تعقد هيئة الطبقة الذرية بزوبمج تدريبي مكثف عه
أهداف البرنامج :-
 -1مننننننننف ال ا ننننننن ال انونيننننننن لم ننننننن دم
اإلشننننتااام الم يننننن نننن اةنشنننن النووينننن
واإلشننننتااي الم وانننن وال ننننور ال شننننريت
.
المنظم ل وك اةنش
 -2درا ن مننا ننمن تننانوا نظننيم اةنش ن
النووينننن واإلشننننتااي رتننننم  7ل ننننن 2212
والئح نننل ال ناي يننن منننا توااننند تانونيننن ي ننن
مرااا هننا ل ننو ير اال نن دام اآلمننا لومنشنن م
النووي والمواد النووين والمنشن م اإلشنتااي
والمصادر اإلشتااي .
منننا
 -3ترينننف المنننر ب لهنننم بمماولننن
اةنشنننننن النووينننننن واإلشننننننتااي بح ننننننوتهم
ووا با هم تبل ال ه الرتابي
 -4تريف م دم اإلشتااام الم ينن ن
اةنشنننننن النووينننننن واإلشننننننتااي الم وانننننن
بوا با هم وح وتهم تبل ال ه المر ب لها
 -5مناتشننن ال نننايا ال ننن ناول هنننا المحنننا م
اة نبي ن والمحننا م المصننري ن ه ن ا الش ن ا
رار الحوادث .
بهدف ن

التشزيعبت واللوائح المىظمة لألوشطة الىووية واإلشعبعية
وفقب لقبوون رقم  7لسىة 0202

االش را ام الم ووب

المرشحيا :

ًستخذًي اإلشؼبػبت اهٌؤيِة في األُشطة اهِٖٕية اهٌختوفة
لغة البزوبمج  :اهؼشبية & اإلُجويزية
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 .

المواد النهائ لوصول ال رشيحام :
ٕرهككق ل ككن خككبسيا بككذم اه شُككبًل باأل ك ٖع ػوككي األلككن ًككغ س ككبم
اهتلككشى بٌشاػككبم ةٌٓيككة ًككه ةألككتٌبسّ اهتسككجين ٕ سألككبهٔب هتسككٔين
اإل شامات األًِية ببهٔيئة .

المحتوي العلمي للبرنامج :

منه ي ال دريس :
ي وم بال دريس البرنامج ن ب ما أا نا
هيئ ن ال نندريس بالهيئ ن ويت منند البرنننامج او ن
ال ااال بنيا المحا نر والم ندربيا منا نلل
المناتشام وحو ام التمل والحاالم التموي .
تااننننام ال نننندري بننننالمر م م هننننم ب حنننندث
الو نننائل ال نننمتي والبصنننري باإل نننا إلننن
بتنن الميننارام التموينن إلنن مرا ننم الهيئنن
البح ي .

 -1اهٌتطو بت اهذٕهية هوتششيغ اهِٖٕي ٕاإلشؼبػي
 -2اهتِظيي اهقبُُٖي ههُشطة اهِٖٕية ٕاإلشؼبػية في اهقبٍُٖ سلي ( )7هسكِْ
ٕ 2212اهتؼذيالت اهٖاسدم ػوية ٕالئحتْ اهتِفزية
 -3ةألس خششيؼبت اهٖلبية اإلشؼبػية ٕفقب ً هوقبٍُٖ سلي ( )7هسِة 2212
 -4اهتششيؼبت ٕاهوٖائح اهٌِظٌة هوتشغين اآلًَ هوٌفبػالت اهِٖٕية
 -5خششيؼبت اهِقن اآلًَ هوٌٖاد اهٌشؼة
 -6اهتششيؼبت ٕاهوٖائح اهٌِظٌة هتذإم اهِفبيبت اهٌشؼة
 -7خِظيي ةػٌكبم اهمكٌبُبت اهِٖٕيكة ًٕؼبٓكذم ػكذى االُتشكبس اهِكٖٕي ُٕظكي
اهٌحبأل ة ٕاهتحلي ٕاهحٌبية اهٌبدية
-8اهٌسئٖهية اهٌذُية ػَ األضشاس اهِٖٕية
 -9داسم اهطٖاسئ اهِٖٕية ٕاإلشؼبػية ٕاإلألتجببة هٔب ٕكيفية ًجببٔتٔب فكي
طبس اهقبٍُٖ سلي (2212 )7
 -12اهِظي اهذٕهية ٕاهقشاسات اهٖطِية هٌؼبهجة اهغزام ببإلشؼبع
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