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 ريفاتعال

(1المادة )       

هيي  ط مطمل  ييكط ييكطأحكيي هطهييلالطحة، يييد طالكيياط  ةكعبيي تطاحةاقيي احتطحةي ة ييدطحةبايي  تطحةبق   ييدفييتطبيق يي ط

ةطه ييي طحةباييي  تطحةب  يييل دط ة هييي طفيييت ط(1)حةبييي   ططابكيييللطةعكعبييي تطاحةاقييي احتطحةييييتطحعييييهام طاةييييطبايييو 

ايييدطحة لاط طفيييتط يييتلطحالعيييياب التطحة يييعب دطةعي  يييد2009ة ييي دطط(6)ميياطحةبوعيييلهط لييي  للطحبيييي   طا ييييط

ط)حةل  لل(:

طةل  سطحةجوع ت طابُاّوةط ب طاعت:طDحةكب دطحألع ع دط

طط
dm

Ed
D

_

ط

ح ثط
_

Edهلطميلعططحةي  دطحةييتطا لعهي طحع يا لطحةبيإااط ةيةطمي   طفيتطط

طهتط يعدطحةب   طفتطع كوطحةيجي.طdmع كوطحجي طا

 الجرعة الممتصة  :

يل ييأطألطبييياةطمييو طحةيييي  كطحةايي   طاُططبهييوعطعيياطم يي اعبع ييدطبييي  كط

 ةيةططوف ط لا طاةك هي ط ي ة  وععةطحأل كطخ،لطحةابوطحةيي  عتطةب ططاححا 

ط يدذحتطحألهبطباح  وطحةيكب يطحةب، بدطالطب قبطأ طضواط ق وطةعبفيو حت

طا للطحلح ة.ط ةةفض هطأاطبإ  ط ةةطظواةطمُططةألم ل

 وقائع تشغيلية منتظرة :

طعهي ععيةطحةجوعيدطحةفو ايدطحةييتطا لطت  ا عطبكاا  يلقعتطاموبقطط  اطم

لفوطم يييلأطأع عييتطميياطحةل  اييدطحع ييا ع دطةألفييوح طايي طتمكييااط  ييا ع

 يياطأععيةططاابيك طاتةإل ا لطحةبإااطماطمكيااط  يا عحأل ثوطباوض ًط

.ط عتةلةكطحةبكيااطحع ياطةعجوعدطفتطحةيي  اطحألمثكطةعل  ادطحِع ا ع د

دط  بيدطحةجوعيدطحةفو ايهيلطا  ة  قدطةعياوضطحةبه ت طاكيللط  ياطحةجوعيدط

طاحةيي ي يهامدطةعياطماطماأطحةه  احتط  اطحة  وطفتطعبع يدطبيل ي طحةب 

 تط طاكيللط  ياطحةجوعيدطحياحًطأععيةطةعجوعيحةاي هياوضطعحألمثك.ط  ة  قدطة

 طحة يي لادطحةيييتط يياطايعل هيي طأفييوح طحةجبهييلاطميياطحةيييي  كطحةبهيييططةييهطأل

طخ ضأطةعو   د.طتمكااط ِ ا ع

 قيد الجرعة :

حي التططحألفيوح طفيتطايعل هي دطحةبك فئدطحةييتط  بدطحةجوعدطحةفا ةدطأاطحةجوع

طحةياوضطحةبهيططةه طاحةيتطايا اطعاهطبج ازه .

 حد الجرعة  

طوفييدط كل هيي طح مييكطجبييأطحةجوعيي تطحةبك فئييدطةع  يي   طمييأحةباّططEحةكب ييدط

هيتططTHضوبط كطاححاطم ه طفتطما مكطبوج حطحأل  يجدطحةب، ييطح يثط

بيوج حطحأل  يجدطةع  ي  ططهلطما مكطTwاططTحةجوعدطحةبك فئدطفتطحة    ط

T.ط

 الجرعة الفعّالة :
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 T TT HwE ط.

