أهداف البرنامج :-
صيبدة انقذساث ػهً انتخطيظ واإلستؼذاد
نهتؤهب وانتصذي نحبالث انطىاسئ
انىىويت واإلشؼبػيت ػهً انمستىي
انىطىً وانمحهً وانمىشؤة.
تىميت مهبساث انتذسيب ػهً كيفيت تقييم
مىشآث انؼمم مه حيج دسرت اإلستؼذاد
واإلستهذاف نهحىادث وانخشود
بخطت ػمم نؼالد انقصىس ومىغ أو تقهيم
انمخبطش انمحتمهت .
تحسيه انفهم نألدواس ومسئىنيبث
انزهبث انمختهفت انمشبسكت في انؼمم
بمسشس األحذاث ودساست دوس انمستزبيه
األونييه وتكىيه فشيق انؼمم .
تسهيظ انضىء ػهً تسهسم األوشطت
انشاميت إنً حهىل آمىت نهؼمهيبث انتً تتم
بمسشس األحذاث انىىوي واإلشؼبػً.
تسهيظ انضىء ػهً انذسوس انمستفبدة مه
انحىادث انسببقت بؼذ تصىيفهب ػهً
انمقيبس انذونً نكيفيت اتخبر إرشاءاث
نمىغ تكشاس مخم هزة انحىادث.
تسهيظ انضىء ػهً انقبوىن سقم  7نسىت
 2010والئحته انتىفيزيت واإلتفبقيبث.

تؼقذ هيئت انطبقت انزسيت بشوبمذ تذسيبي مكخف ػه
"انتخطيظ واالستؼذاد نمزببهت حبالث انطىاسئ انىىويت
واإلشؼبػيت"

االشتراطات المطلوبة في المرشحين-:
مؤهل علمي عبلي
نغت انبشوبمذ  :العربيت & اإلنجليزيت
يتم سداد االشتراكات بتحويل علي حساب الهيئة رقم ()9/450/81634/0
بالجنية المصري (البنك المركزي المصري) وعلي حساب رقم
( )4/082/17666/0بالدوالر االمريكي علي حساب الخزانة الموحد ح /هيئة
الطاقة الذرية علي أن يذكر أسم المشترك بأمر الدفع .

الموعد النهائي لوصول الترشيحات :
وذلك قبل تبريخ بدء البرنبمج بأسبىع علي األقل مع رجبء التكرم
بمراعبة أهميت مأل أستمبره التسجيل وإرسبلهب لتسهيل اإلجراءاث
األمنيت ببلهيئت .

منهجية التدريس :
يقوووووووىم ببلتووووووودري وووووووي
البرنوبمج نببووت موض أع ووبء
هيئووووووت التوووووودري ببلهيئووووووت
ويعتموووووود البرنووووووبمج علووووووي
التفبعووووول بووووويض الم ب ووووور
والمتوووووودربيض مووووووض وووووو
المنبقشووبث وقلقووبث العمووول
وال بالث العمليت .
قبعوووبث التووودرير بوووبلمر ز
مجهووووزة بأقوووودل الىسووووب ل
السووووووووووومعيت والب وووووووووووريت
ببإل وووووووب ت إلوووووووي بعووووووو
الزيووووووبراث العمليووووووت إلووووووي
مرا ز الهيئت الب ثيت .

المحتوي العلمي للبرنامج :
أسس انىقبيت اإلشؼبػيت وانىحذاث وانزشػبث.
انتؼشيف ببنقبوىن سقم  7نسىت  2010والئحته انتىفيزيت واإلتفبقيبث انذونيت.
انتؤحيشاث انصحيت نإلشؼبع وخطت طىاسئ انتذخم انطبً.
حبالث انطىاسئ اإلشؼبػيت انسببقت وانمقيبس انذونً نتصىيف انىقبئغ انىىويت.
دوس هيئت انشقببت فً مزبل انتؤهب وانتصذي نهطىاسئ انىىويت واإلشؼبػيت.
متطهببث خطت انطىاسئ انىىويت وانتطبيقبث االشؼبػيت .GSR-7
انتخطيظ واإلستؼذاد ػهً انمستىي انقىمً وتخطيظ وإستؼذاد انمشغم فً حبالث
انطىاسئ انىىويت واإلشؼبػيت .
تقييم مذي اإلستؼذاد واإلستهذاف ػهً انمستىي انقىمً وانمحهً نمزببهت حبالث
انطىاسئ.
انقىاػذ انتىظيميت نحمبيت ػمبل انطىاسئ.
إداسة انمىاسد ,ودوس مىسق انمىاسد.
أدواس انزهبث انمؼىيت ببنتذخم إلداسة انحبدث.
تمشيه طبونت نىضغ خطت طىاسئ وفق  TEC-953مهحق .12-2
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