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املكدَــــ- ١
َسنص ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع دٗ ١زقابَ ١ٝطؤٚي ١عً ٢ناف ١سسن ١املؿادز املػعٚ ١
املُازضات املتعًك ١باالغعاع املؤ ٚ ٜٔيعُ ّٛايعسام مبٛدب قاَْ ٕٛطتكٌ  ٖٛ ٚقاْ ٕٛايٛقا١ٜ
َٔ االغعاع املؤ ٜٔزقِ  99يطٓ 1980 ١ايٓافر  ٚايتعًُٝات ايؿادز ٠مبٛدب٘ عُال باسهاّ
املاد/ 5( ٠اٚالُ) َٓ٘  ٚاييت ْؿت (ٜؤضظ مبٛدب ٖرا ايكاَْ ٕٛسنص ٜطَُ ٢سنص ايٛقأَ ١ٜ
االغعاع ٜستبط بسٝ٥ظ ٖ ١٦ٝايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع اير ٖٛ ٟزٝ٥ظ فًظ محا ٚ ١ٜؼطني
ايبٚ / ١٦ٝشاز ٠ايؿش ٚ ١ايب ١٦ٝسايٝاً .
َ ٖٛ ٚؤضط ١عسٜكَٓ ١ر َا ٜصٜد عً 40( ٢ضٓ ٚ ) ١يد ٜ٘خدلَ ٠ذلانُ ١يف فاٍ ايسقاب١
عً ٢ايتؿسف باملؿادز املػع ٚ ١محا ١ٜايعاًَني َٓ ٚح ايذلاخٝـ يهاف ١ايفعايٝات َٓر إ
نإ ايعسام يف اٚضع اضتدداَات٘ ايطًُ ١ٝيًطاق ١ايرز ٚ ١ٜميتًو ايػطا ٤ايكاْ ْٞٛايهايف
مبٛدب ايكاْ.ٕٛ
عًُاً إ ٖٓاى َػسٚع قاْ ٕٛاشل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝيًسقاب ١ايٓ ٚ ١ٜٚٛاالغعاع ١ٝسايٝاً قٝد ايتػسٜع
يف فًظ ايٓٛاب اضتٓاداً اىل قساز فًظ ايٛشزا ٤املٛقس زقِ  169يطٓ ٚ 2011 ١متت قسا٥ت٘ قسا٠٤
اٚىل  ٚثاْ ٚ ١ٝاملتكُٓ ١تعد ٌٜيًكاْ ٕٛاْفاً .
 ٚعُالً باسهاّ املاد/14( ٠اٚالً) َٔ ايفؿٌ ايسابع يًٓعاّ ايداخً ٞيتػهٝالت ٚشاز ٠ايبٚ ١٦ٝ
َٗاَٗا زقِ ( )1يطٓ ٚ 2011 ١اييت ْؿت عًٜ( ٢ستبط َسنص ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع بايٛشٜس ٚ
ٜتٛىل َساقب ١اضتعُاٍ َؿادز االغعاع يالضتدداَات ايطًُ ١ٝناف ٚ ١قُإ ايٛقأَ ١ٜ
ايتعسض شلا ا ٚايتًٛخ بٗا)

َٗاّ َسنص ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع

 .1ايطٝطس ٠عً ٢سسن ١املؿادز املػع ١داخٌ ايعسام َٔ خالٍ َٓح ايذلاخٝـ اـاؾ١
ظُٝع ايتؿسفات اـاؾ ١مبؿادز االغعاع ناالضترلاد ٚايتؿدٜس ٚايٓكٌ ٚايبٝع
ٚايػساٚ ٤اـصٕ ٚايتدا...ٍٚاخل
َ .2ساقب ١اَانٔ ايعٌُ ٚؼدٜد ايكٛابط يًعٌُ عًَ ٢ؿادز االغعاع ٚاملتُجً ١بأدسا٤
ايهػٛفات املٛقعٚ ١ٝاملطٛسات اإلغعاع ١ٝاالٚيٚ ١ٝايدٚز ١ٜشلر ٙاملٛاقع يعُ ّٛايعسام َٔ
خالٍ قطِ ايسقاب ١اإلغعاعٚ ١ٝغعب ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع يف َدٜسٜات ايب ١٦ٝباحملافعات
ناف.١
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َ .3تابع ١تعسض ايعاًَني يف سكٌ االغعاع َٔ خالٍ قٝاع دسع ايتعسض ايػدؿ ٞشلِ
دٚزٜاً عٔ طسٜل اضتدداّ تكَٓ ١ٝكاٜٝظ ٚأفالّ قٝاع َطت ٣ٛاالغعاع خاؾ ١بريو
نُا ٜتِ َتابع ١ايتاثرلات ايباٜٛيٛد ١ٝيالغعاع شلِ َٔ خالٍ فشٛؾاتِٗ ايطب ١ٝايدٚز. ١ٜ
 .4ؼدٜد َؿادز االغعاع يف االضتدداَات ايطًُ ١ٝنافٚ ١قُإ ايٛقا َٔ ١ٜايتعسض اٚ
ايتًٛخ بٗا.
َٓ .5ح أداش ٠يهٌ َٔ ايتػػ ٌٝايتذسٜيب ٚاملطتُس ملؿادز االغعاع .
 .6املٛافك ١عً ٢تػػ ٌٝاالغداف يف سك ٍٛاالغعاع .
َ .7ساقب ١ب ١٦ٝايعسام َٔ ايٓاس ١ٝاالغعاعٚ ١ٝتتُجٌ يف قٝاع اـًف ١ٝاالغعاع ١ٝيف
ايُٓاذز ايب ( ١ٝ٦ٝتسبَ , ١اٖٛ , ٤ا ) ٤اييت ٜتِ مجعٗا َٔ قبٌ َدٜسٜات ايب ١٦ٝيف احملافعات
ٚغعب ١املطح ايب ٞ٦ٝيف َسنص ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع ٚنريو ايفشٛؾات ايػرا.١ٝ٥
َٓ .8ح غٗادات ايؿالس ١ٝيالضتٗالى ا ٚاالضتدداّ ايبػس ٟيًُــــــٛاد املطتٛزد ( ٠غرا, ١ٝ٥
غرل غرا َٔ ) ١ٝ٥ايٓاس ١ٝاالغعاع ١ٝنريو غٗاد ٠اـً َٔ ٛاملًٛثات االغعاع ١ٝيًُٛاد
املؿدز ٠اىل خازز ايعسام .
 .9بٓا ٤قٛاعد َعًَٛات ب ١ٝ٦ٝخاؾ ١مبٗاّ املسنص ٚاداَتٗا .
 .10بٓا ٤قاعد ٠بٝاْات تعط ٞؾٛزٚ ٠اقش ١عٔ ايتًٛخ االغعاع ٞيب ١٦ٝايعسام ميهٔ ايسدٛع
ايٗٝا عٓد املساقب. ١
ٚ .11قع ٚؼدٜح احملددات ايب ١ٝ٦ٝاالغعاع ١ٝاضتٓاداً اىل احملددات ايعاملٚ ١ٝفل املؿادز
ايعامل َٔ ١ٝايٛناي ١ايدٚي ١ٝيًطاق ١ايرز ١ٜذات ايؿًَ ١ع االخر بٓعس االعتباز ايعسٚف
ايبٚ ١ٝ٦ٝاؾػسافٚ ١ٝطبٝع ١ايذلب ١اؾٛٝيٛدٚ ١ٝايعسٚف االقتؿاد... ١ٜاخل يًبالد.
 .12املػازنَ ١ع اؾٗات ذات ايعالق ١مبا ٜتعًل مبٛاقٝع االغعاع َٔ اُٖٗا :
أ -ضذلاتٝذ ١ٝايتعاٌَ َع ايٓفاٜات املػع.١
ب -ايطهساب ٚسدٜد اـسد ٠املًٛخ.
ت -ايطٝطس ٠عً ٢املٓافر اؿدٚد. ١ٜ
خْ -صع اضًش ١ايدَاز ايػاٌَ .
ز -تفهٝو املٓػأت ايٓ. ١ٜٚٛ
ح -ايتك ِٝٝايب ٞ٦ٝيًٓفاٜات املػع ١ايطبٝع ١ٝاملٓػأ . NORM
خ -اشل ١٦ٝاالضتػاز ١ٜيالغر. ١ٜ
د -خط ١ايطٛاز ٨االغعاع١ٝ
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ٚإ اـط ١ايطٓ ١ٜٛيعاّ  َٔ 2018خالٍ ايدلْاَر اؿه( َٞٛاالطاز املٛسد) ملسنص
ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع تٛقح املٗاّ ٚاالعُاٍ ٚايدلاَر اـاؾ ١مبساقب ١ايتًٛخ ايبٞ٦ٝ
االغعاع ٞعً ٢عَُ ّٛطاس ١ايعسام ٚعُ ّٛايٓاع ٚفكآ يًكٛابط املكسٚ ٠املعتُد٠
ززلٝآ ٚاييت تتُاغَ ٢ع قٛابط ايٛناي ١ايدٚي ١ٝيًطاق ١ايرز-: ١ٜ

