
ألشعة المؤینة   شروط ترخیص العاملین في مجاالت العمل با
  
  

  أوال التطبيقات الصناعية
  

 industrial radiography supervisor/ instructorمشرف تصوير صناعي  - 1
  : لمن تنطبق عليه الشروط التالية   يمنح ترخيص العمل كمشرف تصوير صناعي

 .أدنىي الهندسة أو العلوم كحد  األولى ف على الشهادة الجامعيةحاصالًًأن يكون 
 . على شهادة المستوى الثالث من التصوير الصناعي من مركز معتمدحاصالًأن يكون و

  . من مركز معتمد التطبيقات الصناعية دورة وقاية إشعاعية فيجتازوأن ي
  .ي مجال التصوير الصناعي ال تقل عن خمس سنوات خبرة عملية فلديهوأن تكون 

  . الطبي المقرر الفحصجتازوأن ي
  

  
  :radiographer مصور صناعي -2
  

 : السابقة لصدور القانونالممارسات -  أ
لمن تنطبق عليه    يمنح ترخيص العمل كمصور صناعي للممارسات السابقة لصدور القانون        

  :الشروط التالية
  .أدنى كحد  أو ما يعادلهاعلى شهادة الثانوية العامةأن يكون حاصالًً 

المستوى الثـاني مـن مركـز       / يبية في مجال التصوير الصناع     دورة تدري  جتازي وأن
  .معتمد، أو أن يجتاز االختبار الذي يقرره المجلس بالنسبة للذين تم تدريبهم محلياً

  . من مركز معتمدإلشعاعية في التطبيقات الصناعية دورة في الوقاية اجتازي وأن
  .سنوات خمس  خبرة في مجال التصوير الصناعي ال تقل عنلديهوأن تكون 

  . الفحص الطبي المقررجتازي وأن
  

  : الالحقة لصدور القانونالممارسات-  ب
شـريطة أن     يمنح ترخيص العمل كمصور صناعي للممارسات الالحقة لصدور القـانون           

  :يكون
) سنتين بعد الثانوية العامة   (حاصل على شهادة دبلوم في أحد فروع الهندسة أو العلوم            •

 .كحد أدنى
المستوى الثاني مـن مركـز      /  تدريبية في مجال التصوير الصناعي      دورة قد اجتاز  •

  معتمد،
 مـن مركـز   إلشعاعية في التطبيقات الـصناعية    بية في الوقاية ا    دورة تدري  تازقد اج  •

  .معتمد
  . خبرة عملية في مجال التصوير الصناعي ال تقل عن سنة واحدةلديه •
  . الفحص الطبي المقررقد اجتاز •

  
 
 :Assistant radiographer    مساعد مصور صناعي - 3
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  : السابقة لصدور القانونالممارسات  -  أ
شريطة للممارسات السابقة لصدور القانون     يمنح ترخيص العمل كمساعد مصور صناعي             
  : يكونأن

  .أدنى كحد  أو ما يعادلها الثانوية العامةحاصل على شهادة •
ل من مركز معتمـد، أو  األومستوى ال/ دورة تدريبية في التصوير الصناعي    قد اجتاز  •

 .أن يجتاز االختبار الذي يقرره المجلس بالنسبة للذين تم تدريبهم محلياً
 مـن مركـز     اية اإلشعاعية في التطبيقات الصناعية    في الوق  تدريبية   جتاز دورة   قد ا  •

 .معتمد
  . الفحص الطبي المقررقد اجتاز   •

  
  : الالحقة لصدور القانونالممارسات  -  ب
شريطة  كمساعد مصور صناعي للممارسات الالحقة لصدور القانون         يمنح ترخيص العمل       
  :يكون أن

  .كحد أدنىأو ما يعادلها  الثانوية العامة حاصل على شهادة •
  . من مركز معتمداألولالمستوى / دورة تدريبية في التصوير الصناعي قد اجتاز •
مـن مركـز     في التطبيقات الصناعية  جتاز دورة تدريبية في الوقاية اإلشعاعية       قد ا  •