ما مييكطبيييوج حطهيييلططRw طح يييثطاكييللطحةبك فئييداميياطباواييجطحةجوعيييدط

RTDاطRحع ا ع تط  ة  قدطةإل ا لط هلطميلعططحةجوعدطحةببيكدطفتط ط,

                 حة    حةاضلطأاط

 
T R

RTRT DwwE ط             .,

RTHحةكب ييدط RTDابُاييوةط ييتلطط, هييتطحةجوعييدطحةببيكييدطحةكيي  ا طعيياطط,

طبيوج حهلطما مكططRwاطTملزعدطععةط    طأاطعضلططR للطحع ا لط

ط:طRة للطحع ا لططحع ا ع ت

RTRRTط DwH ,, .اع ام طاكللطحةبج لطحع ا عتطمكل  ًطماطعا طأ لحلططط

طبكللطحةجوعدطحةبك فئد:طRwمهيعفدطماطحع ا ع تطذحتط  يطمهيعفدطةـ

 R RTRT DwH ط.,

 الجرعة المكافئة  :

 

طحةعج دطحةااة دطةعل  ادطحع ا ع د : ICRP 

طط. ةةط حخكطحةج يلاادطماطملح ط طحةبيعل الملاحاطحةجوعدطحةفا ةدط

ط

 الجرعة الداخلية :

  دطبي  كطضباطحة واةطاحةياا طحةيي  ع دطحةبيا  .ط  ة  قدطةبييدطحةي

طاحعغيي،وطاحةكيي   دطحةي  ييد ييااطحةيييي  كطابييي  كططهييلحطايييبكحة لااييد ط

طاحالخيق اطابعل يطحةل ل .

 التشغيل العادي :

حيي التطجاييكطبطحةيييتاحألميي لططحع ييا ع دطحةل  اييدطا تم يييلبع ييدطبياايياطع

طاةإل ا لطحةبيإاطحةياوضطحةببك دطاححيب التحةبإاا طةإل ا لططحةياوض

احجبه  طع ياطم ييلأطاكفيكطا لي اطحةيايوضطةإل يا ع تطع ياطأ  يةطحياط

مييأطأخييلطحةالحمييكطحال يكيي  ادطاحالجيب ع ييدطفييتطط(ALARA)طامالييلل

حةييل طط  يي هطحةل  اييدطميياطحع ييا ع تحةبيعييلبطفييتططععييةطحة يييلحالعيقيي اط

 يااطي طاجبطألطاييطبف  وطااُط.طاحع ا ع دحةعج دطحةااة دطةعل  ادطااضايهط

طااطافل ًطةلةك.   طااطااب ي طااُمي  ط

 التحسين األمثل :

ااكيياطحةفا ة ييدط ي ييثط  يي  طفييتططحةببيكييدعييا طبُضييوبطف ييهطحةجوعييدط

 تطآث اطعييلح  دطع ياطبعليتطجوعيحةق لةلج دطحة  ق دطةإل ا لطفتط حاحةط

طم هفضد طابكللطحة ي جدطهتطحةجوعدطحةبك فئد.ط

ط

 اتاإلشعاعمعامل ترجيح  :



 

 

5 
 

حةيييتطايعل هيي طحألفييوح طحألععييةطط تحةجوعييحجيييطفييو طايعلييةطجوعييدطباكيياط

ط.فتطحةجبهلاباوض ًط

 الممثّل  الشخص  :

طهع مكطبُضوبط هط  بيدطحةجوعيدطحةبك فئيدطفيتطحةاضيلطأاطحة  ي   طاُ ييها

طفيتطبيااياطحةي  عي  تطحةبهيعفيدطةألعضي اطماطحع ا لألغوحضطحةل  ادط

طحةيتث وحتطحةايلح  دطةإل ا ل.ططةيثاحأل  جدطحةبهيعفدط  ة  قدط

ط

  األنسجةمعامل ترجيح  :

 

ةي ي بطميوخصطأ ط هصطاابكط ااحهط  مكطأاطجز تطأاط كفدطمإ ييدط

  اييدطميياطحلييلوطاعع ييهطاحجقيي تطمايييوةط هيي طف بيي طاياعيي ط  ةلطاةييهةييه ط

طحع ا ع تطحةبه  د.ط

 العامل/العاملين :