أٚال"  -:ادسا ٤ايهػف املٛقع ٞملٛاقع ْؿب َؿادز َٛٚيدات االغعاع يف َٛاقع
ايعٌُ:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

َسنص ؾش ٞس ٞاملٗد / ٟقطاع ايؿدز (غسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛفس)٠
َسنص ايهٓد ٟايتػدٝؿ / ٞاؿازث( ١ٝمت تٛد ٘ٝتٛؾٝات ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع)
املسنص ايعامل ٞايتدؿؿ / ٞغازع املػسب (مت تٛد ٘ٝتٛؾٝات ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع )
َطتػف ٢بػداد ايتعً( ُٞٝغسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛفس)٠
َطتػف ٢ايعً ّٛايعؿب( ١ٝغسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛفس)٠
َطتػف ٢ابٔ اـطٝب  /دطس دٜاىل ايكد( ِٜمت تٛد ٘ٝتٛؾٝات ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع)
َسنص ؾش ٞضبع قؿٛز  /ايػعب (مت تٛد ٘ٝتٛؾٝات ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع)
عٝاد ٠ايعسام يالغع ١ايتػدٝؿ / ١ٝاالععُ( ١ٝغسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛفس)٠

ثاْٝا"  -:ادسا ٤املطح االغعاع ٞاالٚي ٞملؿادز االغعاع يف َٛاقع ايعٌُ يف بػداد.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

عٝادْٛ ٠ز ايصٖسا ٤يالغع / ١اؿبٝب( ١ٝغسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛفس)٠
عٝاد ٠ايدنتٛزٖٓ ٠اد ٟناظِ  /اؿازث( ١ٝغسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛفس)٠
َسنص ؾش ٞايعسام اؾدٜد  /ايػصاي( ١ٝغسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛفس)٠
َسنص ؾش ٞايدٚيع / ٞايدٚيع( ٞغسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛفس)٠
عٝاد ٠ايساش / ٟايهساد( ٠غسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛفس)٠
ايعٝاد ٠ايتدؿؿ ١ٝاؿدٜج / ١غازع فًططني(غسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛفس)٠
َسنص ايػفا ٤ايطيب  /غازع املػسب (مت تٛد ٘ٝتٛؾٝات ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع)
َطتػف ٢ايبٓٛى االًٖ( ٞغسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛفس)٠
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ثايجا"  -:ادسا ٤املطح االغعاع ٞايدٚز ٟملؿادز االغعاع يف َٛاقع ايعٌُ يف بػداد.
.1

.2
.3
.4
.5

عٝاد ٠ايدنتٛز ضعد املطٝبا ٟٚيالغع / ١ايهاظُ( ١ٝغسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع
َتٛفس)٠
َطتػف ٢ايعً ١ٜٛاالًٖ / ٞغازع ايٓكاٍ (غسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛفس)٠
عٝاد ٠ايسافد ٜٔيالغع / ١ايهساد( ٠غسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛفس)٠
عٝاد ٠ايػالٍ يالغع / ١ايػعب (مت تٛد ٘ٝتٛؾٝات ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع )
َطتػف ٢ايكدٜظ زافا / ٌٝ٥ايهساد( ٠غسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛفس)٠

زابعا " -:ادسا ٤قٝاضات قُإ اؾٛدٚ ٠ايطٝطس ٠ايٓٛع ١ٝعً ٢ادٗص ٠االغع١
ايط ١ٝٓٝاملطتددَ ١يف اجملاٍ ايطيب.
 .1عٝاد ٠ايدنتٛز قُد نٓعإ يالغع / ١ايهاظُ / ١ٝدٗاش اغع ١عُ ّٛاؾطِ ( ٜٛدد
سٛٝد يف اؾٗاش) (مت تٛد ٘ٝتٛؾٝات باؾالح اْبٛب ١االغع( ١ايفٛيت))١ٝ
َ .2سنص ؾش ٞاؿكس ايُٓٛذد / ٞدٗاش اغع ١عُ ّٛاؾطِ (الٜٛدد سٛٝد يف اؾٗاش )
 .3عٝاد ٠ايدنتٛز قُد نٓعإ يالغع / ١ايهاظُ / ١ٝدٗاش اغع ١عُ ّٛاؾطِ
( الٜٛدد سٛٝد يف اؾٗاش) ٚبعد  10اٜاّ (مت تٓفٝر ايتٛؾٝات باؾالح اْبٛب ١االغع)١

خاَطا" َ -:تابع ١تٓفٝر ايتٛؾٝات.
َ .1طتػف ٢نُاٍ ايطاَساَ / ٞ٥سنص اـؿٛبٚ ١عالز ايعكِ ٚاطفاٍ االْابٝب (غسٚط
ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛفس)٠
 .2عٝاد ٠ايطبٝب قٝظ َؤٜد امحد يطب االضٓإ (غسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛفس)٠
 .3عٝاد ٠االخالف يالغع / ١ايػعً( ١غسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛفس)٠

ضادضا"  -:ايتك ِٝٝايب ٞ٦ٝاالغعاع ٞيًُٛاقع ٚاالبٓٚ ١ٝاملٓػأت ايٓفط١ٝ
(اؿهٚ ١َٝٛاالًٖ )١ٝاملػهٛى بتًٛثٗا.
 .1ضهساب تابع يًُدٜس ١ٜايعاَ ١يذلب ١ٝبػداد ايهسخ  / 1/كصٕ س ٞاؾاَع( ١الٜٛدد
َؤغس عًٚ ٢دٛد تًٛخ اغعاع)ٞ
 .2ضهساب تابع يًُدٜس ١ٜايعاَ ١يذلب ١ٝبػداد ايهسخ  / 1/كصٕ االؾ( ٌٝالٜٛدد َؤغس
عًٚ ٢دٛد تًٛخ اغعاع)ٞ
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.3
.4
.5
.6

ضهساب تابع يًُدٜس ١ٜايعاَ ١يذلب ١ٝبػداد ايهسخ  / 1/كصٕ ايكادض( ١ٝالٜٛدد َؤغس
عًٚ ٢دٛد تًٛخ اغعاع)ٞ
تك ِٝٝب ٞ٦ٝاغعاع ٞالعداد ١ٜضعد بٔ ابٚ ٞقاف املٗٓ ١ٝيًبٓني  /تكاطع س ٞاٚز (الٜٛدد
َؤغس عًٚ ٢دٛد تًٛخ اغعاع)ٞ
تك ِٝٝب ٞ٦ٝيبٓا ١ٜتابع ١ملدٜس ١ٜايدفاع املدْ / ٞقطِ ايػسط ١ايب / ١ٝ٦ٝغعب ١ايتشايٌٝ
ايبَٚ ١ٝ٦ٝهافش ١ايتًٛخ ايب( ٞ٦ٝالٜٛدد َؤغس عًٚ ٢دٛد تًٛخ اغعاع)ٞ
عذً ١تابع ١يٛشاز ٠ايداخًٚ / ١ٝناي ١ايٛشاز ٠يًػؤ ٕٚاالدازٚ ١ٜاملايَ / ١ٝدٜس ١ٜايتدزٜب
ٚايتاَٖ / ٌٝدٜس ١ٜايتدزٜب ايبدْٚ ٞايعاب ايػسط( ١الٜٛدد َؤغس عًٚ ٢دٛد تًٛخ
اغعاع)ٞ

ضابعا" َ -:تابع ١خطط ايطٛاز ٤ٟيًُؤضطات املايه ١ملؿادز االغعاع.