 .معتمد
 . الفحص الطبي المقررقد اجتاز  •

  

 
  :well logging supervisor/ instructor مشرف سبر آبار  - 4
 : يكونأنشريطة يمنح ترخيص العمل كمشرف سبر آبار    

  .أدنىحاصل على الشهادة الجامعية األولى في الهندسة أو العلوم كحد  •
أربعـة  آلبار ال تقل مـدتها عـن      دورة تدريبية تخصصية في مجال سبر ا       قد اجتاز  •

  .أسابيع من جهة معتمدة
 . خمس سنوات عن خبرة عملية في سبر اآلبار ال تقللديه •
  . الفحص الطبي المقررقد اجتاز  •

  
 :Well Logging Operator  آبار سبر مشغل - 5
   

  الممارسات السابقة لصدور القانون  -  أ
  :يكون أنشريطة دور القانون يمنح ترخيص العمل كمشغل سبر آبار للممارسات السابقة لص

  .حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى •
 دورة تدريبية في مجال سبر اآلبار من مركز معتمد، أو أن يجتاز االختبار              قد اجتاز  •

 .الذي يقرره المجلس بالنسبة للذين تم تدريبهم محلياً
 . من مركز معتمدت الصناعيةاية اإلشعاعية في التطبيقاجتاز دورة في الوققد ا •
•  
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 . خبرة عملية في سبر اآلبار ال تقل عن ثالث سنواتلديه •
 . الفحص الطبي المقررتازجا قد •
  
 :الممارسات الالحقة لصدور القانون  -  ب

شـريطة أن  يمنح ترخيص العمل كمشغل سبر آبار للممارسات الالحقة لـصدور القـانون            
  :يكون
) سنتين بعد الثانوية العامة(الهندسة أو العلوم حاصل على شهادة دبلوم في أحد فروع      •

 .كحد أدنى
  . دورة تدريبية تخصصية في مجال سبر اآلبار من مركز معتمدقد اجتاز •
 مـن مركـز     التطبيقات الصناعية اإلشعاعية في   قاية  تدريبية في الو  جتاز دورة   قد ا  •

  .معتمد
 . تقل عن سنة واحدة خبرة عملية في سبر اآلبار اللديه •
 . الفحص الطبي المقررازقد اجت •
  

  

  : Assistant well loggerمساعد مشغل سبر آبار  - 6
  :شريطة أن يكون يمنح ترخيص العمل كمساعد مشغل سبر آبار    

  .ية العامة أو ما يعادلها على شهادة الثانو حاصالً •
 . من مركز معتمداآلبارفي مجال سبر دورة تدريبية قد اجتاز  •
 مـن مركـز     الوقاية اإلشعاعية في التطبيقات الصناعية    تدريبية في   جتاز دورة   قد ا  •

 .معتمد
  . الفحص الطبي المقررتازجقد ا •

 
 

  Nuclear Gauges Supervisor : مقاييس نوويةرفمش  - 7
  :شريطة أن يكون مقاييس نووية شرفيمنح ترخيص العمل كم   

  .على الشهادة الجامعية األولى في الهندسة أو العلوم حاصالً •
  . تدريبية في مجال المقاييس النوويةجتاز دورةقد ا •
مـن مركـز    في التطبيقات الـصناعية   شعاعية  اإلوقاية   تدريبية في ال   جتاز دورة قد ا  •

  .معتمد
 .لديه خبرة عملية ال تقل عن سنتين •
  . الفحص الطبي المقررتازجقد ا •
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  Nuclear Gauge Operator    : مشغل مقاييس نووية-8
  : يكونأنشريطة ل مقاييس نووية متحركة  يمنح ترخيص العمل كمشغ  

  .يعادلهاعلى شهادة الثانوية العامة أو ما  حاصالً •
  .دريبية في مجال المقاييس النووية من مركز معتمدجتاز دورة تقد ا •
 مـن مركـز   ة اإلشعاعية في التطبيقات الـصناعية     في الوقاي تدريبية  جتاز دورة   قد ا  •

