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  -: البرنامج أهداف

 وتيدري  إعيداد إلي  البرنامج يهدف

 فيييي  المهتميييييأل باةناييييية النووييييية

 المصييييادر بهييييا المسييييت د  المواقيييي 

 عليييي  ال مليييي  والتييييدري  المايييي ة

 متيلبييا  إحييد  باعتبارهييا إعييدادها

 . الموق  تر يص عل  الحصول
   : المراحيأل ف  الميلوبة االاترايا 

 النظائر به المست د  الموق  ف النووية  ةالمهتميأل باةناي

 الما ة

  اإلنجليزية&  ال ربية:  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

    : الترايحا  لوصول النهائ  الموعد

 رجاء م  اةقل عل  بأسبوع البرنامج بدء تاريخ قبل وذلك

 لتسهيل وإرسالها التسجيل أستماره مأل أهمية بمراعاة التكر 

 . بالهيئة اةمنية اإلجراءا 
 : التدريس منهجية

 ن بيية البرنيامج فيي  بالتيدريس يقيو  

 بالهيئيية التييدريس هيئيية أعضيياء مييأل

 بيييأل التفاعييل عليي  البرنييامج وي تميد

  ييي ل ميييأل والمتيييدربيأل المحاضييير

 والحياال  ال مل وحلقا  المناقاا 

 . ال ملية

 مجهيييزة بيييالمركز التيييدري  قاعيييا 

 والبصيرية السيم ية الوسائل باحدث

الزيييييارا   ب يييي  إليييي  باإلضييييافة

 . ل ملية إل  مراكز الهيئة البحثيةا

  المحتوي العلمي للبرنامج  :
  خطط الطىارئ اإلشعبعيت )الوفبهين واألهذاف والوكىنبث( .1

 التشزيعبث والتنظيوبث الوزتبطت بخطط الطىارئ النىويت واإلشعبعيت  .2

دورالجهت الزقببيت في هىاجهت الطىارئ اإلشعبعيت ودور الوزخص له في  .3

 االستخذام األهن للوصبدر الوشعت 

 دور الخبيز الىقبئي في األستخذام األهن للوصبدر الوشعت وهىاجهت الطىارئ  .4

 فبعالث النىويت وخطط الطىارئ للتصذي لهب األخطبر الوزتبطت بتشغيل الو .5

التطبيقبث الصنبعيت للوصبدر الوشعت واألخطبر الوزتبطت بهب وخطط  .6

 الطىارئ الألسهت لوجببهتهب

نظن التعىيض عن األضزار النبتجت عن الحىادث اإلشعبعيت والنىويت  .7

 واألتفبقيبث الذوليت الوتعلقت بإعذاد خطط الطىارئ اإلشعبعيت الونبسبت 

 العىاهل األنسبنيت للتشغيل األهن لوجببهت حبالث الطىارئ  .8

هالهح شبكت اإلنذار الوبكز للتلىث اإلشعبعي وهصبدر التلىث اإلشعبعي  .9

 الصنبعيت للقيبسبث البيئيت 

سيبرة هيذانيت للشبكت القىهيت للزصذ اإلشعبعي والبيئي والوعول الوزكشي   .11

للطىارئ  الخطت القىهيتللقيبسبث اإلشعبعيت للتعزف علي دورهن في 

 اإلشعبعيت
 