 .1غسن ١ضٛٓٝبهظ يًددَات ايٓفط /١ٝايبؿس٠
 .2غسنَ ١هتب ايؿني ـطٛط االْابٝب  /ايبؿس٠

ثآَا"  -:فشـ َطتًصَات ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع ( ؾداز ٟزؾاؾٚ , ١ٝاقٝات زقب١
يٝطت قُٔ خط ١غٗس ناْ ٕٛايجاْ2018 ٞ

تاضعا"  -:تكٚ ِٝٝفشـ ادٗص ٠ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع ايتابعٚ ١ايٛازد ٠ايٓٝا َٔ
املؤضطات (ايؿشٚ ١ٝايؿٓاعٚ ١ٝايبشج.)١ٝ
يٝطت قُٔ خط ١غٗس ناْ ٕٛايجاْ2018 ٞ

عاغسا" َٓ -:ح تساخٝـ االدٗص ٠املٛيد ٠يالغعٚ ١املؿادز املػع ١يف املؤضطات
ايؿشٚ ١ٝايؿٓاعٚ ١ٝايبشج( ١ٝاؿهٚ ١َٝٛاالًٖ.)١ٝ
.1
.2
.3
.4

َسنص ايسعا ١ٜايؿش ١ٝاالٚي ١ٝيف س ٞايعطهس / ٟاداش ٠متًو ٚاضتدداّ (زقِ االداش٠
 6173يف  ) 2017/12/19ايٓذف
َد ١ٜٓايؿدز ايطب / ١ٝؾاي ١عًُٝات اؾًُ ١ايعؿب / ١ٝاداش ٠متًو ٚاضتدداّ ( 6171يف
 ) 2017/12/19ايٓذف
َسنص ؾش ٞاملجٓ ٢ايجاْ / ٞاداش ٠متًو ٚاضتدداّ ( 6186يف  ) 2017/12/20بػداد
َسنص ؾش ٞس ٞاملٗد / ٟاداش ٠متًو ٚاضتدداّ (  6187يف  ) 2017/12/20بػداد
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َ .5طتػف ٢ايؿدز ايتعًَ / ُٞٝسنص ايبؿس ٠يًعالز االغعاع / ٞاداش ٠متًو ٚاضتدداّ
( 5315يف  ) 2017/11/1ايبؿس٠
َ .6سنص بػداد يًعالز االغعاعٚ ٞايطب ايٓ / ٟٚٛدا٥سَ ٠د ١ٜٓايطب  /اداش ٠متًو
ٚاضتدداّ  /زقِ زخؿَ )2017/14( ١سفل نتابٓا  5752يف  / 2017/12/4بػداد
َ .7طتػف ٢االَاّ ايؿادم (ع)  400 /ضسٜس () 8اداشات متًو ٚاضتدداّ ( ٚ6298ٚ6297ٚ 6296
6303ٚ6302 ٚ 6301ٚ6300ٚ6299يف  ) 2017/12/26بابٌ
َ .8طتػف ٢االَاّ اؿطني (ع) ايتعً / ُٞٝغسف/ )5( ١اداش ٠متًو ٚاضتدداّ (  6345يف
 ) 2017/12/28ذ ٟقاز
َ .9طتػف ٢دًٛال ٤ايعاّ  /غسف ١االغع ١ايجاْ / ١ٝاداش ٠متًو ٚاضتدداّ ( 6341يف
 ) 2017/12/28دٜاىل
َ .10طتػف ٢دًٛال ٤ايعاّ  /غسف ١االغع ١االٚىل  /اداش ٠متًو ٚاضتدداّ ( 6340يف 2017/12/28
) دٜاىل
َ .11طتػف ٢خاْكني ايعاّ  /اداش ٠متًو ٚاضتدداّ (  6338يف  ) 2017/12/28دٜاىل
َ .12طتػف ٢االطفاٍ ايعاّ  /غسف / )2( ١اداش ٠متًو ٚاضتدداّ (  52يف ) 2018/1/3نسنٛى
َ .13سنص ؾش ٞغفت٘  /اداش ٠متًو ٚاضتدداّ (  285يف  ) 2018/1/16دٜاىل
َ .14طتٛؾف ايػٗٝد عً ٞازلاع ٌٝؾاحل  /اداش ٠متًو ٚاضتدداّ (  315يف ) 2018/1/17
بػداد
َ .15طتػف ٢ايػٗٝد قُد باقس اؿه / ِٝقطِ االغع ١ايداخً / ١ٝغسف / )1( ١اداش ٠متًو
ٚاضتدداّ (  313يف  ) 2018/1/17بػداد
 .16عٝاد ٠ايساش ٟيالغعٚ ١ايطْٛاز  /د .فسقد عدْإ عبد ايسمحٔ  /اداش ٠عٌُ ( 6175يف
 ) 2017/12/19بػداد
 .17عٝاد ٠اؿطٔ يالغع / ١د .اضسا ٤عؿاّ دٛاد  /اداش ٠عٌُ (  6174يف  ) 2017/12/19بػداد
 .18عٝاد ٠ايدنتٛزٖٓ ٠اد ٟناظِ ٜٛضف يالغعٚ ١ايطْٛاز  /اداش ٠عٌُ (  6235يف
 ) 2017/12/24بػداد
َ .19طتػف ٢ايعسب ٞاالًٖ / ٞد .قُد عبد اؿطٔ ايسبٝع/ ٞاداش ٠عٌُ (  6295يف
 ) 2017/12/26بػداد
 .20عٝاد ٠آغٛز يالغعٚ ١ايطْٛاز  /د .مل ٢خكرل قُد  /اداش ٠عٌُ (  47يف  ) 2018/1/3بػداد
َ .21طتػف ٢ايعً ١ٜٛاالًٖ / ٞدَٗ .د ٟعباع نس / ِٜاداش ٠عٌُ (  50يف  ) 2018/1/3بػداد
 .22ايعٝاد ٠ايتدؿؿ ١ٝاؿدٜج ١يطب االضٓإ  /د ٢َٓ .غاٌَ قُٛد  /اداش ٠عٌُ (  51يف
 ) 2018/1/3بػداد
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 .23عٝادْٛ ٠ز ايصٖسا ٤االًٖ ١ٝيالغع / ١د .فاطُ ١محٝد خرل اهلل  /اداش ٠عٌُ ( 48يف
 ) 2018/1/3ذ ٟقاز
 .24املسنص ايعامل ٞايتدؿؿ ٞيالغع / ١دَ .ؿطف ٢ادِٖ ازلاع / ٌٝاداش ٠عٌُ (  105يف
 ) 2018/1/8بػداد
 .25عٝاد ٠ايػدٜس يالغع / ١دَ .ؿطف ٢امحد نس / ِٜاداش ٠عٌُ (  154يف ) 2018/1/10
بػداد
َ .26طتػف ٢ايبٓٛى االًٖ / ٞد .اٚزاع فاقٌ ابساٖ / ِٝاداش ٠عٌُ (  199يف ) 2018/1/11
بػداد
 .27عٝاد ٠ايعسام يالغع / ١د .يٝح لِ ايد ٜٔعبد اهلل  /اداش ٠عٌُ (  216يف ) 2018/1/14
بػداد
َ .28سنص ايعباض ١ٝايتدؿؿٚ / ٞضاّ دباز ٜطس  /اداش ٠عٌُ (  215يف  ) 2018/1/14ايبؿس٠
َ .29سنص ايهٓد ٟايتػدٝؿ / ٞد .يٝح امحد خًف  /اداش ٠عٌُ (  213يف ) 2018/1/14
بػداد
َ .30طتػف ٢ايكدٜظ زافا ( ٌٝ٥ايساٖبات) ٜٛ /ضف قُد ٜٛضف  /اداش ٠عٌُ (  292يف
 ) 2018/1/16بػداد

اسد ٣عػس - :تساخٝـ ايبد ٤بتٓفٝر خطط االشايٚ ١املعاؾ ١بعد املؿادق َٔ ١اؾٗ١
ايسقاب١ٝ
َ .1سادع ١اـط ١املكدَ َٔ ١قبٌ ٚشاز ٠ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا َ /دٜسَ ١ٜعاًَٚ ١اداز٠
ايٓفاٜات املػع ١غؿٛف املٛقع املًٛخ قسب َٛقع االضاي ١ايكد ِٜخازز ايطد ٠ايذلاب١ٝ
احملٝط ١مبٛقع ايتٜٛج ١سٝح مت تجبٝت املالسعات عً ٢اـطٚ ١ازضاشلا اىل ٚشاز ٠ايعًّٛ
ٚايتهٓٛيٛدٝا
 .2متت شٜاز ٠املٛقع املًٛخ اغعاعٝا قسب االضاي ١ايكدَٛ ِٜقع ايتٜٛج ١ايٓ َٔ ٟٚٛقبٌ فسٜل
ايتفتٝؼ يػسض االطالع عًٚ ٢اقع اؿاٍ يًُٛقع ٚادسا ٤املطٛسات االغعاع ١ٝايالشَ١
ٚتجبٝت عدد َٔ املالسعات ٚايتٛؾٝات بؿدد اشاي ١ايتًٛخ االغعاع َٔ ٞاملٛقع َٔ قبٌ
ٚشاز ٠ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا .
َٛ .3افك ١عً ٢خط ١تٛؾٝف اغعاع ٞيٓفاٜات املٛاد املػع ١ايطبٝع ١ٝاملٓػأ ()NORM
ايتابع ١يٛشاز ٠ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا َ /دٜسَ ١ٜعاًَٚ ١اداز ٠ايٓفاٜات املػع ١قط١
ايسَ / ١ًٝايبؿس٠
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اثٓ ٢عػس  -:اطالم َٛاقع بعد اشاي ١ايتًٛخ ٚتٛفس غسٚط ايطالَ ١االغعاع١ٝ
 .1اطالم َٛقع قط ١نٗسبا ٤نؿٝب ١ايتابع يٛشاز ٠ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا َ /دٜس١ٜ
َعاًَٚ ١اداز ٠ايٓفاٜات املػع / ١زخؿَ ) 2018/16( ١سفل نتاب  151يف  2018/1/10بػداد
 .2اطالم َٛقع دا٥س ٠ايبشٛخ ايصزاع ١ٝتابع يٛشاز ٠ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا َ /دٜسَ ١ٜعاًَ١
ٚاداز ٠ايٓفاٜات املػع / ١زخؿَ ) 2018/15( ١سفل نتاب  152يف  / 2018/1/10بػداد

