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 حول برنامج تدريبي عن تقرير 
 "تطبيقات المصادر اإلشعاعية المغلقة في المجاالت الصناعية "

 8/3/0202 – 7عن ُبعد 
 

 اً مارات العربية المتحدة( برنامجة )اإلـــسديم لمطاق ةـــشركـاون مع ـــة بالتعـــة الذريـــة لمطاقـــة العربيـــنظمت الهيئ
ـرة ـــالفت اللـــخ " اعيةـــاالت الصنــــــي المجـــة فــــــة المغمقــــــادر اإلشعاعيــــــات المصــــــتطبيق"ان و ـــعد بعنعن ب   اً ـــتدريبي

 . 8/3/2021ــــــ  7
التعرف عمى التطبيقات المختمفة لممصادر اإلشعاعية المغمقة في المجاالت الصناعية  هذا البرنامج إلى هدف

ية التعامل مع المصادر المشعة بعد االنتهاء من فترة استخدامها )المستنفذة( وخاصة تمك والزراعية والطبية وكيف
شعاعية الناتجة عن عدم القاء الضوء عمى بعض الحوادث اإل لىإستوى اإلشعاعي العالي. باالضافة ذات الم

 والتعاون العربية دولال بين الخبرات تبادل إلىباإلضافة  التعامل مع المصادر المشعة المستنفذة بشكل آمن.
 المغمقة المشعة المصادر مع التعامل كيفية مجال في الكافية والتقنيات المعرفة عمى الحصول لضمان المشترك

 .أشكالها بكافة
 من المحاضرات النظرية والمناقشة العممية مع المشاركين عمى مدى يومين،  ساعات 3تضمن البرنامج العممي 

 محاضرات: 4من خالل 
 تعريف المصادر المشعة وتطبيقاتها المختمفةـ ـــــ

 تحضير المصادر المشعة وفق استعماالتهاــــــ 
 المستنفذة بكافة أشكالهامعالجة المصادر المشعة ــــــ 
 شعاعية الناجمة عن عدم التعامل الجيد مع المصادر المشعة الحوادث اإلــــــ 

الدكتور صالح الدين والمناقشة األستاذ بالتدريس وقد قام  عربية.المتدربًا من الدول  00البرنامج شارك في هذا 
 التكريتي.

عة في مجال الطب والصنا ت ستخدم المصادر اإلشعاعية في جميع أنحاء العالمتم في هذه الدورة التطرق إلى أن 
، لذلك البد من خاطر عدم حمايتها أو التخمي عنهاتزداد م جرد أن تصبح خارج نطاق االستخداموبم ،والبحوث

. وهنا البد من مساعدة الدول العربية في معرفة لرقابة عمى المصادر المهممةوا لها د معايير األمانيتحد
 .الستعادتها وتهيئتها وتخزينهاالالزمة التكنولوجيات 

ة مختمف التطبيقات في مجال الطب والزراع التي تستخدم في ةالمختوميضًا مناقشة المصادر المشعة وتمت أ
وكذلك تم التعرض إلى المصادر المشعة المهممة والتي  .والصناعة والنقل والبناء والجيولوجيا والتعدين والبحوث

المصادر وكذلك  لم تعد مستخدمة وال توجد نية الستخدامها مرة أخرى في الممارسات المأذون بأن ت ستخدم فيها.
  .ة منها نتيجة لالضمحالل اإلشعاعيالمقصود التي لم يعد من الممكن استخدامها لألغراضو  المستهمكة

 .0003ة من قبل المجمس التنفيذي لمخطة العممية لمهيئة لعام ر األنشطة المقر ويعتبر هذا النشاط من ضمن 
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االستفسارات والمالحظات التي  كافةمناقشة  7/1/0003الموافق  االثنينيوم  لبرنامج التدريبيفي نهاية اتم 
أهمية تتمة موضوع معالجة النفايات  تبين لنقاش معهمالتساؤالت وان خالل استعراض مو ، طرحها المشاركون

 . خرىمن خالل برامج تدريبية أالمشعة 

 امـر العـالمدي
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