركينتمت عممية ثم 
عمى  اإلجماع ،ونتيجة لمنقاش معيم التي وزعت عمييم االستبانةمن خالل تبين من خالل استعراض آرائيم و 

 اآلتية : المقترحاتات مع األخذ في االعتبار من حيث التنظيم واإلدارة ونوعية ومستوى المحاضر  لدورةانجاح 
وتعريفيم  واعدادىم لمستويات ادارية فنية عميا تكرار مثل ىذه الدورات اليادفة والتي تقوم بتدريب المشاركين ـــــــ

 باالمكانات المتاحة في الدول العربية.
 .الدورة دةمزيادة  ـــــــ

 .كيد عمى رفع مستوى ىذه الدورة الى مستوى متقدمالتأ ـــــــ
 .% ضعيف0متوسط، % 0% جيد، 0، % جيد جداً  32% ممتاز 88 وكان ممخص التقييم العام

 .التدريبية الدورةوبذلك انتيت فعاليات 
 

 المدير العام
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