 

 الهدف والنطاق

 (2المادة )

تطةهييي طحةييييط تمييياطحع يييا عطهيييلالطحة، ييييدطحييياا طحةجوعيييدطامييعقييي تطحةيي ييي اطحألمثيييكطةعل  ايييدطبُييييا 

وف  ة يييطميييعد يييي  ع دط بييي طفيييتطذةيييكطحةل ييي  أطحةيحةاييي   ططخييي،لطبكيييب بهطابيييي  االطابيييي  عهطحة يييلا طب 

ط.حعطماطحةهامدحةب ي و طاحعخو

 

 لتعرض المهني احدود جرعة 

 (3المادة )

عيدطحةب كيل طاجبطععةطحةبوخصطةهطضب لطعاهطبج ازطحةياوضطحةبه تطةعا مع اطةيياا طحةجو .1

ة، ييد طح هيلالطط1 طاععيةطحة ييلطحةُبعهيصطفيتطحةبعيي طأ  ي الط3 (3)احةبي   طط3 (2) طعع ه طفتطحةب  

وف خ،لطبي  كطحة فيتط  حا طاط حةياح  وطحةبيهل طفتطحةيكيب ي طاحةييي  احة لا  طاذةكطماطخ،لططب 

وف حةيي  كطحةا   ط ب طفتطذةكطحةل   أطحةيي  ع دطحةب ي و طا خوحعطحة  .ةهامدحة لا طماطحطب 

ط بييي طفيييتخييي،لطحةييييي  كطحةاييي   طةيايييوضطمه يييتطبايييوضطحةيييل طا ميييكطةعحةجوعيييدطحةفاّ ةيييدططحيييا .2

وفييي ذةيييكطحةل ييي  أطحةييييي  ع دطحةب ي يييو طة ط ييي دفيييتطحةط(طمعيييتطعييي فوت20)طمييي طميلعييييد يييلا ططب 

ا بييي طالطازاييياطعييي لحت(طط5معيييتطعييي فوتطفيييتطط100)طخبييياطعييي لحتفييييو ططععيييةطمييياحا بيلعيييطط

 .طفتطحة  دطحةلححا طمعتطع فوتط50عاط
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فيييتطط(طمعييتطعييي فوت20ااعييدطعييي اطحةا ميييكط)حةبك فئيييدطحة ييي لادطةطحةجوعييداجييبطأالطايجييي ازطحييياط .3

معيييتطعييي فوتطفيييتطخبييياطط100)طعييي لحت بيلعيييططععيييةطمييياحاطفييييوحتطمييييا  ط هبييياططحة ييي د

 .فتطحة  دطحةلححا طمعتطع فوتط50عاططت(طا ب طالطازااع لح

وحةلييييام اطاحة يييي عااا(طاطحة يييياااأ طألطييييوحةط)ةحةجوعييييدطحةبك فئييييدطحيييياطط .4 فيييي طةعا مييييكطفييييتطم 

 معتطع فوتطفتطحة  د.ط500ط لا طهل

 ا ًطجعييياطبيييياأل ثيييوطم ييي ط طحةط2عييييط1ةطميلعيييططحةجوعيييدطععييأ طحيياطحةجوعيييدطحةبك فئيييدطةعجعييياط)ط .5

وف ط لا ةماطحأ ط ليدططع ا  معتطع فوتطفتطحة  د.ط500هلططجعا(طةا مكطفتطم 

ميييياططحًط يييياامعييييتطعيييي فوتطط1ي مييييكطحةطحةا معييييدحيييياطحةجوعييييدطحةبك فئييييدطةج يييي اطاجييييبطألطاكييييللط .6

طايييييطحع لييي اطععيييةطحةجوعيييدط ي يييثحععييي،لطعييياطحةيبيييك.طاععيييةطحةبيييوخصطةيييهطعبيييكطبوب قييي تط

 اللل.طحةبك فئدطةعج  اطع اطأ  ةطحاطم

اطعيي دط  ةابييكطفييتطم يلييدطخ ضييادطةعو   ييدطميي ةيطاكييط18طالييكطعبييوالطعيياالطا ييبحطأل ط ييهصط .7

