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اليـــــــــة :
قال تعالى :

) قل ا دعوا الذين
زعمتم من دلون الله ل
يملكون مثقال ذرة في
السموات لول في الرض
م فيمها من شرك لوما له
لوماُلمه َ
منمهم من ظمهير . 
صدق الله العظيم
سورة سبأ – الية .22

الشكر لو العرفان
الحمد لله رب العالمين لوبعد
فانه يسرنا أن نتقدم بوافر الشكر
لوالعرفان
إلى الدكتور الفاضل  :عوض
لوداعة موسى
إلى الدكتور الفاضل  :عثمان
مصطفى
إلى الستاذ الفاضل  :راني
أسامة
إلى أساتذة قسم علوم الفيزياء
بالجامعة أصحاب المعلومات
الوافرة لو إلى أسرة معمهد السلمة
الشعاعية لو مدرسة الفيزياء الطبية
جامعة النيلين لوالشكر موصول إلى
كل من ساهم لوساعد في إنجاح
هذا البحث .

إلى العشق الممدلود في . .
إلى من توسدت حرير حنانمها . .
لوافترشت خمائل حبمها .

 ..أمي .

إلى جسر التواصل الوجداني . .
شراع العبور إلى دنيا المان . .
طوق النجاة إلى بر السلم . .

 ..أبي .

نوافذ الفرح السرمدي
معين السعادة البدي

 ..إخوة  -* -أصدقاء .
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ملخص
إن تفاعل موجات الراديو أو الموجات الدقيقة مع الخلية
الحية تفاعل معقد جدا ً  .و لكن من خل ل هذه الدراسة
وجد أن هذا التفاعل يعتمد على مدى التردد و كثافة
القدرة و درجة الحرارة .
نظرا لعدم كفاية المعلومات الراهنة بشأن الاثار
الطويلة الجل والاثار الجلة ذات الصلة  ،اتخاذ تدابير
احتياطية للحد من تعرض العاملين وعامة الناس لتلك
الحد من الموجات الدقيقة و موجات الراديو .
فقد أكدت هذه الدراسة أن الشبكات اللسلكية ل
تسبب أي أضرار صحية على جسم النسان كما أنها ل
تؤاثر في درجة حرارة الجسم العادي وذلك لن الشبكات
اللسلكية تستخدم نفس ترددات موجات الراديو ونفس
الطو ل الموجي لترددات التليفون المحمو ل وأن هذه
الترددات تقع في حيز الترددات غير المؤين الذي ل
يؤاثر في خليا العنصر البشري .

Abstract

The Interaction of Radio Wave or
Microwave with Living cell is a very
Complicated Interaction
But From this Study found that
Interaction is depending to frequency and
power density and temperature.
Due to insufficiency of information with
regard to the long-life and the related
immediale impacts in order to take practical
steps to reduce the works and the public
exposure to Micro wave and Radio wave.
Most of
this Study have shown that
transistor do not cause any healthy risks on
the human body and do not effect the normal
body temperature because they use some
waves which are the same to the radio
frequency and in the same wave length of
frequencies to those of the mobile phone .
the frequencies of radio and mobile are
non-ionizing frequency that dose not effect
the human cells.