ثالث ١عػس َٓ - :ح غٗاد ٠ضالَ َٔ ١ايتًٛخ االغعاع ٞملدًفات اؿدٜد
(ايطهساب) اـاي َٔ ٞايتًٛخ االغعاع.ٞ
.1
.2
.3
.4

ٚشاز ٠ايٓفط  /غسن ١تٛشٜع املٓتذات ايٓفطَٛ / ١ٝقع ايساغد 5616 / ١ٜيف / 2017/11/23
بػداد
قافع ١بػداد  /املدٜس ١ٜايعاَ ١يذلب ١ٝايهسخ  100 / 1/يف  / 2018/1/8بػداد
قافع ١بػداد  /املدٜس ١ٜايعاَ ١يذلب ١ٝايهسخ  101 / 1/يف  / 2018/1/8بػداد
قافع ١بػداد  /املدٜس ١ٜايعاَ ١يذلب ١ٝايهسخ  102 / 1/يف  / 2018/1/8بػداد

ازبع ١عػس  -:ؼدٜح قاعد ٠ايبٝاْات ٚاعداد اـازط ١االغعاع ١ٝباالدٗص ٠احملُٛي١
.1
.2
.3
.4
.5

تسب ١ٝبػداد ايهسخ  / 1/كصٕ س ٞاؾاَع١
اعداد ١ٜضعد بٔ ابٚ ٞقاف املٗٓ ١ٝيًبٓني  /تكاطع س ٞاٚز
ٚشاز ٠ايداخًٚ / ١ٝناي ١ايٛشاز ٠يًػؤ ٕٚاالدازٚ ١ٜاملايَ / ١ٝدٜس ١ٜايتدزٜب ٚايتاٖ/ ٌٝ
َدٜس ١ٜايتدزٜب ايبدْٚ ٞايعاب ايػسط١
َسنص ؾش ٞس ٞاملٗد / ٟقطاع ايؿدز
َسنص ايهٓد ٟايتػدٝؿ / ٞاؿازث١ٝ
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املطح ايب ٞ٦ٝاالغعاعٞ

كشف موقعي
مسح اشعاعي اولي
مسح اشعاعي دوري
قياس ضمان الجودة
متبعة تنفيذ التوصيات
التقييم البيئي االشعاعي للمواقع واالبنية
منح شهادة سالمة
منح تراخيص اجهزة
تنفيذ خطط االزالة
اطالق مواقع بعد االزالة
متابعة خطط الطوارئ
تحديث قاعدة بيانات
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ازبع ١عػس َٓ -:ح اداش ٠عٌُ يف سكٌ االغعاع.
مت َٓح (  )68اداش ٠عٌُ يف سكٌ االغعاع يًُؤضطات يف االَانٔ ايتاي-: ١ٝ
َٓ .1ح ( )3اداش ٠اىل َؤضط ١ؾش / ١ٝبػداد  -ايهسخ
َٓ .2ح ( )27اداش ٠اىل يًعاًَني يف املؤضطات ايؿش / ١ٝبػداد  -ايسؾاف١
َٓ .3ح ( )22اداش ٠اىل َؤضطات ؾش/١ٝايٓذف
َٓ .4ح ( )1اداش ٠اىل َؤضطات ؾش ١ٝنسنٛى
َٓ .5ح ( )1اداش ٠اىل َؤضطات ٚاضط ايؿش١ٝ
َٓ .6ح ( )2اداش ٠اىل َؤضطات ؾش / ١ٝدٜاىل
َٓ .7ح ( )9اداش ٠اىل َؤضطات ايبؿس ٠ايؿش١ٝ
َٓ .8ح ( )3اداش ٠اىل َؤضطات االْباز ايؿش١ٝ

مخط ١عػس َٓ -:ح االفالّ  ٚاؿاَالت  ٚبدٍ ايتايف يًُطتُس ٜٔباـدَ.١

مت تصٜٚد ( )95ساًَ )127(ٚ ١فًِ قٝاع َطت ٣ٛاالغعاع يًعاًَني اؾدد ٚبدٍ تايف
يًُطتُس ٜٔباـدَٚ ١نُا : ًٜٞ
 .1تصٜٚد ( )1ساًَ )1(ٚ ١فًِ يًُؤضطات ايؿش ١ٝيف بػداد /ايهسخ
 .2تصٜٚد ( )13ساًَ )14(ٚ ١فًِ ملؤضطات ؾش ١ٝيف بػداد /ايسؾاف١
 .3تصٜٚد()3ساًَ )3(ٚ ١فًِ ملؤضطات ْ ٣ٛٓٝايؿش١ٝ
 .4تصٜٚد ( )0ساًَ )4( ٚ ١فًِ ملطتػف ٢االٌَ
 .5تصٜٚد (  )5ساًَ )13( ٚ ١فًِ يعٝادات اًٖ١ٝ
 .6تصٜٚد ( )5ساًَ )23( ٚ ١فًِ ملؤضطات ؾٓاع١ٝ
 .7تصٜٚد ( )61ساًَ )61( ٚ ١فًِ ملؤضطات ايٓذف ايؿش١ٝ
 .8تصٜٚد ( )3ساًَ )3( ٚ ١فًِ ملؤضطات نسنٛى ايؿش١ٝ
 .9تصٜٚد ( )4ساًَ )4( ٚ ١فًِ ملؤضطات دٜاىل ايؿش١ٝ
 .10تصٜٚد ( )0ساًَ )1( ٚ ١فًِ ملؤضطات ايكادض ١ٝايؿش١ٝ
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ضت ١عػس - :ازضاٍ افالّ قٝاع َطت ٣ٛاالغعاع يًعاًَني يف عُ ّٛايبالد بؿٛز٠
دٚز.١ٜ

مت ازضاٍ ايٛدب ١ايعاغس َٔ ٠افالّ قٝاع َطت ٣ٛاالغعاع ؾُٝع ايعاًَني يف املؤضطات
ايؿشٚ ١ٝايؿٓاعٚ ١ٝايبشج ١ٝيف عُ ّٛايعسام يػسض اضتدداَٗا خالٍ االغٗس ايطت ١االٚىل
َٔ عاّ َ 2018تكُٓ ١اعداد االضتُازات اـاؾ ١باالزضاٍ ٚتسق ِٝاالفالّ ٚاعداد ايهتب
اـاؾ ١بازضاشلا.

ضبع ١عػس  - :قٝاع دسع ايتعسض ايػدؿ ٞيًعاًَني يف سكٌ االغعاع.
يٝطت قُٔ خط ١غٗس ناْ ٕٛايجاْٞ

ثـُـاْ ١ٝعػس - :ايتشس ٟعٔ ضبب ايتعسض.

مت ادسا ٤ؼس ٟعٔ ضبب تعسض فًِ قٝاع َطت ٣ٛيف املؤضطات ايتاي: ١ٝ
 َعٗد االغعَ )1( ١تعسض غرل فعًٞ -املسنص ايعساق ٞالَساض ايكًب (َ )1تعسض غرل فعًٞ