أاطط ععيييةطبايييوضطةإل يييا لطحةبيييإاا ييييل طبطةلظ فيييدفليييططةييييااابطحا  يييوضطط وحة  يييبيييي ط

  احعيهي.طخ،لحعياب لطمك  اطحع ا لططيعبطم هياُططاحةلاطةعي،ب

عيييي دطط16عيييياطوالطالييييكطعبييييط ييييهصطععييييةطحةبييييوخصطةييييهطضييييب لطعيييياهطباييييوضطأ طاجييييب .8

 ةعياوضطحةبه ت.ط

 ايييدطفيييتط ييييو طحةعج يييدطحةااة يييدطةعل ماييي م،تطحةجوعيييدطحةبق  يييدطععيييةطحةبيييوخصطةيييهطبيق ييي ططاجيييب

 ط4ط:ا ييييط 24حةعج يييدطحةااة يييدطةعل  ايييدطحع يييا ع دطحةبجعييياططمجعيييد)ط68ط:(طا ييييICRPحع يييا ع دط)

 لاييياحتطةييياحخعتطةعألخيييلطححةييييتطايعل هييي طحةاييي مع اطجيييوحاطحماييي م،تطحةجوعيييدطط(طحيييللطا1994ةاييي هط

ةطألط ةييي طحة، ييييدهيييلالططةيايييوضطحةبه يييتطحةيييلحا  طفيييتح يييياا طجوعيييدططحةيزحميييهعثقييي تطا طبييييادحة

طاحةيييييتطاجييييبطأل إميييياحاطبيييييااث تطأخييييوأطةبايييي م،تطبيلاييييكطحةجوعييييدطحةاحخع ييييدطبلييييلهطحةعج ييييدط

دطبييييوج حطحأل  ييييجطتمايييي م،اجييييبطبيق يييي ط.طتط احاييييدطحة يييي دطحةيييييتطبعييييتطحةييييييااثبكييييللط  فييييل طفيييي

مييييياطم يييييلاطحةعج يييييدطط3احةجيييياالطط2حةب ييييييلا طفييييتطحةجييييياالططبيييييوج حطحع ييييا ع تطتامايييي م،

 ععةطحةيلحةت.ط(ط2007)ة  دطط103حةااة دطةعل  ادطحع ا ع دطا يط

 

 جرعة التعرض العامحدود 

 (4المادة )

طةعيهصط .1 طحةبلاّا  طحةجوع ت طةياا  طحةا ه طحةياوض طبج از طعاه طضب ل طةه طحةبوخص طععة اجب

طةعجبهلاطحةب كطكِطحةببثّط طفتطحةب    ط2أ   ال طاععةطحة يلطحةُبعهصطفتطحةبعي طط4 (2)ل طعع ه 
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وف  هلالطحة، يد طخ،لطبي  كطحة حة لا طا خوحجهطماطحةهامد طاذةكطماطخ،لطحةياح  وطحةبيهل ططب 

فتط  حا طحةيي  كطحةا   ط ب طفتطذةكطحةل   أطحةيي  ع دطحةب ي و طا خوحعط طافتطحةيكب ي طاحةيي  ا

وف حة  .ا طماطحةهامدحة لطب 

.طمعييييتطعيييي فوتط1أفييييوح طحةجبهييييلاطهييييتططأحيييياحةيييييتطايعل هيييي ططدحةفاّ ةييييدطحة يييي لاطحيييياطحةجوعييييد .2

وفيييي حةفييييتططحةييييلااطاابعييييللحأل ييييه  طحةجبهييييلاطبيييييبكطفييييوح طأاألغييييوحضطهييييلالطحة، يييييد ط طب 

 فتطهلالطحة، يد.طوف اا طحةبُط لا ط ه،ةطحةا مع اطحة

فئيييدطفوت طاحييياطحةجوعيييدطحةبك عيييتطعييي مط15ةااعيييدطحةاييي اطهيييلططدحييياطحةجوعيييدطحةبك فئيييدطحة ييي لا .3

