
 

 

 الجهات المرخصة والمعتمدة من وزارة البيئة والتغير المناخي للشركات التي تقدم خدمات وقاية اشعاعية

 البريد االلكتروني الموبايل رقم الفاكس رقم الهاتف اسم الشركة
نوع خدمة الوقاية 

 االشعاعية
 المجال

مركز البدر لخدمة 

األجهزة 

والمقاييس 

 النووية

44983095 44982151 55870898 
Manager.bng@bade

rgroupqatar.com 

الجرعات الفردية قياس 

 للعاملين

نوع االشعاع المقاس: جاما، 

 نيوترونات ،بيتا، اشعة سينية

مركز البدر لخدمة 

األجهزة 

والمقاييس 

 النووية

44983095 44982151 55870898 
Manager.bng@bade

rgroupqatar.com 

معايرة اختبارات التسرب االشعاعي وكشف التلوث/ 

معايرة وصيانة  /وصيانة المقاييس النووية المحمولة

معايرة  /أجهزة المسح اإلشعاعي والمراقبة المكانية

معايرة وصيانة أجهزة المسح  /المقاييس النووية المحمولة

ضبط جودة أجهزة األشعة  /المكانيةاإلشعاعي والمراقبة 

 .السينية

المقاييس النووية  /المقاييس النووية المحمولة مجال:

مشعة في  رمصاد/كاميرات التصوير الصناعي /الثابتة

 مجال سبر االبار.

مركز البدر 

للتدريب والتطوير 

 الفني

44983095 44982151 
55870898 

/55210077 

Khaled.btdc@bader

groupqatar.com 

لتدريب في مجال ا

 الوقاية اإلشعاعية

تصوير صناعي، مقاييس 

نووية، ضباط الوقاية 

االشعاعية، العاملين في مجال 

النورم، المسح االشعاعي، 

 النقل في مجال النورم

للتجارة  رادبرو

 والتدريب

44500632 44500632 77991059 mmhushari@radp

ro-ttr.com 

قياس الجرعات الفردية 

 للعاملين

نوع االشعاع المقاس: جاما، 

 بيتا، اشعة سينية

رادبرو للتجارة 

 والتدريب

44500632 44500632 77991059 mmhushari@radp

ro-ttr.com 

التدريب في الوقاية االشعاعية/ المجال الصناعي/ 

 المقاييس النووية/ ضابط وقاية اشعاعية طبي

مركز امان 

من للوقاية 

 االشعاع

44508614 44508673 
55007175/ 

66910115 

amanradp@gmail.co

m 

قياس الجرعات الفردية 

 للعاملين
 أشعة سينية، جاما
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مركز امان 

للوقاية من 

 االشعاع

44508614 44508673 55007175/ 

66910115 
amanradp@gmail.co

m 
 تدريب، استشارات وقاية من االشعاع

االولى العالمية 

لالستشارات 

 والتدريب

44932841 44932841 30480173 
consults@firstint-

qatar.com 

قياس الجرعات الفردية 

 للعاملين
 جاما، بيتا اشعة سينية،

االولى العالمية 

لالستشارات 

 والتدريب

44932841 44932841 30480173 
consults@firstint-

qatar.com 

ضبط جودة أجهزة 

 اشعة سينية تشخيصية

أجهزة االشعة السينية 

 التشخيصية

االولى العالمية 

لالستشارات 

 والتدريب

44932841 44932841 30480173 
consults@firstint-

qatar.com 
 تدريب، استشارات وقاية من االشعاع

كير ميديكال 

 تريدينغ
44120444 44120444 

33136482/

 30182314 

jalal@caremedicals.

com/ 

abins@caremedicals

.com 

قياس الجرعات الفردية 

 للعاملين/

)فقط جاما، اشعة سينية 

 لالستخدام في المجال الطبي(

المركز الثقافي 

 العربي
44653363 44569902 55528311 

dr_aalemadiq@yaho

o.com 

arabic1culture1centr

e@yahoo.com 

 تدريب في مجال الوقاية االشعاعية

بريسيشن 

 كاليبريشن سنتر
44514407 44514407 66546503 

technical@precision

-qa.com 
 التدريب في مجال المقاييس النووية

 سدرة للطب

 
40030003 NA 55820201 

jgoracy@sidra.org 

 

salhemaidi@sidra.or

g 

لشركة  قياس الجرعات الفردية للعاملين باإلشعاع المؤين

 للطب()فقط لعاملين سدرة  خارجية

 Landauer Europeاسم الشركة: 

 

COQQW
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