تطع ١عػس - :ػدٜد َٓح اداش ٠عٌُ يًعاًَني يف سكٌ االغعاع يعاّ . 2018
مت ازضاٍ (ْ ) 248تٝذ ١فشـ طيب دٚز ٟيًعاًَني يف سكٌ االغعاع ٚناْت مجٝعٗا
طبٝعَ ١ٝا عدا ( )37ساي ١متت ايتٛؾ ١ٝباعادتٗا بعد فذل ٠شَٓ ١ٝقددٚ ٠قد متت َتابع١
ايفشٛؾات ايطب ١ٝايعاًَني يف االَانٔ ايتاي: ١ٝ
 )1( .1فشـ ملؤضطات ؾش ١ٝيف قافع ١بابٌ
 )22( .2فشـ ملؤضطات ؾش ١ٝيف قافع ١ذ ٟقاز
 )2( .3فشـ ملؤضطات ؾش ١ٝيف قافع ١دٜاىل
 )12( .4فشـ ملؤضطات ؾش ١ٝيف قافع ١بػداد  /ايهسخ
 )92( .5فشـ ملؤضطات ؾش ١ٝيف قافع ١بػداد  /ايسؾاف١
 )67( .6فشـ ملؤضطات ؾش ١ٝيف قافع ١ايٓذف
 )11( .7فشـ ملؤضطات ؾش ١ٝيف قافع ١نسنٛى
 )2 ( .8فشـ ملؤضطات ؾش ١ٝيف قافعٚ ١اضط
 )9( .9فشـ يعٝادات َ ٚطتػفٝات اًٖ١ٝ
 )3( .10فشـ ملؤضطات ؾش ١ٝيف قافع ١نسبال٤
 )10( .11فشـ ملؤضطات ؾش ١ٝيف قافع ١ايبؿس٠
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 )1( .12فشـ ملؤضطات ؾش ١ٝيف قافع ١ؾالح ايدٜٔ
 )2( .13فشـ ملؤضطات ؾٓاع١ٝ
 )10( .14فشـ ملؤضطات ؾش ١ٝحملافع ١االْباز
 )1( .15فشـ ملؤضطات ؾش ١ٝحملافع ١ايكادض١ٝ
 )3( .16فشـ ملؤضطات ؾش ١ٝحملافع ١املجٓ٢
.
نريو متت َتابع ١اعاد ٠فشـ ( )35ساي ١تػرلات طفٝف ١يف فشٛؾات ايدّ متت ايتٛؾ١ٝ
َطبكا باعادتٗا يف ( َ )23ؤضط . ١عًُا إ سؿ ٍٛايتػرلات يف فشٛؾات ايدّ ٖ ٞساي ١عاَ١
ؼدخ يعُ ّٛايٓاع ْتٝذ ١ؿاالت َسقَ ١ٝع .١ٓٝاَا سدٚخ ايتػرلات يف فشٛؾات ايدّ
يًعاًَني يف سكٌ االغعاع ٚاييت قد ٜه ٕٛاالغعاع اسد اضبابٗا َجٌ – Anemia
 neutropenia – lymphopeniaاذ تتِ َتابع ١تًو ايتػرلات باعاد ٠ايفشـ ايطيب بعد
فذلَ ٠ع ١ٓٝيًتاند َٔ عدّ تهساز ايتػرلات ٚيف ساي ١تهسازٖا تعسض عً ٢طبٝب
اضتػاز ٟبٗرا اجملاٍ ملعآٜتٗا ٚابدا ٤ايتٛؾٝات املال ١ُ٥بػاْٗا يًشد ا ٚايتكًَٗٓ ٌٝا مبا
ٜكُٔ ضالَ ١ايعاًَني ٚالعطا ِٗ٥ؾالس ١ٝيالضتُساز يف ايعٌُ يف سكٌ االغعاع املؤٜٔ
اضتٓادا اىل فشٛؾاتِٗ ايطب.١ٝ

عػس - :ٕٚادسا ٤ايفشٛؾات ايطب ١ٝيًدّ يًعاًَني يف سكٌ االغعاع  ٚعُ ّٛايٓاع
يف كتدل ايتاثرل ايباًٜٛد ٞيف املسنص.
مت ادسا ٤فشـ (  )29منٛذز دّ يف ٖرا ايػٗس يف كتدل ايتأثرل ايباٜٛيٛدٚ ٞناْت مجٝعٗا
طبٝعَ ١ٝاعدا اؿاالت ايتاي: ١ٝ
(Polycythemia )1
(High ESR )7
(Leucocytosis )1
(Thrombocytosis )1
(Lymphocytosis )1
ْٚدزز يف ادْا ٙعدد ايعاًَني اير ٜٔادس ٟعً ِٗٝايفشـ ايطيب يف كتدل ايتاثرل ايباٜٛيٛدٞ
َع ازلا ٤املؤضطات ايؿش ١ٝاييت ٜعًُ ٕٛفٗٝا.
 )6( .1عاٌَ َٔ َسنص ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع
 )1( .2عاٌَ َٔ َدٜس ١ٜب ١٦ٝذ ٟقاز
 )7( .3عاٌَ َٔ املؤضطات ايؿش ١ٝيف قافع ١بػداد  /ايسؾاف١
 )6( .4عاٌَ َٔ َؤضطات ايهسخ ايؿش١ٝ
13 of 25

RPC-P-006

ٚشاز ٠ايب١٦ٝ
َسنص ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع
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 )1( .5عاٌَ َٔ غسن ١تٗاَ١
 )8( .6عاٌَ َٔ َؤضطات عج١ٝ

اسدٚ ٣عػس : ٕٚقٝاع ايُٓاذز ايب ١ٝ٦ٝقُٔ اـط ١ايٓؿف ضٓ ١ٜٛملد ١ٜٓبػداد
ٚباق ٞاحملافعات :
احملافعات
ْ٣ٛٓٝ
نسبال٤
دٜاىل

املدطط

املٓفر

10تسب١
َ 5ا٤
 3تسب١
َ 3ا٤
 5تسب١
َ 2ا٤

 تسب١ َا٤ 3تسب١
َ 3ا٤
 4تسب١
َ 2ا٤

ْطب١
االلاش

املالسعات

ؾفس %

مل تسد بطبب ايعسٚف االَٓ١ٝ

%100
%85.7

َتأخس ٠خاؾ ١بػٗس ناْ ٕٛاالٚ . 2017 ٍٚدٛد
ْكـ منٛذز تسب ١بطبب ايعسٚف االَٓ١ٝ

اغازت ْتا٥ر ايتشاي ٌٝاملدتدل ١ٜاىل عدّ ٚدٛد تًٛخ اغعاعٞ

اثٓإ  ٚعػس - :ٕٚقٝاع دسع اـًف ١ٝاالغعاع ١ٝيف اشلٛا ٤يف بػداد
(  150قسا )٠٤ناْت قٝاضات دسع اـًف ١ٝاالغعاعَ ١ٝكبٛيَٚ ١كازب ١اىل املدٜات املكاض١
ٚاقٌ َٔ سدٚد ايٛناي ١ايدٚي ١ٝيًطاق ١ايرز١ٜ

ثالث ٚ ١عػس - :ٕٚقٝاع ايُٓاذز ايػراٚ ١ٝ٥سطب َاٜسد ٚاغازت ْتا٥ر ايتشايٌٝ
املدتدل ١ٜاىل ؾالس ١ٝايُٓاذز يالضتٗالى ايبػس َٔ ٟايٓاس ١ٝاالغعاع ١ٝفكط.
َفسدات اـط١

مناذز غرا١ٝ٥
(ؿّٛ
,ددازَٓ,تذات
سًٝب,قٗ٠ٛ
,عؿا٥س) ٚازدَٔ ٠
كتًف اؾٗات
ٚسطب َتطًبات
ايعٌُ
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اـطٛات ايتٓفٝر١ٜ

أ ( -اضتالّ ,
ؼكرل  ,قٝاع )
ايُٓاذز

املدطط

سطب
َاٜسد

املٓذص

420

أ -تٛثٝل ايٓتا٥ر
باضتُازات خاؾ١
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املالسعات

 .1قٝاع (  )419منٛذز َٔ دا٥س٠
ؾش ١بػداد .
 .2قٝاع (  ) 1منٛذز َٔ ٚشاز٠
ايػرا. ١ٝ٥

ٚشاز ٠ايب١٦ٝ
َسنص ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع
غعب ١ايتدطٝط ٚاملتابع١

ازبع  ٚعػس :ٕٚقٝاع مناذز قُٔ اـط ١ايطٓ 4 ( ١ٜٛفؿٍٛ
ْٛع االلاش
قٝاع اـًف١ٝ
االغعاع ١ٝيًُٝاٙ
املتدًف ١عٔ َطتػفٝات
ايطب ايٟٓٚٛ
قٝاع اـًف١ٝ
االغعاع ١ٝيف َٝاٙ
ايػسب يف َد ١ٜٓبػداد
قٝاع اـًف١ٝ
االغعاع ١ٝيف اؿًٝب
َٚػتكاتِ٘
قٝاع اـًف١ٝ
االغعاع ١ٝيف َٝا ٙاالباز
قٝاع اشلباب ايرزٟ
ملٓاطل كتًف َٔ ١بػداد
يتشدٜد تسانٝص دقا٥ل
ايفا ٚبٝتا

املٓفر

ْطب١
االلاش

8

-

-

10

10

10

املدطط

14

-

-

3

3

3

15

-

-

املالسعات
يٝطت قُٔ
خط ١نإْٛ
ايجاْٞ

يٝطت قُٔ
خط ١نإْٛ
ايجاْٞ

يٝطت قُٔ
خط ١نإْٛ
ايجاْٞ

مخط ٚ ١عػس - :ٕٚقٝاع مناذز االٖٛاز.
يٝطت قُٔ خط ١غٗس ناْ ٕٛايجاْ2018 ٞ
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اغازت ْتا٥ر
ايتشاي ٌٝاملدتدل١ٜ
اىل عدّ ٚدٛد تًٛخ
اغعاعٞ

اغازت ْتا٥ر
ايتشاي ٌٝاملدتدل١ٜ
اىل عدّ ٚدٛد تًٛخ
اغعاعٞ

ٚشاز ٠ايب١٦ٝ
َسنص ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع
غعب ١ايتدطٝط ٚاملتابع١

ضتٚ ١عػس - : ٕٚقٝاع مناذز َتفسق ١خازز اـط ١ايٓؿف ضٓٚ ١ٜٛسطب َاٜسد
َفسدات
اـط١

اـطٛات
ايتٓفٝر١ٜ

مناذز
كتًف١
ٚازدَٔ ٠
كتًف
اؾٗات
ٚسطب
َتطًبات
ايعٌُ

أ ( -اضتالّ ,
ؼكرل ,
قٝاع )
ايُٓاذز

املدطط

املالسعات

املٓذص
-1

ب -تٛثٝل
ايٓتا٥ر
بإضتُازا
ت خاؾ١

-2

سطب
َاٜسد

-3

34

-4
-5

قٝاع ( 14زلاد) َٔ ٚشاز ٠ايصزاع/ ١
ايػسن ١ايعاَ ١يًتذٗٝصات ايصزاع. ١ٝ
قٝاع (  5تسب َٔ ) ١بػداد َٛ /قع ايتٜٛج١
ايٟٓٚٛ
قٝاع ( َٝ 2ا ٙثك َٔ ) ١ًٝبػداد َ /طتػف٢
االٌَ ايٛطين .
قٝاع (  5تسبَ 2 , ١ا َٔ ) ٤بػداد َ /دزض١
ضعدبٔ ابٚ ٞقاف املٗٓ ١ٝيًبٓني .
قٝاع ( 3تسبَ 3 , ١ا َٔ ) ٤اعداد ١ٜايبٝإ
املٗٓ ١ٝيًبٓات .

