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 -:تعقد هيئة الطبقة الذرية بزنبمج تدريبي عن

 

 والوقبية المشعة والمواد اإلشعبعية المصبدر استعمبل" 

 (" جبمعي) المؤينة اإلشعبعبت اخطبر من

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   
 

  

 

  -: البرنامج أهداف

 اسلللامداما  مجلللا  فللل  المشلللار ي  يؤهللل 

 المشللللل   والملللللواد اإلشللللل ا ي  المصلللللادر

  للاف قللدر واللوفير  أمطارهللا ملل  والوقايلل 

 إلجلللرا  لل لللاملي  اإلشللل ا ي  الاو يللل  مللل 

 ال اديلللل  الظللللروف فلللل  اآلملللل  الاصللللرف

 الالزمل  األمنيل  األولي  االحاياطا  وااماذ

 لحمايلل  ال اديلل  غيللر الظللروف ملل  للا املل 

 سللليال   أيضلللا   . ب للل  والمحيطلللي  أنفسللل  

 النظريل  الم لوما  م   افيا   قدرا   المادرب

 والحوادث وحدوده اإلش ا   الا رض   

 المصللللللاحب  الطبيلللللل  واآلثللللللار المحامللللللل 

 المصلللادر  للل  لل شلللف ال ملللل  والالللدريب

 ال يللا  وأج للز  الممالفلل  بأنوا  للا المشلل  

 الطلللللوار  مواج للللل  و يفيللللل  المسلللللامدم 

 . اإلش ا ي  والحوادث

 

   : المرشحي  ف  المطلوب  االشاراطا 
  ال ملي  ال ليا  مريج 

  اإلنجليزي &  ال ربي :  البرنامج لغ 
 بتحويل علي حساب الهيئة رقم  االشتراكات يتم سداد

( بالجنية المصري )البنك المركزي المصري( 0/43412/230/9)
( بالدوالر االمريكي علي 0/36444/040/2وعلي حساب رقم )

 أسم يذكر أن عليحساب الخزانة الموحد ح/ هيئة الطاقة الذرية 
  . بأمر الدفع المشترك

    : الارشيحا  لوصو  الن ائ  المو د
 رجا  م  األق   ل  بأسبوع البرنامج بد  ااريخ قب  وذلك
 لاس ي  وإرسال ا الاسجي  أساماره مأل أهمي  بمرا ا  الا ر 

 .  بال يئ  األمني  اإلجرا ا 

   للبرنامج العلمي المحتوي
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 : الادري  من جي 

 الادري  هيئ  أ ضا  م  نمب  البرنامج ف  بالادري  ي و  

 م  والمادربي  المحاضر بي  الافا    ل  البرنامج وي امد بال يئ 

 .  ال ملي  والحاال  ال م  وحل ا  المناقشا  مال 

 السم ي  الوسائ  بأحدث مج ز  بالمر ز الادريب قا ا 

 ال يئ  مرا ز إل  ال ملي  الزيارا  ب ض إل  باإلضاف  والبصري 

 .  البحثي 

 


