أهداف البرنامج :-
تنظم هيئة الطاقة الذرية برنامج تددريب
فددد م ددداة ادارا ا مدددا والكدددوار
والحدددددد مدددددف مماطرهدددددا فددددد ممت دددددف
المإسسا والمنشآ ايمانا منهدا بؤهميدة
نشدددر فةافدددة ادارا ا مدددا وا حددددا
الطارئة  ،والحد مدف الكدوار  ،وتنميدة
الددو الم تم دد بؤهميددة تبندد م هددوم
الوقايدددة مدددف أمطدددار ا حددددا الطارئدددة
والكددددوار  ،وةددددرورا تددددد يم وبنددددا
الةدددددرا والمهددددارا لدددددي ال ناصددددر
البشرية ال ام ة ف م اة ادارا ا ما
والكددددوار ن وهندددداا اهتمامددددا مت ايدددددا
بموةدددول الحدددد مدددف أمطدددار الكدددوار
التم يف مف أفارها السد بية
وال مة
المحتم ددددة  ،وكددددذلا ا ددددداد الشددددركا
والمإسسا إلدارا ا مدا والكدوار
والحدددد مدددف أمطارهدددا بمدددا يتماشددد مددد
اإلستراتي ية الدولية ل حد مف الكوار

تعقذ هيئت الطبقت الذريت بزنبمج تذريبي مكثف عن
" إدارة األسمبث والكوارث والحذ من مخبطزهب "

االشتراطا المط وبة ف المرشحيف :
مإهة ال مناسب
لغة البرنامج  :ال ربية & اإلن ي ية
حساب الهيئة رقم
بتحوية
يتم سداد االشتراكا
( )9/230/43412/0بال نية المصري (البنا المرك ي المصري)
حساب رقم ( )2/040/36444/0بالدوالر االمريك
و
أف يذكر أسم
حساب الم انة الموحد ح /هيئة الطاقة الذرية
المشترا بؤمر الدف ن

المو د النهائ لوصوة الترشيحا

:

ا قة م ر ا التكرم
وذلا قبة تاريخ بد البرنامج بؤسبول
بمرا اا أهمية مأل أستماره التس ية وارسالها لتسهية اإل را ا
ا منية بالهيئةن

المحتوي العلمي للبرنامج :

منه ية التدريس :
يةددوم بالتدددريس ف د البرنددامج نمبددة مددف
أ ةدددا هيئدددة التددددريس بالهيئدددة وي تمدددد
البرندددامج ددد الت ا دددة بددديف المحاةدددر
والمتدربيف مف مالة المناقشا وح ةا
ال مة والحاال ال م ية ن
قا ا التدريب بدالمرك م هد ا باحدد
الوسدددائة السدددم ية والبصدددرية باإلةدددافة
الد ب دا ال يدار ال م يدة الد مراكد
الهيئة البحفية ن

ويتندددداوة برنددددامج التدددددريب دددد مدددددار شددددرا أيددددام م مو ددددة مددددف
الموةد ا الهامدة فد م دداة ادارا ا مدا والكدوار مفدة الت ريددف
بددالكوار  ،أنوا هددا  ،ومراحددة ادارتهددا  ،كي يددة التمطدديط واالسددت داد
ل كددوار  ،االتصدداال وتبددادة الم ومددا أفنددا ادارا الكددوار  ،دور
نظم الم وما ال غرافية ف ادارا الكدوار  ،تحديدد الممداطر  ،تةيديم
وادارا المماطر وتح ي ها  ،الرصد واإلنذار المبكدر  ،ادارا الطدوار، ،
ا ددرا ا االسددت داد والوقايددة  ،كي يددة الت امددة م د وسددائة اإل ددالم ف د
حدداال الكددوار ودور اإل ددالم فدد هددذا الشددؤف وكي يددة ال مددة دد
توظيف هذا الدور بشكة اي اب ومةدمة ف اإلستراتي ية الدوليدة ل حدد
مددف الكددوار ماصددة فدد ظددة االهتمددام ال ددالم ذيددر المسددبو بهددذا
المية مفدة تغيدر المندام ومدا يمكدف
الم اة والسيما م و ود تهديدا
أف يتسبب فيه مف كوار ومسائر فادحة ن
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