  .معتمد
 . واحدةلديه خبرة عملية ال تقل عن سنة •
 . الفحص الطبي المقررتازجقد ا •

  

  
  :مساعد مشغل مقاييس نووية - 9

  :يمنح ترخيص العمل كمشغل أجهزة مقاييس نووية ثابتة شريطة أن يكون   
  .حاصل على الشهادة الثانوية العامة كحد أدنى •
مـن مركـز     في التطبيقات الصناعية     قد اجتاز دورة تدريبية في الوقاية اإلشعاعية         •

  .دمعتم
  . الفحص الطبي المقرراجتاز قد •

   
  

  : مشغل أجهزة لمعايرة المقاييس النووية-10
  :   يمنح ترخيص العمل كمشغل أجهزة معايرة شريطة أن يكون

) سنتين بعد الثانوية العامة(على شهادة دبلوم في أحد فروع الهندسة أو العلوم  حاصالً •
  .كحد أدنى

  .رة المقاييس النوويةقد اجتاز دورة تدريبية في مجال معاي •
مـن مركـز   في التطبيقات الـصناعية    قد اجتاز دورة تدريبية في الوقاية اإلشعاعية         •

  .معتمد
  . الفحص الطبي المقرراجتاز قد •
  
  

  :Qualified expertالخبير المؤهل  -11
 :يمنح ترخيص العمل كخبير مؤهل في الوقاية اإلشعاعية شريطة أن يكون 

 مع طبيعة العمل  يتالءمفي تخصص   ) الماجستير(معية الثانية على الشهادة الجا   حاصالً •
  .أدنىكالهندسة والفيزياء بفروعها كحد 

  .قد شارك بدورات وقاية إشعاعية ال يقل مجموعها عن ثالثة اشهر •
  .سنوات خبرة عملية في مجال الوقاية اإلشعاعية ال تقل عن خمس هلدي •

  :أو أن يكون

 تخصص يتالءم مع طبيعة العمل في) لدكتوراها(لثة  الثا جامعية على الشهادة ال   حاصال •
  .علوم النووية أو اإلشعاعيةكال

 .شهر إشعاعية ال يقل مجموعها عن قد شارك بدورات وقاية •
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  : مدرب في مجال الوقاية اإلشعاعية-12
  :يمنح ترخيص العمل كمدرب في الوقاية اإلشعاعية شريطة أن يكون

العمل في تخصص يتالءم مع طبيعة   ) الماجستير(انية على الشهادة الجامعية الث    حاصال •
  . كحد أدنىكالعلوم النووية أو اإلشعاعية

  .قد شارك بدورات وقاية إشعاعية ال يقل مجموعها عن ثالثة اشهر •
  .سنة ال تقل عن )خبرة أكاديمية( عملية في مجال التدريب  خبرةهلدي •

  :أو أن يكون

 تخصص يتالءم مع طبيعة العمل في) لدكتوراها( الثالثة  جامعية على الشهادة ال   حاصال •
  .علوم النووية أو اإلشعاعيةكال

 .شهر إشعاعية ال يقل مجموعها عن قد شارك بدورات وقاية •
 

  
  

  : في التطبيقات الصناعية والبحثيةشعاعيةاإلوقاية الضابط  -13
  

 :الكبيرةالمؤسسات  .1
  :كبيرة شريطة أن يكونيمنح ترخيص العمل كضابط وقاية إشعاعية لدى المؤسسات ال 

  الكيميـاء  أوالفيزيـاء   (  أو العلوم   على الشهادة الجامعية األولى في الهندسة      حاصالً •
  ).بفروعها

  . من مركز معتمدقد أجتاز دورة ضابط وقاية إشعاعية في التطبيقات الصناعية •
  .خبرة عملية في مجال العمل اإلشعاعي الصناعي ال تقل عن سنتينلديه  •
  .ص الطبي المقررتاز الفحقد اج •
  . لهذا العملامتفرغ •
  
 :المؤسسات الصغيرة .1

  :يمنح ترخيص العمل كضابط وقاية إشعاعية لدى المؤسسات الصغيرة شريطة أن يكون
 أوفي أحد فروع الهندسـة   ) سنتين بعد الثانوية على األقل    (  على شهادة دبلوم   حاصالً •

