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 حولبرنامج تدريبي 
 التموث اإلشعاعي الطبيعي في المنشآت الصناعية والبترولية

 .(NORM & TENORM)وآليات التعامل مع النفايات المشعة ذات المنشأ الطبيعي 
 71/5/0207-71 ُبعد:عن 

 

 

 مقدمة
كل مكان تقريبا  مشعة متواجدة في تتكون عمومًا من نكميدات المشعة طبيعية المنشأ والمعززة صنعياً  المواد

  والثوريوم وغيرىا.في الطبيعة وضمن مكونات النفايات الصناعية مثل عناصر سالسل اضمحالل اليورانيوم 
تركز أكثر مع تزايد النشاطات اإلنسانية، مثل أعمال ت( NORM) المشعة طبيعية المنشأ المواد ويالحظ أن

نتاج النف النفايات  اإلشعاعي أوط والغاز، وىو يسبب مخاطر التموث التعدين لميورانيوم والصناعة الفوسفاتية وا 
 المشعة.

ىذه المواد  تسببو دخولىي ما  المعززة صنعياً  طبيعية المنشأإن أىم المخاطر المرتبطة بالـنفايات المشعة 
المشعة عن طريق االستنشاق و/أو االبتالع، باإلضافة الى التعرض الخارجي عندما تتراكم كميات كبيرة من 
ىذه المواد. لذلك تصبح أجيزة حماية ومساندة التنفس ضرورية، حيث تكون كميات ىذه المخمفات مصاحبة 

 لمغبار الذي يحمل مع اليواء، وتكون ىناك فرصة كبيرة لدخوليا الى الجسم.
 هدف البرنامج

حية الناتجة من التعّرف عمى التعميمات الدولية والمفاىيم األساسية لألضرار الصييدف ىذا البرنامج الى 
عن المخمفات االشعاعية الطبيعية والتأمين عند التعامل مع ىذه المواد  الصادرةالتعّرض لإلشعاعات المؤينة 

 الحصول لضمانودور التقنيات النووية لرصد وقياس وتحديد مدى الخطورة وكيفية التخّمص من ىذه المواد. و 
 :مجال في الكافية والتقنيات المعرفة عمى

 المواد المشعة الطبيعية وأليات انتقاليا. طبيعة  -
 كيفية التعامل مع التجييزات المموثة إشعاعيًا لمنع انتقال التموث اإلشعاعي الى العاممين.  -
لقاء الضوء عمى برامج معالجة ىذه النفايات المشعة الطبيعية والقوانين الناظمة ى إال باإلضافة -

 لمتخمص منيا بشكل آمن.
 األنظمة والقوانين الدولية والوطنية. -
 برامج الوقاية اإلشعاعية والسالمة المينية. -
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 البرنامج العممي 
كافة الجوانب النظرية والتطبيقات الميدانية لمتعامل مع النفايات المشعة طبيعية العممي يتناول البرنامج 

 المنشأ والمعززة صنعيًا وفق المحاور التالية: 
 شعة الطبيعية في الصناعة الفوسفاتية والصناعة النفطية والمياه المرافقةمفيوم المواد الم -
 اإلنتاج منشأةمخاطر التعرض اإلشعاعي في  -
محطة إزالة التموث اإلشعاعي والتخمص من النفايات المشعة الناتجة عن صناعة النفط والغاز  -

 وتعدين الفوسفات
 تقييم األثر البيئي لخزن النفايات المشعة الطبيعية -
 امل مع المواد المشعةعطر التشريعية والرقابية لمتاأل -
 والسالمة المينية اإلشعاعيةالوقاية  -

 المشاركين ومؤهالتهم
في الييئات  والفنيين والميندسين المديرينو  لجميع الميتمين سوف يدعى لممشاركة في ىذا البرنامج

عن التعامل مع المخمفات  المسؤولينة والمؤسسات الصناعية وحقول إنتاج النفط والغاز والمراكز البحثي
 المشعة الطبيعية. 
 تنفيذ البرنامج  

 .ثالث ساعات لكل يوم أيام بواقعثالثة مدى سيتم تنفيذ البرنامج عمى 
 التسجيل والمشاركة

 .11/5/2021، في أجل أقصاه  https://bit.ly/3gUUrlNيتم التسجيل اإللكتروني عبر الرابط اآلتي: 

https://bit.ly/3gUUrlN