اطأل ثيييوطم ييي ط طحةجعيييط2عييييطط1)أ طميلعيييططحةجوعيييدطععيييةططأ ط لييييدطععيييةطحةجعييياع ييياططحة ييي ل 

 معتطع فوت.طط50طلهط(جعاماطحةأ ط ليدططع ابيا ا ًط

ل  اييدطحةعج ييدطحةااة ييدطةعط  يييوفييتطحةبق  ييدطحةجوعييدططمايي م،تععييةطحةبييوخصطةييهطبيق يي ططاجييب .4

طمجيييي،تطحةعج ييييدطحةااة ييييد)ط72ط:ا ييييياط71:ا ييييياط69ط:ا ييييياط67ط:ا يييييطICRP))حع ييييا ع دط

ةجبهييلاطفييوح طحأطحةيييتطايعل هيي طععييةطحةابييوطبايبيياحةجوعيي تطحةيييتطحييللاط (حع ييا ع دةعل  اييدط

 ةييةططايي ه ييياا طجوعييدطحةياييوضطحةطحةيزحمييهعثقيي تط طابيييادحة لايياحتطحألخييلطحةيياحخعتطةعجييوحاط

جيييبطاحةييييتطاحةجوعيييدطحةاحخع يييدطكطبيلايييطباييي م،تأخيييوأطةطبييييااث تطألطبليييلهطحةعج يييدط إمييياحا

أل  ييجدطاجييبطبيق يي طمايي م،تطبييوج حطح .فييتط احاييدطحة يي دطحةيييتطبعييتطحةييييااثألطبكييللط  فييل ط

ميييياطم يييييلاطحةعج ييييدطط3احةجيييياالطط2امايييي م،تطبييييوج حطحع ييييا ع تطحةب يييييلا طفييييتطحةجيييياالط

 (طععةطحةيلحةت.2007)ة  دطط103حةااة دطةعل  ادطحع ا ع دطا يط
 

 من اإلشعاعات قاية العاملينالتحسين األمثل لو

 (5المادة )

طخييي،لطحةييييي  كط ييياطةعاييي مع اي طمُط  يييا ع دطا  ايييدطم ييييلأطاجيييبطععيييةطحةبيييوخصطةيييهطضيييب لط .1

وفيي ة بيي طفييتطذةييكطحةل يي  أطحةيييي  ع دطحةب ي ييو طا خييوحعطححةايي   ط هامييدط ي ييثطحة ييلا طميياطحةطب 

طةطحييياطماليييللع ييياطأ  يييحةفو ايييدطط تةإل يييا لطاحجييييطحةجوعيييطحةباوضييي اطحةاييي مع ااقليييةطعيييا ط

لأطميياطهييلحطحةب يييطااجييبطبيل يي (.طمييأطأخييلطحةالحمييكطحال يكيي  ادطاحالجيب ع ييدطفييتطحالعيقيي ا)

ط  كطحةاييي   ا  حا طحةيييييطحةييييي  امييياطخييي،لطبييياح  وطحةيكيييب يطاحةو   يييدطععيييةطحع يييا ع دطحةل  ايييدط

وف  ب طفتطذةكطحةل   أطحةيي  ع دطحةب ي و طا خوحعطحة  .حة لا طماطحةهامدطب 

يييألطاُططوخصطةيييهحةبيييطععيييةاجيييبط .2 اييي مع اط بييي طايفييي طميييأطحةبه يييتطةعيايييوضطةحطجوعيييدةطحًط  ييياطا ي 

ععيييةطبي ييي اطحةل  ايييدططألطاابيييكبوحفييي طحة لاايييدطحةبب ثعيييد طاحةبب اعييي تطحةااة يييدطحةج يييا طفيييتطحة
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يييحةبُطةجوعيييدطحط  ييياطمييياطةبييي طهيييلطأ  يييةحِع يييا ع دط فيييتططهييياة بث  يييدططاكيييللألططاياييي احةيييل طط ا ي 

 يكب ي.حة

ا حةبه تطةياوضطحطجوعداجبطألطاهضأط  اط .3 ط.ةبلحفلدطحةه ئدط5 (2)ةب   ط بلجبطحطحةُبي 

