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 تعقد هيئت الطبقت الذريت بزنبهج تدريبي هكثف عن
  

 والتطبيق لنظبم اإلدارة الوتكبهل ونظن إدارة  التوعيت"
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  -: البرنامج أهداف
تزويدددلمشنًكدددبمفاهممًودددب اىمو  دددىم-

وتددي اه ىمنهتفش دد مشإلدشمةمشنًتكبيهدد م

يددامشنًتبهتددبعمشنيبنًادد م دد متبتادد م

شنجددفدةممًددبميالدد مشنتبددفي مشنكددبيمم

 دددددددد مشنألددددددددليبعموش دش مشنكهدددددددد م

 نهًؤسس م.م

تبتادددددد م  ددددددبومشنجددددددفدةموشنتا دددددد م

وشنسددد ي موشن دددا مشنً تاددد مشنتددد م

تتبسددددداميددددددامشقتاب دددددبعميتهلدددددد م

 شنألليبعموشنًتتجبعم

شسددتأللشومشنًيددبيا مشنلونادد م دد م دشمةم-

شنجددددفدةموشنتا دددد موشنسدددد ي مدش ددددمم

 شنًؤسس مطتلبًمنهًفشصوبعمشنتبنا م:

ISO 9001 – ISO 14001 – 

OHSAS 18001  

 متبتا ممتب ميتبخمشنيًممشنًسبعلم -

 دشمةمشنجدددددفدةمو ددددد م  دددددبوم دشم م

 يتكبيمم

 

 -:المرشحين في المطلوبة االشتراطات
 شنا فلمعه ميؤ ممعبن معه مش قم

  :مشني ما م&مشإل جهازي ملغت البزنبهج
( 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/ هيئة 0/17666/082/4)

  . بأمر الدفع المشترك أسم يذكر أن عليالطاقة الذرية 

    : الترشيحات لوصول النهائي الموعد
مميستفع مشنت  بيج ممل  متبميخ مقتم مشنتك وموذنك مم ب  ميا مش قم معه 

من مو مسبن ب مشنتسجام مأستًبمه ميأل مأ ًا  مشإل  ش شعممً شعبة تس ام

 .مش يتا ممبن ا  

 : التدريس منهجية

يلدددددددفوممبنتدددددددلمي م ددددددد م 

شنت  دبيجم ألتدد ميدهمأع ددب م

 ا دددددد مشنتددددددلمي ممبن ا دددددد م

وييتًددددددلمشنت  ددددددبيجمعهدددددد م

شنتوبعدددددمممددددداهمشنًاب ددددد م

وشنًتددددددلمماهميددددددهم دددددد لم

شنًتبقكددبعموقهلددبعمشنيًدددمم

 .موشنابالعمشنيًها 

قبعدددبعمشنتدددلمياممدددبنً فزم

يج ددددزةمميقددددللمشنفسددددب مم

شنسدددددددددددًيا موشنت ددددددددددد ي م

مبإل دددددددب  م نددددددد مميددددددد م

نيًهادددددد م ندددددد مشنزيددددددبمشعمش

 .مي شفزمشن ا  مشنتاثا 

  :  للبرنامج العلمي المحتوي
يلليدد مقددفلم  ددىمشإلدشمةمشنًتكبيهدد موشنًفشصددوبعمشنلابسددا موشنًتددبد مشالسبسددا م-

 شنابفً منأل  ً م.م

 يللي مقفلمأ  ً م دشمةمشنجفدةم.م-

:م  ددىم دشمةمشنجددفدةموفاوادد متبتادد مأ  ًدد مم9001يفشصددو مش يددزوممقددفلدمشسدد م-

 شنجفدةمشنكبيه م.م

 يللي مقفلمأ  ً م دشمةمشنتا  موشنتيبيمميامشنًألهوبعممي فشع بم.م-

شنفصدفلممبنت دبوم ند مفاواد م:  دىم دشمةمشنتا د موم14001دمشس ميفشصدو مش يدزوم-

 .ممتبتاله

 م  دشمةمشنس ي موشن ا مشنً تا ميللي مقفل-

 OHSAS 18001/2007تبتا معه م  بوم دشمةمشنس ي موشن ا مشنً تا م-

(منتالادددد م  ددددىمشإلدشمةم14001م–م18001م–م9001فاوادددد متكبيددددممش   ًدددد م -

 شنًتكبيه م.م

 دمشس مقبن م يها منًتكيةمتال موتبتا م  ىمشإلدشمةمشنًتكبيه م.م-

 قهلبعم لبشا موومشمعًممقفلمتبتا مشنًفشصوبعموشنتاساهمشنًستً م.م-

 ي شقممشنً ش ي موشنت تاتبعموشنألبفشعمنها فلمعه مش بدشعمش يزوم.م-

 