 اغازت ْتا٥ر ايتشاي ٌٝاملدتدل ١ٜإ مجٝع ايُٓاذز َطتٛف َٔ ٘ٝايٓاس ١ٝاالغعاعٚ ١ٝ
عدّ ٚدٛد تًٛخ اغعاع ٞبأضتجٓا ٤مناذز (  5تسبَٛ َٔ ) ١قع ايتٜٛج ١ايٓ / ٟٚٛقسب
َٛقع االضاي ١ايكد ِٜسٝح ظٗست تسانٝص عاي ١ٝيٓعا٥س َػع ١طبٝع ١ٝاعًَٔ ٢
ايٓػاط ايطبٝع ٞيًذلب ١ايعساق . ١ٝسٝح مت ضشب ايُٓاذز املرنٛز َٔ ٠املٛقع اْفــآ
خازز سدٚد ايطداد ايذلابٚ’ ٞقاَت ٚشاز ٠ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا باعداد خط ١الشاي١
ايتًٛخ االغعاع َٔ ٞاملٛقع ٚازضًت اىل املسنص يػسض ايدزاضٚ ١ايتكٚ ِٝٝابدا ٤ايسأ. ٣
ٚقاّ املسنص بتشدٜد فُٛع َٔ ١املالسعات س ٍٛاـطٚ ١ادسا ٤شٜازَٝ ٠داْ ١ٝيًٛقٛف
عًٚ ٢اقع ساٍ املٛقع ٚاملسنص سايٝا بؿدد عكد ادتُاع َع اؾٗ ١املعٓ ١ٝملٓاقػ١
اـطٚ ١ادسا ٤ايتعدٜالت ايالشَ ١يػسض املؿادق١
َٝ 2( ا ٙثكَ َٔ ) ١ًٝطتػف ٢االٌَ ايٛطين سٝح ظٗست تسانٝص عاي ١ٝيٓعرل
ايٛٝد  I-131بطبب ٚدٛد تطسب يف اجملس ٣نْٗٛا َطػف ٢يًعالز ايٓٚ . ٟٚٛمت
ادساَ ٤اًٜــــــــــ-:ٞ
 -1مت اساط ١املٓطك ١اـازد ١ٝاؿاؾٌ فٗٝا ْكٛح ٚتطسب َٔ َٝا ٙايؿسف ايؿش ٞباغسط١
ؼرٜسَٛٚ ١ٜاْع َاد ١ٜملٓع دخ ٍٛاالغداف ايٗٝا
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 -2غطٌ املٓاطل ايداخً ١ٝاييت مت سؿ ٍٛتطسب فٗٝا َٔ َٝا ٙايؿسف ايؿش( ٞغسف ١اْتعاز
احملكْٛني) ٚبعض املٓاطل ايكسٜب َٔ ١باب ايػسف ١باملاٚ ٤باػا ٙاملسافل ايؿش ١ٝعٝح ٜهٕٛ
اػا ٙاملٝا ٙباػآَ ٙع ١َٛايؿسف ايؿشٚ ٞتهساز ايػطٌ ؿني اؿؿ ٍٛعً ٢قسا٤ات قُٔ
سدٚد اـًف ١ٝاالغعاع١ٝ
 -3اخر ايكسا٤ات اي ١َٝٛٝمبٓطك ١ايتطسب ملٝا ٙايؿسف ايؿش ٞيف ايطاس ١اـازدَٜٝٛ ١ٝا
ٚتسنٗا ػف ٚعدّ زفع اؿٛادص اىل إ تؿٌ ايكسا٤ات اىل َعدالت اـًف ١ٝاالغعاع. ١ٝ
-4اعاد ٠عٌُ غطا )main hall( ٤بدٍ املتٗػِ ٚباالَهإ ٚقع بعض االيٛاح ايسؾاؾ١ٝ
سايٝا ؿني اعاد ٠ايتاٖ. ٌٝ
 -5االتؿاٍ بٛشاز ٠ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا (َدٜسَ ١ٜعاًَٚ ١اداز ٠ايٓفاٜات املػع ١الؽاذ ايالشّ
-6ايتانٝد عً ٢ضسع ١تٓفٝر اعُاٍ تآَٖ ٌٝع ١َٛايؿسف ايؿشٚ ٞفل املدططات املؿادم
عًٗٝا مبٛدب نتاب املسنص ذ ٟايعدد ؽ ع4853/يف  2018/10/5يكُإ اْطٝاب ١ٝعٌُ
املٓعٚ ١َٛعدّ تهساز َجٌ ٖهرا ساالت بطبب تكادّ املٓع ١َٛاؿاي. ١ٝ
 -7مت ايتانٝد عًَ ٢طتػف ٢االٌَ يػسض اعالَٓا عٓد سدٚخ اَ ٟطتذدات يٝتطٓ ٢يٓا
اؽاذ ايالشّ .
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ضبعٚ ١عػس : ٕٚقٝاع اـًف ١ٝاالغعاع١ٝ
احملافعات
َ -1دٜس١ٜ
ب ١٦ٝبػداد
َ -2دٜس١ٜ
ب١٦ٝ
ايبؿس٠
َ -3دٜس١ٜ
ب١٦ٝ
ايكادض١ٝ
َ -4دٜس١ٜ
ب٣ْٛٓٝ ١٦ٝ
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املدطط

املٓفر

َعدٍ اـًف١ٝ
االغعاع١ٝ

50

50

0.1046

50

بٛسدµSv/h ٠

0.0988
50

50

50

50

0.121

مل تسد بطبب ايعسٚف االَٓٚ ١ٝسطب
نتاب دا٥س ٠محاٚ ١ٜؼطني ايب/ ١٦ٝ
املٓطك ١ايػُاي ١ٝذ ٟايعدد د ف  2758 /يف
2014/9/22
-
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املالسعات

ناْت قٝاضات دسع
اـًف ١ٝاالغعاع١ٝ
ٚقُٔ
َكبٛي١
اـًف ١ٝاالغعاع١ٝ
ايطبٝع١ٝ

ٚشاز ٠ايب١٦ٝ
َسنص ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع
غعب ١ايتدطٝط ٚاملتابع١

ثـُإ ٚعػس : ٕٚعًُٝات ايفشـ االغعاع ٞيف َٓافر ايبؿس ٠اؿدٚد ١ٜيػٗس
(ناْ ٕٛايجاْ2018 ) ٞ
ت

املٛقع

ايفذل٠

عدد
االيٝات

عدد
االزضايٝات
ٚاؿاٜٚات

عدد ايكطع ا ٚاملٛاد
املدتًف١

املالسعات

1

َدٜس١ٜ
نُسى اّ
قؿس

َٔ
2017/11/3
اىل 2018/1/4

 390آيٝــ١

 29ازضاي١ٝ
 31سا١ٜٚ
 69غاسٓ١

خاي َٔ ١ٝايتًٛخ
االغعاعٞ

َدٜس١ٜ
نُسى
ضفٛإ

َٔ
2017/11/22
اىل 2018/1/4

 499قطع
 1124زٚي١
 28اْبٛب سدٜد
 236اطاز
 1271طسد
 6بهر
 2933نازتٕٛ
َطتًصَات طب١ٝ
ادٚات استٝاط ١ٝيًطٝازات
ؾُاَات ٚدٗاش اضتٓطاخ

