دورات في مجال الحماية من اإلشعاع:
من األنشطة المتعددد التدت تمسهاد س شدهةة خبدها التننةدة
أنشدددطة التددددهة والتأهةددد فدددت م دددس الممسةدددة مدددن ا شدددعس س
المؤةنة .ول ذا الغهض ،مصل شهةة خبها التننةة لد تودوةض
هاددمت مددن ال دس الوطنةددة المختصددة (مدةنددة الملددد بددد الع ة د
للعلوم والتننةة والمؤاادة العسمدة للتعلدةم الوندت والتددهة الم ندت)،
لتندةم هذه الدوها  .ومن بدةن الددوها التدت تنددم س خبدها التننةدة
مس ةلت:
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دورات في الحماية من اإلشعاع

أ-

دورة تأهيل مسؤولي الحماية من اإلشعاع:

ج-
المشعة:

ت دددا الدددوه تلددت تأهة د الددهايبةن فددت العم د ةماددؤولت
ممسةة من ا شعسع ال تةس اختبسه التأهة الذي تعندده مدةندة الملدد
بد الع ة للعلوم والتننةة فت التخصصس التسلةة:
ممسهاة التصوةه ا شعس ت الصنس ت.
النةسس النووةة.
ممسهاة أ
ممسهاة البمث والتعلةم.
ممسهاة العالج بس شعسع
ممسهاة الط النووي
ممسهاة األشعة الاةنةة التشخةصةة
ممسهاة التشعةع والتعنةم.
ممسهاة ابه اآلبسه
ممسهاة النن اآلمن للمواد المشعة.
وتعند الددوه ادتة مدها ادنوةس بةد مدن اللغتدةن العهبةدة
واالن لة ةددة ،فددت مندده خبددها التننةددة بسلهةددسض للنددسطنةن بسلعهبةددة
وفت أمد فندسدق الخبده للندسطنةن بس ت لة ةدة .ومدد الددوه تتدهاو
بةن  50 ،48اس ة تبعس للتخصص.
وةمةدددن ندددد دوها تأهةددد أخدددهح لمادددؤولت الممسةدددة
للشددهةس التددت تمتددسج هددذه الدددوها  ،واددوا تعنددد فددت موا ةددد
أخهح ،ةتوق لة س ،وذلد بنس ً ل هيبة هذه الشهةس .

ب-

العم اآلمدن بسلمصدسده والمدواد المشدعة ،و لد التشدغة الادلةم
أل د الما دح ا شددعس ت ،وفنددس لمتطلبددس التعلةمددس الوطنةددة
الاددعودةة للممسةددة مددن ا شددعسع ،التددت تن ددت بو ددو تدددهة
مةددددع العددددسملةن فددددت الممسهاددددس المهتبطددددة
وت ددددسد تدددددهة
بس شعسع اسبنة الذةه ،ةأمدد متطلبدس تدهخةص الممسهادة (مدع
تصداه شد سدا تددهة معتمدد ) .وةدتم التددهة فدت ذا مو دع
المنشأ ) ،(on jobوبأ ت س .وتتهاو مدد الددوها بدةن 18
 30 ،اددس ة تبعددس للتخصددص .وةددتم نددد الدددوه بسالتوددسق بددةن
المنشأ وشهةة خبها التننةة.

دورات تدريب العاملين باإلشعاع والمواد المشعة:

ت دددا هددذه الدددوها تلددت تدددهة العددسملةن ( م دد أطنددم
تشددغة المصددسده المشددعة والعددسملةن بس شددعس س والمددواد المشددعة)
تدددهةبس ً ملةددس مالفمددس فددت أاددس الممسةددة مددن ا شددعسع ،وفددت وا ددد

دورة مددددددران الماشدددددمت المسدددددت دمة للم دددددادر

هددددذه الدددددوه أمددددد متطلبددددس تددددهخةص الممسهاددددس
لد
المتنو ة للعم بمصدسده مشدعة ،لةتعدها مددها المنشد
ماؤولةست م ت سه الممسةة واألمسن .ومد الدوه  9ادس س  ،وفندس
لمتطلبس ال دة المختصدة .وخبدها التننةدة موو دة بتنددةم هدذه
الدوه .
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دورات تدريبية للتوعية باإلشعاع:

تتندددسو هدددذه الددددوها التو ةدددة بس شدددعس س والمدددواد
المشدددعة واادددتخدامست س الادددلمةة ،و وا دددد تدددداول س بشدددة آمدددن،
والممسةدة مددن مخسطههدس .وتوصد ممتوةددس هدذه الدددوها وفنددس
لمس ة ال ة .وتعتمد مد الدوه ل ممتوةست س.