  .اإلدارةالعلوم أو شهادة البكالوريوس في 
  .دورة ضابط وقاية إشعاعية في التطبيقات الصناعية من مركز معتمدجتاز قد ا •
  خبرة عملية في مؤسسة تتعامل مع المصادر المشعة ال تقل عن سنة لديه  •
  .الفحص الطبي المقررتاز قد اج •
  

  :مالحظة
 يقوم بهذا الدور    أن يكون متفرغاً للعمل كضابط وقاية إشعاعية ويمكن         أنال يشترط    •

 .ه األصلي في المؤسسةباإلضافة إلى عمل

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
  

  (Site Radiation Protection Officer) : ضابط وقاية إشعاعية ميداني-14
يمنح ترخيص العمل كضابط وقاية إشعاعية ميداني لدى المؤسسات الكبيرة التي تتطلـب             

  : شريطة أن يكونميدانيةطبيعة عملها ممارسة بعض األعمال اإلشعاعية ال
في أحد فروع الهندسـة أو   ) سنتين بعد الثانوية على األقل    (  على شهادة دبلوم   حاصالً •

  . كحد أدنىالعلوم
  .دورة ضابط وقاية إشعاعية في التطبيقات الصناعية من مركز معتمدجتاز قد ا •
  .  سنوات5لديه خبرة عملية في مؤسسة تتعامل مع المصادر المشعة ال تقل عن  •
 .الفحص الطبي المقررجتاز قد ا •

  
  
  

  :مشعة ناقل مواد -14
  :   يمنح ترخيص العمل كناقل مواد مشعة شريطة أن يكون

  . كحد أدنىالثانويةشهادة الحاصل على  •
من مركز في التطبيقات الصناعية  دورة تدريبه في مجال الوقاية اإلشعاعية قد اجتاز •

  .معتمد
 .قد اجتاز الفحص الطبي المقرر •

  

  
  : فني صيانة أجهزة تحتوي على مواد مشعة-15
والقانون  ةمن الالئحة التنفيذي) 1(راعاة تعريف العامل اإلشعاعي الوارد في المادةمع م   

  2002 لسنة الصادر
  :أجهزة تحتوي على مواد مشعة شريطة أن يكونصيانة    يمنح ترخيص العمل كفني 

) سنتين بعد الثانوية العامة(على شهادة دبلوم في أحد فروع الهندسة أو العلوم  حاصالً •
  .كحد أدنى

  .قد اجتاز دورة تدريبية في مجال صيانة األجهزة التي تحتوي على مواد مشعة •
من مركز في التطبيقات الصناعية قد اجتاز دورة تدريبية في الوقاية اإلشعاعية  •

 .معتمد
  .تاز الفحص الطبي المقررقد اج •

  
  
  

  : أجهزة بحث علميمشرف -16
  :أن يكون أجهزة بحث علمي شريطة كمشرف   يمنح ترخيص العمل 

فيزياء، فيزياء نووية، ( حاصل على شهادة الدبلوم في أحد فروع الهندسة أو العلوم  •
  .كحد أدنى) كيمياء إشعاعية،فيزياء طبية، فيزياء إشعاعية

من مركز في التطبيقات الصناعية قد اجتاز دورة تدريبية في الوقاية اإلشعاعية  •
  .معتمد

  .ل عن سنتينلدية خبرة في مجال البحث العلمي ال تق •
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 .جتاز الفحص الطبيقد ا •
  
  التطبيقات الطبية: ثانياً

 :شروط عامة
كون المتقدم بطلب التـرخيص     يشترط لترخيص العمال اإلشعاعي في المجال الطبي أن ي         

  . بممارسة العمل الطبي المطلوب من الهيئة الوطنية للصحةمرخص له

جد في مناطق التـصوير أو      األطباء والممرضين غير المختصين ويستوجب عملهم التوا       
تعريف العامل  العالج باألشعة أو الطب النووي ال يشترط ترخيصهم إال إذا انطبق عليهم             