 62آيٝــ١

 14ازضاي١ٝ

-

3

َطاز ايبؿس٠
ايدٚيٞ

َٔ
2017/11/21
اىل 2018/1/7

-

4

َدٜس١ٜ
نُسى خٛز
ايصبرل

5

َدٜس١ٜ
نُسى
املعكٌ

2

 6غشٓ١

َٛيد
ْٛٝتسْٞٚ
حيتٟٛ
َؿدز
َػع ْٛع
H3
َٛيد
ْٛٝتسْٞٚ
حيتٟٛ
َؿدز
َػع ْٛع
H3

خاي َٔ ١ٝايتًٛخ
االغعاعٞ

غسن١
غًُدلدس

غسن١
ًٖٝدلتٕٛ

قطع غٝاز كتًف١
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َٔ
2017/11/19
اىل 2018/1/7
َٔ
2017/11/28
اىل
2017/12/12

 28آيٝــ١

 7ازضاي١ٝ

 5400اطاز يًطٝازات
 2طسد

-

 2ازضاي١ٝ

 700اطاز

RPC-P-006

قُٔ سدٚد
اـًف١ٝ
االغعاع١ٝ
يًػشٓ١

خاي َٔ ١ٝايتًٛخ
االغعاعٞ
خاي َٔ ١ٝايتًٛخ
االغعاعٞ
خاي َٔ ١ٝايتًٛخ
االغعاعٞ

ٚشاز ٠ايب١٦ٝ
َسنص ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع
غعب ١ايتدطٝط ٚاملتابع١

تطعٚ ١عػس( -: ٕٚأ) َتابعَٓ ١ع ١َٛاالْراز املبهس يف بػداد ٚاحملافعات.
مت اعداد تكسٜس غٗس ٟعٔ قطات َٓٚعَٛات ايسؾد ايب ٞ٦ٝاالغعاعٚ ٞاالْراز
املبهس يًفذل 2017/12/22 َٔ ٠اىل 2018 /1 /21
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

احملافع١

املدطط

املسنص
دٜاىل
بابٌ
ذ ٟقاز
ايبؿس٠
غط ايعسب
ضفٛإ
ٚاضط
َٝطإ
ايٓذف
نسبال٤
املجٓ٢
نسنٛى
ضًُٝاْ١ٝ
دٖٛى
ازبٌٝ
ايكادض١ٝ
ْ٣ٛٓٝ
االْباز
ايكاِ٥
ؾالح ايدٜٔ

سطب َاٜسد
سطب َاٜسد
سطب َاٜسد
سطب َاٜسد
سطب َاٜسد
سطب َاٜسد
سطب َاٜسد
سطب َاٜسد
سطب َاٜسد
سطب َاٜسد
سطب َاٜسد
سطب َاٜسد
سطب َاٜسد
سطب َاٜسد
سطب َاٜسد
سطب َاٜسد
سطب َاٜسد
سطب َاٜسد
سطب َاٜسد
سطب َاٜسد
سطب َاٜسد

عدد
ايكسا٤ات

املالسعات

125
33
70
27
24
7
54
19
-

بطبب عطٌ املٓع١َٛ

-

ً

مل تسد ٚمت االتؿاٍ بِٗ ٖاتفٝا ً

-

مل تسد بطبب عطٌ املٓع١َٛ
مل تسد بطبب ايعسٚف االَٓ١ٝ
مل تسد بطبب ايعسٚف االَٓ١ٝ
مل تسد بطبب ايعسٚف االَٓ١ٝ
مل تسد بطبب ايعسٚف االَٓ١ٝ

َعدٍ مجٝـع ايكسا٤ات اعال ٙتكع قُٔ اؿدٚد ايطبٝعٝـ ١يًدًفٝـ ١االغعاع.١ٝ
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ٚشاز ٠ايب١٦ٝ
َسنص ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع
غعب ١ايتدطٝط ٚاملتابع١

(ب) َعدٍ ايكسا٤ات ملٓعَٛات االْراز املبهس
ت

احملافع١

1
2
3
4
5
6
7
8
9

بػداد
دٜاىل
بابٌ
ذ ٟقاز
ايبؿس٠
غط ايعسب
ضفٛإ
ٚاضط
َٝطإ

اـًف١ٝ
َعدٍ
االغعاع( ١ٝناَا)
µsv / h dose
) ) rate
0.137
0.133
0.115
0.119
0.149
0.164
مل تسد
0.145
0.157

املالسعات

مجٝع قسا٤ات دسع اـًف١ٝ
االغعاعَ ١ٝكبٛيٚ ١قُٔ
اـًف ١ٝاالغعاع ١ٝايطبٝع١ٝ
بطبب اْكطاع خدَ ١االْذلْٝت

ثالث : ٕٛقٝاع غاش ايسادٕٚ
املٓاطل

ْٛع ايكٝاع

املالسعات

ايهاظُ١ٝ

عدد
ايكٝاضات
1

َطتػفَ ٢د ١ٜٓاالَاَني
ايهاقُٝني
َسنص س ٞاؿكس ايؿشٞ
َسنص ايػٗٝد ايؿدز ايؿشٞ

ٖٛا ٤داخًٞ

ايدٚز٠
ايػعً١

1
1

ٖٛا ٤داخًٞ
ٖٛا ٤داخًٞ

اغازت ْتا٥ر ايكسا٤ات اىل عدّ ٚدٛد تًٛخ اغعاعٞ
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ٚشاز ٠ايب١٦ٝ
َسنص ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع
غعب ١ايتدطٝط ٚاملتابع١

ٚاسد  ٚثالث - :ٕٛايػعب ١ايكاْ.١ْٝٛ

 .1تعٗدات خط ١ٝعدد ()17
 .2تٛد ٘ٝاْراز َٔ قبٌ َسنص ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع اىل عٝاد ٠اًٖٚ ١ٝذيو ملدايفتٗا اسهاّ
قاْ ٕٛمحاٚ ١ٜؼطني ايب ١٦ٝزقِ  27يطٓ 2009 ١نْٗٛا غرل ساؾً ١عً ٢اداش ٠متًو
ٚاضتدداّ دٗاش االغعٚ ١بٛاقع (0 )29
 .3مت ابدا ٤ايسأٚ ٟاملػٛز ٠ايكاْ ١ْٝٛيف عكٛد تٓفٝر املػازٜع االضتجُاز ١ٜاـاؾ ١باملسنص
َع اؾٗات املعٓ ١ٝيف ايٛشازٚ ٠االداب ١عً ٢االضتفطازات اييت تسد اىل املسنص ٚبك١ٝ
االقطاّ ٚاؾٗات ذات ايعالقٚ ١بٛاقع عدد ()6

آثٓإ  ٚثالث:ٕٛغعب ١ايتدطٝط ٚاملتابع.١
 َٔ -1ادٌ بٓا ٤ايكدزات يًعاًَني يف سكٌ االغعاع مت ادسا ٤ايدٚز ٠ايتدزٜب ( ١ٝبٓا ٤قدزات
َطؤٚي ٞايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع يف فاٍ ايتؿٜٛس االغعاع ) ٞيًفذل ) 2018 /1/ 18 - 7( ٠عً٢
قاع ١املسنص سٝح تكُٓت املٛاقٝع ايتاي: ١ٝ
-

اضاضٝات االغعاع
ٚسدات ايٓػاط االغعاعٞ
طسٜك ١ادسا ٤ايكٝاضات ٚسطاب َهاف ٤٢اؾسع١
اي ١ٝاملطح االغعاعٞ
طسٜكٚ ١اي ١ٝعٌُ ادٗص ٠قٝاع ايتًٛخ االغعاعٞ
طسٜكٚ ١اي ١ٝعٌُ ادٗص ٠ايتعسض االغعاعٞ
طسٜكٚ ١اي ١ٝعٌُ ادٗص ٠قُإ اؾٛدٚ ٠ايطٝطس ٠ايٓٛع١ٝ
ايكٛاْني ايسقاب ١ٝايٓافر٠

