تعقد هيئة الطبقة الذرية بزنبمج تدريبي مكثف عن
أهداف البانتمج :-
 المشبرك سيتعزف علي المفبهيم التبلية -: كٌاشف الحركح السلثيح تاالشؼح ذحتد الحوتراًالويكرًًيتتف ًالليتت ًكٌاشتتف كستتر ال تتا
ًالوصداخ الييرًليكيح PIR,GB,OD,MW
نظام الوراقثح الرليف يٌنيح الوفلقح CCTV الريديد الوحراط لو تالرصوينDesign Basis Threat
 هفيٌم ذحديد الريديد Threat Definition– الردع الفي يائي Physical Deterrent
الدفاع الكاهنحDispensable Barriers
 حٌا الدفاع تالؼوق Defense in Depth الردع الفسيٌلٌ يPsychological Deterrent ذأثيراخ الٌىج Glare Effect االضا ج االهنيح Protective Lightingًستتتائل التتتدفاع التتت اذي ػتتت الونشتتتاج تاستتتر دامالوؼداخ ًاالنظوح االلكررًنيح
Deterrence systems
 الرتتتتد ية ستتتتيرن تاحتتتتد الوٌاقتتتتغ ػوليتتتتا ػلتتتتيالوسشؼراخ ًالكٌاشف ًالوؼداخ االهنيح
ًسيسر دم تراهج هحاكاه تالحاسٌب هؼرودج دًليتا
ه الٌكالح الدًليح للطاقح ال يح

منهجية الردايس :
ي ةةوم بالتةةةدريس فةةةي البرنةةامج نخبةةةة مةةةن
أع ةةةاء هيئةةةة التةةةدريس بالهيئةةةة ويعتمةةةد
البرنةةةامج علةةةي التفاعةةةةل بةةةين المحا ةةةةر
والمتةدربين مةةن خةتل المناقشةةات وحل ةةات
العمل والحاالت العملية .
قاعةةات التةةدريب بةةالمركز مجهةةزة بأحةةد
الوسائل السمعية والبصةرية باإل ةافة إلةي
بعض الزيارات العملية إلةي مراكةز الهيئةة
البحثية .

" أنظمة األمن والحمبية المبدية للمنشآت
اإلستزاتيجية الهبمة "

االتشرااات المالوبة في الماتشحين :
المهندسون – الحراس – أمن المواقع – مشغلي نظم اآلمن
والمراقبة – مؤهل علمي مناسب
لغة البانتمج  :العربية & اإلنجليزية
يتم سداد االشتراكات بتحويل علي حساب الهيئة رقم
( )9/230/43412/0بالجنية المصري (البنك المركزي
المصري) وعلي حساب رقم ( )2/040/36444/0بالدوالر
االمريكي علي حساب الخزانة الموحد ح /هيئة الطاقة الذرية علي
أن يذكر أسم المشترك بأمر الدفع .

الموعد النهتئي لوصول الراتشيحت

:

وذلك قبل تاريخ بدء البرنامج بأسبوع علي األقل مع رجاء التكرم
بمراعاة أهمية مأل أستماره التسجيل وإرسالها لتسهيل اإلجراءات
األمنية بالهيئة .

المحروي العلمي للبانتمج :
 ماهيةةةة نظةةةام الحمايةةةة الماديةةةة والتةةةأمين اإللكترونةةةي للمنشةةة تاإلسةةتراتيجية الهامةةة – التهديةةدات الخارجيةةة والداخليةةة للمنشةة ت
اإلسةةتراتيجية الهامةةة والرهةةاب المحتمةةل ةةدها – التعريةةع علةةي
نظم التفتيش والفحص والتدقيق والكشع عن االسلحة والمتفجرات
والةةنظم البيومتريةةة – نظةةام الةةتحكم فةةي الةةدخول والخةةرو ألفةةراد
وحةةواجز التةةاخير واألعاقةةة والصةةد وإنةةذارات االسةةوار المحيطةةة
بالمنشةةةة ت االسةةةةتراتيجية – اكتشةةةةاع االختةةةةرال ومنةةةةع التسةةةةلل
بكواشةةع األشةةعة تحةةت الحمةةراء وكاسةةر الزجةةا والميكروويةةع
كةابتت التهريةب المدفونةح وحةائط الصةد الخةارجي – نظةام دائةرة
الكةةاميرات التليفزيونيةةة المغل ةةة ومعالجةةة الصةةور كةةرع الةةتحكم
والمراقبة – استخدام اكواد ت ييم أنظمة الحماية المادية المسةتخدمة
دوليا ورصد سيناريوهات الهجوم علي المنش ة لتفجيرها وسةرقتها
أو تخريبهةةا وكيفيةةة الةةتحكم بحركةةةة المهةةاجمين باسةةتخدام بةةةرامج
محاكاه بالحاسوب .

HG
Tel: +202 22738670 | Fax: +202 22738670 - +202 22878663 | training@eaea.org.eg | www.eaea.org.eg