 .م2002من القانون والالئحة التنفيذية لسنة ) 1(اإلشعاعي كما ورد في المادة
يعفى من شرط اجتياز دورات تدريبية في مجال الوقاية اإلشعاعية من يقدم أثبـات بأنـه     

  . على مقررات بالوقاية اإلشعاعية في دراسته الجامعيةحصل
  
   : تشخيصية فني أشعة- 1

 : شريطة أن يكونيةتشخيصأشعة كفني اإلشعاعي العمل لممارسة يمنح ترخيص 
 .حاصل على شهادة دبلوم في مجال التخصص كحد أدنى •
من في مجال التخصص  ية اإلشعاع في مجال الوقايةةدورة تدريبيحاصل على  •

 .ز معتمدمرك
 .قد اجتاز الفحص الطبي •

 
  : فني طب نووي- 2

  : طب نووي شريطة أن يكون كفني اإلشعاعيالعمللممارسة منح ترخيص   ي
 .حاصل على شهادة دبلوم في مجال التخصص كحد أدنى •
  .من مركز معتمدفي مجال التخصص  يةاإلشعاعقاية  في مجال الوةدورة تدريبي •
  .قد اجتاز الفحص الطبي •

  
  : عالج باألشعةفني - 3

  : شريطة أن يكونعالج باألشعة كفني  اإلشعاعيالعمللممارسة منح ترخيص   ي
 .حاصل على شهادة دبلوم في مجال التخصص كحد أدنى •
 .من مركز معتمدفي مجال التخصص  يةاإلشعاعقاية  في مجال الوةدورة تدريبي •
 .قد اجتاز الفحص الطبي •
 

  :شعةفيزيائي طبي في مجال العالج باأل - 4
 فيزيائي طبي في مجال العالج باألشعة ك اإلشعاعيالعمللممارسة منح ترخيص   ي

  :شريطة أن يكون
في مجال التخصص، وخبرة    ) البكالوريوس(حاصل على الشهادة الجامعية األولى       •

 .عملية ال تقل عن عشر سنوات في مجال العمل
  أو
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  مجال التخصص، وخبـرة     في) الماجستير(حاصل على الشهادة الجامعية الثانية       - 
 .عملية ال تقل عن خمس سنوات في مجال العمل

       أو
في مجال التخـصص، وخبـرة   ) الدكتورة(حاصل على الشهادة الجامعية الثالثة    - 

  .عملية ال تقل عن ثالث سنوات في مجال العمل
  

ية في مجـال التخـصص مـن    قد اجتاز دورة تدريبية في مجال الوقاية اإلشعاع        •
  .قد اجتاز الفحص الطبي .تمدمركز مع

  

  
  : والطب النووية في األشعة التشخيصية والعالجياألطباء المختصون - 5

  : شريطة أن يكونطبيب مختص ك اإلشعاعيالعمللممارسة منح ترخيص   ي
 .حاصل على شهادة االختصاص •
 في مجال الوقاية اإلشعاعية في مجـال التخـصص مـن        ةقد اجتاز دورة تدريبي    •

 .مركز معتمد
  .قد اجتاز الفحص الطبي •
  

  : والعالجية والطب النووية في أقسام األشعة التشخيصياألطباء المقيمون - 6
 : شريطة أن يكونطبيب مقيم ك اإلشعاعيالعمللممارسة منح ترخيص   ي

 في مجال الوقاية اإلشعاعية في مجـال التخـصص مـن        ةقد اجتاز دورة تدريبي    •
 .مركز معتمد

 . مختص ومرخصأن يكون تحت إشراف شخص •
  .قد اجتاز الفحص الطبي •

  
  :األطباء غير المختصين في مجال األشعة ويستلزم عملهم العمل باألشعة - 7

  : شريطة أن يكون اإلشعاعيالعمللممارسة منح ترخيص   ي
 في مجال الوقاية اإلشعاعية في مجـال التخـصص مـن        ةقد اجتاز دورة تدريبي    •

 .مركز معتمد
 .ختص ومرخصأن يكون تحت إشراف شخص م •
  .قد اجتاز الفحص الطبي •

  
  
