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 المؤينة طلب مراقبة فردية للعاملين في مجال األشعة
 :اجلهة صاحبة الطلب

والعنوان التفصيلي ورق  اهلاتف مس  )اال
 األرضي واملوبايل(

 

 *عاملين المطلوب مراقبتهمأسماء ال
 مكان العمل السابق الرقم الوطني الممارسة تولد األم اسم اسم األب االسم والكنية
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 خريية □قطاع خاص   □قطاع عام   □ ال □نع     □هل املؤمسسة مدرجة يف برنامج املراقبة الفردية مسابقاً؟    
 (...................(          حوامل بدل ضائع )عدد...................)عددحوامل لعاملني جدد  عدد احلوامل املطلوبة:

 )إرفاق نسخة( حتويل مصريف □   )إرفاق نسخة( حوالة بريدية □   قداً )البناء اإلداري للهيئة(ن □ طريقة تسديد املبلغ املطلوب:
 اسم وتوقيع المفوض الرسمي عن الجهة صاحبة الطلب

 
 الطاقة الذرية قسم خاص بهيئة

 رقم المؤسسة )في برنامج المراقبة الفردية(:                                        رقم وتاريخ الطلب:                 
 إلى دائرة المحاسبة:

 )ربطاً اإلشعار(. ..................مسددت املؤمسسة مبلغاً وقدره □.................ديد املبلغ املرتتب على املؤمسسة وقدرهيرجى إعالمنا بتس□
 العام القادم. يف قطاع عام: مسرتمسل قائمة باملبالغ املرتتبة على هذه املؤمسسة □
 ................................................................املؤمسسة معفاة من دفع أجور املراقبة الفردية مبوجب  □

 رئيس قسم الوقاية واألمان

 دائرة الفيزياء الصحية: -قسم الوقاية واألمان إلى
 .............................مبلغاً وقدره  ..................................................................مسددت املؤمسسة 

 .............وذلك لقاء أجور مراقبة فردية للعاملني املذكورين أعاله عن عام  ،      /    /     تاريخ ..................رق   اإلشعاروفق 
 محاسب اإلدارة
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 جدول حيتوي على أمساء كل العاملني واملعلومات املطلوبة. ، هبذا النموذج،يرفق ته ،مراقباملطلوب  العاملني يف حال وجود عدد أكرب من*
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 تعليمات المراقبة الفردية باألفالم
 األفالم ضمن فرتة االمستخدام املدونة على امستمارة األفالم حىت ورود دفعة األفالم اجلديدة. يرجى امستعمال 

 علسوي املطبسوع علسى الفلس . تُوزَّع األفالم اجلديدة املرمسلة إليك  على كل عامل مراقب وذلك وفق الرق  املدون على االمستمارة املرفقة باألفالم وهو نفس  السرق  ال
 طبوع على الفل  إ ى رق  دورة املراقبة.يشري الرق  السفلي امل

 :عند ورود أفالم الدفعة التالية ينزع الفل  املوجود ضمن احلامل بالطريقة التالية 
الفلسس  القسسدو ويوضسع مكانسس  الفلسس  توضسع أي أداة قامسسسية يف الطسرع العلسسوي مسسن احلامسل ونقسسوم بالوسغأل الفيسسف جسسو األمسسفل والسسارج، وعنسسد فست  احلامسسل ينسزع 

 للحامل كما يف الشكل التايل: ةحبيث تكون األرقام املطبوعة على الفل  ظاهرة من النافذة املستطيل ديداجل

 
 ة مسسع امسسستمارىلا إ ى اهليئسسة ملعاجلتهسسا وحسسساب اجلرعسسة اإلشسسعاعية ومسسن ب مسسسي ري تزويسسدك  بتقريسسر عسسن اجلرعسسات اإلشسسعاعية املسسس لة علسسى تعسساد األفسسالم املسسستعمل

 مراقبة. األفالم لكل دورة

  ُ1112132511 الرق  كتب التعديالت املطلوبة على االمستمارة املعادة إلينا أو يت  االتصال بنا علىيف حال وجود تعديالت ما، ت. 

 :دائرة الفيزياء الصحية. -قس  الوقاية واألمان -هيئة الطاقة الذرية - 6101ص.ب:  –دمشق  ترمسل املرامسالت الربيدية إ ى العنوان التايل 
 أن ترمسسسسلوا منسسسدوبك  مسسسع تفسسسوي  رمسسسسي  ميكسسسن وم اهليئسسسة بارمسسسسال األفسسسالم واحلوامسسسل املطلوبسسسة بالربيسسسد املسسسس ل ولكسسسن لوسسسمان وصسسسول األفسسسالم إ ى مؤمسسسسستك تقسسس

 .رئي  شعبة املراقبة الفرديةمع  وذلك بعد تنسيق مسبق )كفرمسومسة( المستالمها باليد من البناء اإلداري للهيئة

 

 مالحظات: 
 .إ ى اهليئة يرجى عدم التأخري باعادة األفالم املستعملة وتوزيعها على العاملني لديك  األفالم اجلديدة إليك ل و بعد وص -
 .ألن الحامل هو ملك للمؤسسةيرجى عدم إعادة احلامل األزرق مع األفالم حىت يف حال ترك الشخص للعمل  -

 ، ويف حال حصل تبديل فريجى إعالمنا بذلك.حصراً الفل  إال من قبل العامل صاحب الرق  املتوافق مع االمستمارة  ال ُيستعمل -

 .)بدون حامل( سوى فلم فقط /الجديدال يرسل للشخص البديل ،يف املؤمسسة العاملني العمل بع وجود حوامل إضافية نتي ة ترك  يف حال -

 عن كل عامسل مراقب باألفالم. سنويا  ل.س  0007 هيأجور املراقبة الفردية  -

شارع -هيئة الطاقة الذرية مبىن -احملامسبة دائرةيف  وذلك )عام ميالدي( واحدة عن مسنة مراقبة سلفا  مؤسسات القطاع الخاص  يُدفع املبلغ املرتتب على -
 حوالة بريدية بامس  هيئة على شكل ، أو5111/23أو على احلساب املصريف رق   ،تشرين للهاتف 16خلف مقس   -كفر مسومسة   تنظي  -نيسان 11

 ؛ ويرجى إخبارنا هاتفياً بطريقة الدفع حىت يتسىن لنا ارمسال األفالم إليك  بسرعة.الطاقة الذرية بدمشق

 العام الذي يلي العام الذي جرت في  املراقبة الفردية.رمسل إ ى املؤمسسة يف بداية مطالبة رمسية تُ  وفق مؤسسات القطاع العام يُدفع املبلغ املرتتب على -

 دورة مراقبة واحدة فقأل خالل السنة.لكاملة لكل عامل جرت مراقبت  ولو ميالدية  جيري حتصيل أجور املراقبة الفردية عن مسنة  -
ولكن عند طلب  حوامل إضافية من عاملني مسابقني،، يف حال ال متلك املؤمسسة واحد لكل عامل جديد جتري مراقبت فل  بدون مقابل، حامل  يُقدَّم، -

 ل.س عن كل حامل. 5111تسديد مبلغ يطلب إليك  ضائع فتالف/بدل  فل  حامل