هـ

دوها فت الماح ا شعس ت واختبسه المامة:

وتت ددمن طددهق تنددوةم ال ه ددس الشخصددةة وتشددغة
الماح ا شعس ت وهصدد التلدوث ،وتنوةدذ ةسادس المادح
أ
والهصددد واختبددسها المادددمة ،والمعددسةه و دددبط ال ددود فدددت
مةددع النةساددس  .وتنعنددد هددذه الدددوها بسالتوددسق بددةن المنشدد
وخبها التننةة.

و-

أية دورات أ رى في الحماية تلبي حاجة الماشمت

وخبددها التننةددة ل د اا دتعداد لتصددمةم وتندددةم دوها
أخددهح فددت م ددس الممسةددة مددن ا شددعسع والنةساددس ا شددعس ةة
ل االاتخدام الادلةم
المتخصصة ،والتدهة
بساتخدام األ
ومعدا الةشا ا شعس ت ،و لد
واالاتوسد الةسملة من أ
بهامج الممسةة وخطط الطواهئ ا شعس ةة.

Page 1 of 2

الدوها الم دولة لماؤولت الممسةة من ا شعسع خال ةولةو وأياطس  2016م
م

رقم واسم الــدورة

1

دورة  53لمسددؤولي الحمايددة مددن اإلشددعاع
(باللغة العربية) بفادق الق يبي بال بر
دورة  48لمسددؤولي الحمايددة مددن اإلشددعاع
(باللغة االاجليزية) بفادق الق يبي ال بر
دورة لمسددددؤولي الحمايددددة مددددن اإلشددددعاع
(باللغة العربية) بالرياض

2
3

موعـد الـدورة
من األحد  24يوليو

حتى ال ميس  28يوليو

من األحد  31يوليو

حتى ال ميس 4أغسطس

من األحد  7أغسطس

حتى ال ميس  11أغسطس

الوقت

السعر (لاير)

من  7:30باحا
حتى  5:30مسان
من  7:30باحا
حتى  5:30مسان
من  7:30باحا
حتى  5:30مسان

3250
3250
3250

موعد ا تبار مدياة الملك عبد هللا للطاقة الذرية والمتجددة سيعقد يوم السبت الموافق  13أغسطس  2016في الرياض

الدوها ا ن لة ةة والعهبةة تعند بدسلخبه ،وأمدس الددوه
-1
ا سفةة بسلعهبةة فتعند بسلهةسض.
اددس س الدهااددة مددن الاددسبعة والنصددا صددبسمس ومت د
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الخسماددة والنصددا ماددس ً ةومةددس ،وتصددها و بددة يدددا ةومةددس،
بخالا المشهوبس والعصسفه األخهح طدوا الةدوم ،دون نوندس
ت سفةة.

دوها العسملةن بمصسده ا شعسع والمشغلةن ل دس ،تعندد
-3
فددت منددسه المنش د  .وتصددده خبددها التننةددة للمتدددهبةن ش د سدا
معتمد .
الددددوها التدددت تنددددم وفندددس لمس دددة ال دددة الطسلبدددة ،ةدددتم
-4
االتوسق ل تةسلةو س بةن خبها التننةة وال ة الطسلبة.

لمااقشة احتياجداتمم والح دول علدى مزيدد مدن المعلومدات حدول أفلدل السدبل لتلبيدة هدذت االحتياجدات يممدامم تشدريفاا فدي
الموقع الرئيس لمجموعة بران التقاية بالرياض أو االت ال على األرقام التالية:
فامس01 2052009 :
هواتف الرياض 01 2052008 :تحويلة  238أو 01 2783250
فامس038677974 :
هواتف ال بر  038677970 :أو 038677973
أو االت ال مباشرة بالمدرب أ.د .محمد فاروق أحمد من الل جوال 0501426651
e-mail: mfarouk@t-experts.com
 mfaroukam@yahoo.comأو
e-mail: zaho2009@t-experts.com
 zaho2009@yahoo.comأو
e-mail: m.salah@t-experts.com
mobile:
0504459036
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