 :أطباء األسنان - 8

  : شريطة أن يكون اإلشعاعيالعمللممارسة منح ترخيص العمل ي   
 في مجال الوقاية اإلشعاعية في مجـال التخـصص مـن        ةقد اجتاز دورة تدريبي    •

 .مركز معتمد
 .قد اجتاز الفحص الطبي •
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سامه الثالثـة التـشخيص والعـالج        بأق ي الطب  العمل اإلشعاعي  خبير مؤهل في مجال     - 9
 :باألشعة والطب النووي

 :يمنح ترخيص العمل كخبير مؤهل في الوقاية اإلشعاعية شريطة أن يكون
  .في مجال التخصص المطلوب) الماجستير(امعية الثانية على الشهادة الجحاصالً •
  . أشهر3اعية في مجال التخصص ال يقل مجموعها عن قد شارك بدورات وقاية إشع •
  .سنواتخمس  خبرة عملية في مجال الوقاية اإلشعاعية ال تقل عن هلدي •
  .جتاز الفحص الطبي المقررقد ا   •

  
 

 :ة في المؤسسات الكبيرةضابط الوقاية اإلشعاعي  -10
 :في مجال التشخيص الطبي  -  أ
لدى المؤسـسات  في مجال التشخيص الطبي يمنح ترخيص العمل كضابط وقاية إشعاعية   

  :ونالكبيرة شريطة أن يك
الطبية أو اإلشعاعية   في الفيزياء   ) بكالوريوس(شهادة الجامعية األولى  حاصالً على ال   •

  .أو العلوم النووية
  . من مركز معتمداية إشعاعية في مجال التخصص وققد أجتاز دورة •
  .اإلشعاعي الصناعي ال تقل عن خمس سنواتلديه خبرة عملية في مجال العمل  •
  .تاز الفحص الطبي المقررقد اج •
  

 

  :في مجال العالج باألشعة  -  ب
لـدى المؤسـسات    في مجال العالج باألشعة     يمنح ترخيص العمل كضابط وقاية إشعاعية       

  :الكبيرة شريطة أن يكون
الطبية أو اإلشعاعية   في الفيزياء   ) بكالوريوس(شهادة الجامعية األولى  حاصالً على ال   •

  .أو العلوم النووية
  . من مركز معتمدلتخصصفي مجال اقد أجتاز دورة وقاية إشعاعية  •
 .اإلشعاعي الصناعي ال تقل عن خمس سنواتلديه خبرة عملية في مجال العمل  •
  تاز الفحص الطبي المقررقد اج •
  
  
  : في مجال الطب النووي-ج

لـدى  في مجال التشخيص الطـب النـووي        يمنح ترخيص العمل كضابط وقاية إشعاعية       
  :المؤسسات الكبيرة شريطة أن يكون

في الفيزياء الطبية أو اإلشعاعية     ) بكالوريوس(شهادة الجامعية األولى  لحاصالً على ا   •
  .أو العلوم النووية

  . من مركز معتمداية إشعاعية في مجال التخصص وققد أجتاز دورة •
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 .اإلشعاعي الصناعي ال تقل عن خمس سنواتلديه خبرة عملية في مجال العمل  •
  تاز الفحص الطبي المقررقد اج •

  
 :عاعية في المؤسسات الصغيرةشضابط الوقاية اإل -11

ة  وقاية إشعاعية للمؤسسات الصغير كضابط اإلشعاعيالعمللممارسة منح ترخيص   ي
  :شريطة أن يكون

حاصل على شهادة الدبلوم في مجال التخصص، وخبرة خمس سنوات فـي مجـال               •
 .العمل

  أو
ـ    ) البكالوريوس(حاصل على الشهادة الجامعية األولى       - رة في مجال التخصص، وخب

 .عملية ال تقل عن سنتين في مجال العمل
قد اجتاز دورة تدريبية في مجال الوقاية اإلشعاعية في مجال التخصص من مركـز       •

 .معتمد
  .قد اجتاز الفحص الطبي •
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