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 تعقد هيئة الطبقة الذرية بزنبمح تدريبي مكثف عن
 

  

 " إنتبج النظبئز المشعة وتطبيقبتهب " 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 

 
 

 

 

  -: البرنامج أهداف

انتعريف بانطرق انًختهفة النتاا   -1

اننظااا ر لانًدااالم انًمااعة ياا  

 انًفاعالت لانًعجالت 

انتعرياااف بطااارق ندااام ل نم اااة  -2

ل وك اا  اننظااا ر انًمااعة انًنتجااة 

 انجولة نها

ك ف ااة  يراا ر انًوناا ات انًمااعة  -3

نالساااااتخ ايات انطك اااااة لكااااا ن  

 انًدالم انًمعة انًغهمة 

انتعرياااااف بانتطك ماااااات انطك اااااة  -4

نهنظااااا ر انًمااااعة انًنتجااااة ناااا  

انتمااااخ ل لانعااااال  لانتيان اااام 

 انطك ة  
 

   : المرشحين في المطلوبة االشتراطات

 النظائر واستخدامات النووية الطاقة مجاالت في المتخصصين
 علي والحاصلين وغيرها والمعملية الطبية المجالت في المشعة

 0 فوقها وما مناسبة عليا مؤهالت
  اإلنجليزية&  العربية:  البرنامج لغة 
 بتحويل علي حساب الهيئة رقم  االشتراكات يتم سداد 
( بالجنية المصري )البنك المركزي المصري( 0/43412/230/9)

( بالدوالر االمريكي علي حساب 0/36444/040/2وعلي حساب رقم )
بأمر  المشترك أسم يذكر أن عليالخزانة الموحد ح/ هيئة الطاقة الذرية 

  . الدفع

    : الترشيحات لوصول النهائي الموعد

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

 .  بالهيئة األمنية اإلجراءات

  :  للبرنامج العلمي المحتوي

أنواع انكواشف اإلشعاع ة  –يكالئ انك ً اء اننولية لاإلشعاع ة ل طك ما ها  -1

 .دا  ة انًر كطة بانع  اإلشعاع  االحان ماسات  –لاستخ ايا ها انًختهفة 

م اننظا ري بانتنم ط انًفاعالت اننولية أنواعها لاستخ ايا ها لطرق انتيه -2

 .انن ترلن  

ل ير ر  –انتا  اننظا ر انًمعة لطرق ندهها ل نم تها ل وك   انجولة نها -3

 انًون ات انًمعة لانًدالم انًمعة انًغهمة ذات االستخ ايات انطك ة لانًعًه ة 

 ير ر يرككات عروية لص  الن ة ل رل ًها باننظا ر انًمعة للماسة -4

 –تمخ ل لانعال  انتيكى ل وك   انجولة نها نالستخ ايات انطك ة ن  ان

 .ا ر انًمعة ذات االهً ة انطك ة لاستخ او انًون ات نهيدول عه  اننظ

 .اإلشعاع ة بتمن ا ها انًختهفة  انتيان م انطك ة ع  طريك انم اسات انًناع ة-5

ننظا ر انًمعة نهتمخ ل انتا  االجساو انًرالة لح  ة اننس هة انًر كطة با-6

 .لانعال  

 ة .   نظا ر يمعة نالستخ ايات انطك النتااستخ او انًعجالت -7

نًستخ ية ل ريفها انتدرف يعانجة انًخهفات اننا جة ي  اننظا ر انًمعة ا-8

 .اآلي  
 

 

 : التدريس منهجية

يمااوو بانتاا مي  ناا  انكرناااي  نخكااة  

ياا  أعراااء ه لااة انتاا مي  بانه لااة 

ليعتًاا  انكرناااي  عهاا  انتفاعاام باا   

خااااالل انًياضاااار لانًتاااا مب   ياااا  

انًنالمات لحهماات انعًام لانيااالت 

 .  انعًه ة

لاعاااات انتااا مير باااانًرك  يجهااا ة 

باحاا ا انوسااا م انسااًع ة لانكداارية 

نعًه ة اباإلضانة إن  بعض ان يامت 

 . إن  يراك  انه لة انكيث ة


