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 تعقد هيئة الطبقة الذرية بزنبمج تدريبي مكثف عن

 

 تقنيبت النظبئز المشعة في كشف وتحديد مشبكل استخدام  "

 "األنظمة الصنبعية 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 

 
 

 

 

  -: البرنامج أهداف

يهدف الجسنبمج إلي الزعسف عليي 

كيفيخ ومميصاد اظيزددا  الظايب س 

المشييعخ  ييي الاييظبعبد المدزلفييخ 

ثمايييس مصيييا  يييظبعبد الجزيييسو  

والكيمبويبد والزعدين والفىظفبد 

واليييييرألت وا ظيييييمظذ واليييييىز  

  والعكس

 

   : المرشحين في المطلوبة االشتراطات
 مؤألا عبلي 

  : العسثيخ & اإلنجليصيخ لغة البزنبمج
( 0/81634/450/9) بتحويل علي حساب الهيئة رقم  االشتراكات يتم سداد

بالجنية المصري )البنك المركزي المصري( وعلي حساب رقم 
( بالدوالر االمريكي علي حساب الخزانة الموحد ح/ 0/17666/082/4)

  . بأمر الدفع المشترك أسم يذكر أن عليهيئة الطاقة الذرية 

    : الترشيحات لوصول النهائي الموعد
وذلك قجا ربزيخ ثدء الجسنيبمج ثسظيجىع عليي ا قيا ميء زليبء الزكيس  

ثمساعبح أألمييخ ميأ أظيزمبزل الزعيجيا وإزظيبلهب لزعيهيا اإلليساءاد 

 ا مظيخ ثبلهيئخ.

 المحتوي العلمي للبرنامج  : 
الزعييسف علييي الظاييب س المشييعخ المفزىلييخ والمتلتييخ الزييي رعييزدد   ييي ا  ييسا  -

 الاظبعيخ وكيفيخ الىقبيخ مظهب . 

 الدطىاد العمليخ إلظزددا  الظاب س المشعخ  ي العمليبد الاظبعيخ والمىاظيس . -

 اظزددا  الظاب س المشعخ المفزىلخ  ي قيبض شمن الدلط ثين المسكجبد .-

مشييعخ المفزىلييخ  ييي معس ييخ أمييبكن اانعييدار  ييي المىاظيييس اظييزددا  الظاييب س ال-

 والكشف عن الزعسة  ي المىاظيس .

اظييزددا  الظايييب س المشيييعخ المفزىليييخ  يييي الكشييف عييين الزعيييسة  يييي المىاظييييس -

 المفبعالد الحسازيخ .

اظييزددا  الظاييب س المشييعخ المتلتييخ  ييي عمليييبد المعيير إلثييسا  الزتطيييس لمعس ييخ -

 العيىة المىلىرح ثهب .

اظيييزددا  الظايييب س المشيييعخ المتلتيييخ  يييي الزايييىيس اإلبيييعبعي لمعس يييخ العييييىة -

 . المىلىرل  ي لحبمبد المىاظيس 

رتييييديال لييييبةد رزاظيييييخ إلظييييزددا  الظاييييب س المشييييعخ  ييييي  ييييظبعبد الجزييييسو  -

عميا رجسثييخ معملييخ إلظييزددا   -والكيميبوييبد والزعيدين والفىظييفبد وا ظيمظذ 

 ض معد  الزد ق  ي المىاظيس . الظاب س المشعخ المفزىلخ  ي قيب
 

 

 : التدريس منهجية

يتى  ثبلزدزيط  ي الجسنبمج ندجخ  

من أعضبء أليئخ الزدزيط ثبلهيئيخ 

ويعزمد الجسنبمج علي الزفبعا ثين 

المحبضييس والمزييدزثين ميين  ييال  

المظبقشيييييييبد وللتيييييييبد العميييييييا 

  .العمليخوالحبةد 

قبعبد الزيدزيت ثيبلمسكص مجهيصح 

الىظييييييييب ا العييييييييمعيخ  ثسلييييييييدس

والجاييسيخ ثبإلضييب خ إلييي ثعيي  

العمليييييخ إلييييي مساكييييص  الصيييييبزاد

 الهيئخ الجحصيخ.

 