 التحسين األمثل لوقاية الجمهور 

 (6المادة )

طةعجبهيييلاطكِط يياطةعيييهصطحةببثّييي طاجييبطععييةطحةبييوخصطةييهطضييب لطم يييلأطا  اييدط  ييا ع دطمُط .1

وفييي خييي،لطحةييييي  كطحةاييي   ط بييي طفيييتطذةيييكطحةل ييي  أطحةييييي  ع دطحةب ي يييو طا خيييوحعطحة ة يييلا طحطب 

ةإل يييا لطاحجييييطحةجوعييي تطحةفو ايييدططحةباوضييي ااطحةهاميييدط ي يييثطاقليييةطعيييا طحأل يييه  طمييي

جيييبطاا(.طميييأطأخيييلطحةالحميييكطحال يكييي  ادطاحالجيب ع يييدطفيييتطحالعيقييي ا)ع ييياطأ  يييةطحييياطماليييللط

عييييةطهييييلحطحةب يييييلأطميييياطحةل  اييييدطحع ييييا ع دطميييياطخيييي،لطبيييياح  وطحةيكييييب يطاحةو   ييييدطعطبيل يييي 

وفيييحعطحةذةيييكطحةل ييي  أطحةييييي  ع دطحةب ي يييو طا خيييوطحةييييي  اطا  حا طحةييييي  كطحةاييي   ط بييي طفيييت ط ب 

 حة لا طماطحةهامد.

يييا ط  ييياحًطةجوعيييدطحةيايييوضط .2 هيييلاطةعجبطكِطحةاييي هطةعييييهصطحةببثّييياجيييبطععيييةطحةبيييوخصطةيييهطألطاُي 

باطم يييلأط بيي طايفيي طمييأطحةبب اعيي تطحةااة ييدطحةج ييا طفييتطحةبوحفيي طحة لااييدطحةبب ثعييد طاألطاضيي

ييا طةجوعييدح ييةطميياط  يياطهييلطأ ةبيي طاطميياطحةل  اييدطحع ييا ع دطي  ييمُط ألطاكييللطط ااياييحةييل طط حةُبي 

 يكب ي.فتطحة بث  دطهاةط

ا اجبطألطاهضأط  اطجوعدطحةياوضطحةا هط .3  .طةبلحفلدطحةه ئدط6 (2)ةب   ط بلجبطحطحةُبي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 
 

 

 

لتعرض المهنياجرعة حدود  – 1الملحق   

ط ةدحةفاّطحاا طحةجوعدط

 الةحد الجرعة الفعّ  الفترة الشخص

طمعتطع فوت/طع دط20طع لحتط5ميلعطط املالع

طمعتطع فوتطفتطخباطع لحت(ط100)

طمعتطع فوت/طع دط50طخ،لطع دطاححا 

طمعتطع فوت/طع دط1طحةبا طحةبيقل دطةعيبك العاملة الحامل

ط

 حاا طحةجوعدطحةبك فئدط)حةاضلطأاطحة    (

 حد الجرعة المكافئة الشخص العضو أو النسيج

طمعتطع فوت/طع دط20طحةا مك عدسة العين

ط5بيلعططععةط معتطع فوتطط100)

طع لحت(

طمعتطع فوت/طع دطفتطع دطاححا ط50

طمعتطع فوت/طع دط500طحةا مك أي نقطة من الجلد

 القدمينو األطراف )اليدين

 والساعدين( 

طمعتطع فوت/طع دط500طحةا مك
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 لتعرض العامحدود جرعة ا – 2الملحق 

ط ةدحاا طحةجوعدطحةفاّط

 الةحد الجرعة الفعّ  الفترة لشخصا

طع د/ع فوتمعتطط1طع دطاححا  د افراد الجمهورأح

ط

طحاا طحةجوعدطحةبك فئدط)حةاضلطأاطحة    (

 حد الجرعة المكافئة الشخص العضو أو النسيج

طمعتطع فوت/طع دط15طحةجبهلاطأحاطأفوح  عدسة العين 

طت/طع دمعتطع فوط50طحةجبهلاططأحاطحفوح  أي نقطة من الجلد 

ط

 

 

 


