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 النووية و  اإلشعاعية للطوارئ  لييندور المستجيبين األو) ٨(
 ١٥/٥/٢٠١٤  حتى١١/٥فى الفترة من 

 للنظائر المشعة ىينظم مركز الشرق األوسط اإلقليم
دور  " فى مجالالعربية ورشة عمل للدول 

النووية   و اإلشعاعيةليين للطوارئالمستجيبين األو
 ١٥/٥/٢٠١٤ حتى ١١/٥ فى الفترة من "
 

 :أهداف الورشة
 
 التعرف على األسس العامة للوقاية من اإلشعاع -١

 .لقياسوحماية األفراد وطرق وأجهزة ا
 التعريف بالمبادى العلمية األولية للذين -٢

يستجيبون خالل الساعات القليلة األولى 
 .للطارى اإلشعاعي

 وضع اإلجراءات الالزم اتخاذها لمجابهة -٣
الحوادث الهامة مثل حوادث الحريق والتلوث   

 . اإلشعاعى
 تحقيق األهداف الرئيسية لالستجابة لحماية -٤

 ت التدخلالجمهور ومجموعا
 التدريب العملى بإجراء عدد من السيناريوهات -٥

العملية لحاالت الطوارىء األكثر شيوعاً     
حين وصول لواإلجراءات األولية الضرورية 

 .فرق التدخل المؤهلة 

 :موضوعات الورشة
 

 أجهزة – أسس الوقاية اإلشعاعية -١
 .الرصد االشعاعى

 أسس التخطيط واالستعداد لمجابهة -٢
 .عيةحاالت الطوارىء اإلشعا

 األسس العامة لخطة الطوارىء ألى -٣
 .منشأة مستخدمة للمصادر المشعة

 حصر وأستعراض مجموعة الطوارىء -٤
 .الناشئة عن مصدر إشعاعى غير معلوم

 . مجموعات مجابهة حالة الطوارىء-٥
 . مقترح بتنفيذ عدد من السيناريوهات-٦

 

 
 : مكان التدريب 

مبنى تعقد المحاضرات بقاعة االجتماعات ب    
   .المركز االقليمى

 

 :المتدربون

الدورة مفتوحـة لجميـع المتخصصـين       
والمهتمين بالبيئة من خريجى الكليـات       

المعاهد الفنيـة المتخصصـة      و العملية  
 . المسلحةتوالقوا

 
 :مشرف الورشة

 سامية رشاد. د.أ
 خبير إدارة الطوارئ اإلشعاعية 

 .هيئة الطاقة الذرية المصرية

 :رئيس الورشة 
  مصطفى عبد السالم على. د.أ

المشـعة  مدير المركز االقليمى للنظـائر      
  العربيةللدول

 :مواعيد الورشة
 ٩,٣٠ السـاعة   مـن يبدأ يوم التـدريب  

 . ٢,٣٠صباحاً ويستمر حتى الساعة 

 :رسوم الورشة
  . جنيه للمتدرب المصرى٤٠٠  -
   . الدول العربيةىدوالر امريكى لمتدرب٤٠٠   -
 الدول ين منلمتدربل دوالر امريكى  ٣٠٠  -

  . المركزإدارةأعضاء مجلس  العربية
 

 :يشمل االتى
 .المحاضراتحضور   -
 .ول على المطبوعات الخاصة بالدورةالحص -
  من المركزشهادة التدريبالحصول على  -

 .االقليمى للنظائر المشعة
 :تسديد الرسوم
 إما نقداً  بخزينة المركز او  الدورةتسدد رسوم

بشيك مقبول الدفع محرر باسم المركز وفى 
 . وعنوان الدورةالمتدربالحالتين يجب ذكر اسم 

 :القائمون بالتدريب
نخبة من األساتذة المتخصصين من هيئة الطاقة 
الذرية والجامعات المصرية ومراكز البحوث 

 .العلمية
 

 التسجيل قبل ميعاد الورشة بوقت كافى برجاء 
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