 -2آقاَ ١دٚز ٠تدزٜب ١ٝيف فاٍ ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع تكُٓت ( ايتشً ٌٝاملدتدل ٟألطٝاف
ناَا بأضتدداّ َٓعَٛات عداد اٜٛدٜد ايؿٛد ) ّٜٛيػعب ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع يف َدٜسٜات
ايب ١٦ٝيًفذل2018 /1 / 24 - 23 َٔ ٠
 اضتالّ ٚؼكرل ايعٓٝات ايب ٧ًَٚ ١ٝ٦ٝااالضتُازات اـاؾ ١بٗا َعاٜسَٓ ٠عَٛات اطٝاف ناَا باضتدداّ َؿادز َػع ١اـاؾ ١بٗا غسح يًُعادالت املطتددَ ١يف عًُ ١ٝاملعاٜسٚ ٠قٝاع ايٓػاط االغعاع ٞايٓٛعٞقٝاع منٛذز تسبٚ ١منٛذز َا٤
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 ؼً ٌٝايٓتا٥ر اـاؾ ١بُٓاذز ايذلبٚ ١املا٤ عٌُ تكازٜس ْٗا ١ٝ٥يذلانٝص ايٓعا٥س املػع ١يف ايُٓاذز ايب١ٝ٦ٝ االداب ١عً ٢االضٚ ١ً٦االضتفطازات اضتالّ ٚؼكرل ايُٓاذز ايػرا ٧ًَٚ ١ٝ٥االضتُازات اـاؾ ١بٗا نٝف ١ٝقٝاع ايُٓاذز ايػرا ١ٝ٥املدتًف ١عًَٓ ٢عَٛات اٜٛدٜد ايؿٛدّٜٛ ايطالضٌ ايطبٝعٚ ١ٝنٝف ١ٝاعتُاد ايٓعا٥س االَػع ١ايطبٝع ١ٝيهٌ عًُ ١ٝقٝاع ايٓعا٥س ايؿٓاعٚ ١ٝنٝف ١ٝادسا ٤عًُ ١ٝايكٝاع شلر ٙايٓعا٥س ٚنٝف ١ٝسطاب ايٓػاط نٝف ١ٝاعتُاد اايػٗاد ٠اـاؾ ١باملعاٜس, ٠ثِ طسٜك ١ادساَ ٤عاٜس ٠ايطاقَٚ ١عاٜس٠ايهفا٠٤
 االداب ١عٔ االضٚ ١ً٦االضتفطازات فُٝا خيـ عًُ ١ٝايكٝاع ٚاملعاٜسٚ ٠نريو احملدداتاملعتُد.٠

ثالث ٚ ١ثالث:ٕٛغعب ١ايعالقات ٚاالعالّ.
ْ -1ػس ( )13خدل َٔ خالٍ ايؿفش ١ايسزل ١ٝيًُسنص عًَٛ ٢اقع ايتٛاؾٌ االدتُاعٞ
ٚاملٛقع اـدل ٟيٛشاز ٠ايؿشٚ ١ازضاشلا
 -2تٓعْ )3( ِٝدٚات تٛع ١ٜٛيًهٛادز ايؿش ١ٝايعاًَ ١يف سكٌ االغعاع قُٔ َؤضطات
ٚشاز ٠ايؿش ١داْب ايهسخ
 -3اْتاز ( ) 3تكازٜس َؿٛز ٠عٔ ايصٜازات املٝداْ ١ٝيًُٛاقع ٚاالبٓ ١ٝقُٔ شٜازات املطح ايبٞ٦ٝ
االغعاعٞ
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ازبع ٚ ١ثالث - :ٕٛخازز اـط.١

 .1أضتٓادآ اىل ايدٚز ايسقابٚ ٞضٝاضٚ ١شازتٓاَ /سنص ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع يف محا ١ٜاالفساد
ٚاجملتُع ٚايب َٔ ١٦ٝايتعسض اىل َؿادز االغعاع املؤ ٜٔا ٚايتًٛخ ٚػٓب االثاز ٚاملداطس
ايهآَ ١يالغعاع ,قاَت فسقٓا ايفٓ ١ٝبادسا ٤شٜازات تفتٝػ ١ٝقُٔ فسٜل َػذلى َٔ
املسنص َٚهتب املفتؼ ايعاّ ٚ /شاز ٠ايؿشٚ ١ايب ١٦ٝيًعٝادات ٚاملسانص ايطب١ٝ
ٚاملطتػفٝات االًٖ ١ٝقُٔ اؾٛالت املطاٚ ١ٝ٥تكُٓت ٖر ٙايصٜازات تدقٝل املعًَٛات
اـاؾ ١باالدٗصَٚ ٠د ٣تطبٝل غسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع عً ٢ق ٤ٛاالداشات املُٓٛسَٔ ١
املسنص املتٛادد ٠يف املٓاطل ايتاي: ١ٝ
 ايػعً١ س ٞاٚز ايبٓٛى ايهاظُ / ١ٝباب ايدزٚاش٠ اؿازث١ٝ ْفل ايػسط١ املإَٔٛ ايطٝد١ٜ .2املػازن ١قُٔ فعايٝات االضتذاب ١يًشٛادخ ايطاز ١٥يف ٚشاز ٠ايداخًَ / ١ٝدٜس ١ٜايدفاع
املدْ. ٞ
 .3مت ايكا ٤قاقسات ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع بعٓٛإ ( َباد ٤٣ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع ٚتٛؾٝات
ايطالَ ١يًعاًَني يف سكٌ االغعاع ) قُٔ ْد ٠ٚتٛع ١ٝملٓتطيب ٚشاز ٠ايؿش / ١دا٥س٠
ؾش ١ايهسخ.
 .4سكٛز ادتُاع يف َكس فًظ غٛز ٣ايدٚي ١ملٓاقػَ ١طٛد ٠قاْ( ٕٛاشل ١٦ٝايسقاب ١ٝايٓ١ٜٚٛ
ٚاالغعاع.)١ٝ
ْ .5عاّ اداز ٠اؾٛد: ٠
 غؿٛف ْعاّ اداز ٠اؾٛد ٠ملدتدل ناَا : ISO/IEC 17025:2005
 تعُ ِٝأضتُاز ( ٠قٝد تطذ ٌٝاملعًَٛات ) ملدتدل قٝاضات اطٝاف ناَا املسقُ١) (RPC.GSL.P.03.01سطب خط ١ايعٌُ يهاف ١احملافعات ٖٚرا االدساٜ ٤عد
قُٔ اسد َساسٌ تطٜٛس ٚثا٥ل اؾٛد ٠اـاؾ ١بٓعاّ اداز ٠اؾٛد ٠يًُٛاؾف ١اعال. ٙ
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 َعاؾ ١ناف ١فكسات تكسٜس ايتدقٝل ايٓٗا ٞ٥ملدتدل قٝاضات اطٝاف ناَا َٚتابع١تٓفٝرٖا ٚايتشكل َٔ االدا ٤بايػهٌ االَجٌ .
 مت تفع ٌٝاضتُازات ( Training record , Attendance and Training annual) ٚ (RPC.GS.F.004.02 ) planسطب ايتٛقٝتات املعتُد ٠يريو .
 مت اضتشؿاٍ َٛافك ١ايطٝد َدٜس عاّ املسنص احملذلّ غؿٛف تٛضٝع فاٍ االعتُادملدتدل قٝاضات اطٝاف ناَا ٚسل ٍٛكتدل ايكٝاضات ايػرا ١ٝ٥باالعتُاد .
 االضتُساز بإؾداز َٚؿادق ١مجٝع ْتا٥ر ايفشـ املدتدل ١ٜيف كتدل قٝاضات اطٝافناَا َٔ قبٌ غعب ١إداز ٠اؾٛد. ٠
 غؿٛف ْعاّ اداز ٠اؾٛد " ISO 9001:2015 ٠االؾداز اـاَظ " :
 مت عكد ْد ٠ٚداخً ١ٝغؿٛف ادسا٤ات ايتدقٝل ايداخً ٞقُٔ فاٍ ايتٛع ١ٝألُٖ١ٝتطبٝل ايتدقٝل ايداخً ٞألْعُ ١إداز ٠اؾٛد ٠يف املؤضطات .
 َتابع ١تطبٝل ايتعُ ِٝاـاف بايؿٝػ ١ايعاَ ١يالضتُازات ٚتكد ِٜايتعًُٝاتٚاالزغادات غؿٛف تطبٝكٗا يف قطِ ايسقاب ١االغعاعٚ ١ٝذيو يٛدٛد تٓٛع ٚثكٌ يف
عدد ٚاْٛاع االضتُازات املطتددَ ١يف ٖرا ايكطِ .
 إْػا ٤خطٛات عٌُ ددٜد ٠ؽـ ايكطِ االدازٚ ٟاملايٚ ٞسطب َتطًبات ايعٌُ ٖٞٚقٝد االعداد ٚايتٓكٝح سايٝا ً .
 .6مت ادسا ٤شٜاز ٠قُٔ فسٜل فين َػذلى َع قطِ ايسقاب ١االغعاع ١ٝاىل َٛقع ايتٜٛج ١ايٓ/ ٟٚٛ
دا٥س ٠ايبشٛخ ٚايتطبٝكات يػسض تك ِٝٝاالدٗص ٠املدتدل.١ٜ
 .7مت ادسا ٤املطح االغعاع ٞقُٔ فسٜل فين َػذلى َع قطِ ايسقاب ١االغعاع ١ٝيف اعداد١ٜ
ايبٝإ املٗٓ ١ٝيًبٓات ٚمت دًب مناذز يػسض ايكٝاع .
 .8مت ادسا ٤املطح االغعاع ٞقُٔ فسٜل فين َػذلى َع قطِ ايسقاب ١االغعاع ١ٝيف
َطتػف ٢االٌَ ايٛطين ٚمت دًب مناذز يػسض ايكٝاع .
 .9ؼكرل مناذز ادزاز عدد (  )11ملٓتطيب قطِ ايسقاب ١االغعاعٚ ١ٝقٝاضٗا يتشدٜد تسانٝص
ايٛٝزاْ ّٛٝبإضتدداّ دٗاش ايـ . KPA
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