تعقد هيئة الطبقة الذرية بزنبمج تدريبي مكثف عن
أهداف البرنامج :-
 -1انخؼشيف ببألَىاع انًخخهفت نهًؼدالث األيىَيت
واإلنكخشوَيت يٍ حيذ َظشيبث ػًههب
ويكىَبحهب وأخهضة انخفشيغ – خطىط َقم
انسيبالث نخقهيم انفبقذ خالل ػًهيت انُقم
وكزنك ( يىنذ انُيىحشوَبث ) وأحذاد
انخطىساث انخي طشأث ػهيهب .
 -2االسخخذايبث انؼذيذة نهًؼدالث في يدبالث-:
* انبحىد انُىويت اإلشؼبػبث انًؤيُت وإَخبج انُظبئش
– * في انصُبػت  :صسع األيىَبث في أشببِ
انًىصالث وانسطىذ انًؼذَيت نخحسيٍ خصبئصهب
وإَخبج انبىنًيشاث ويؼبندت انًىاد بهذف إَخبج يىاد
خذيذة واالخخببساث انالإحالفيت –
* في انضساػت واألغزيت  :انخؼقيى اإلشؼبػي
نهًحبصيم انضساػيت وانقضبء ػهي انحششاث
انضبسة  ،إَخبج طفشاث راث خصبئص يخًيضة
وحفظ انًىاد انغزائيت  * -في انطب  :انخؼشيف
ببنًؼدالث انطبيت واسخخذايبحهب في إَخبج انُظبئش
قصيشة انؼًش انًسخخذيت في انخشخيص وانؼالج
ببإلشؼبع وانخؼقيى انطبي –
* في انبيئت  :حُقيت انغبصاث انًُبؼثت يٍ انًحطبث
انحشاسيت وكزنك يحبسق انُفبيبث – حُقيت هىاء
األَفبق – يؼبندت انُفبيبث ( يٍ انًسخشفيبث
وانطبئشاث ) قبم انخخهص يُهب  ،يؼبندت ييبِ
انصشف انصحي –
* يىنذاث انُيىحشوَبث واسخخذايبحهب في انبحذ ػٍ
انًؼبدٌ وانبخشول وفي انبحذ ػٍ انشىائب في
انًؼبدٌ وكزنك في َظى األيبٌ في انًطبساث
وانًىاَي نهبحذ ػٍ انًخفدشاث وانًخذساث .
َ -3ظى انىقبيت يٍ اإلشؼبػبث انًؤيُت واالسخخذاو
اآليٍ نهًؼدالث  * -اندبَب انؼهًي  :صيبسة
نهًؼدالث ونىحذة انكىببنج ونقسى انًؼدالث
ببنهيئت .

" المعجالت (المسزعبت) واستخدامبتهب "

االشتراطات المطلوبة في المرشحين :
 انببحثىٌ في اندبيؼبث ويشاكض انبحىد واألطببءويسخخذيي انًؼدالث وأخهضة انكشف اإلشؼبػي وانقبئًيٍ
ػهي حشغيههب .
لغة البزنبمج  :انؼشبيت & اإلَدهيضيت
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 .

الموعد النهائي لوصول الترشيحات :
ورنك قبم حبسيخ بذء انبشَابيح بسسابىع ػهاي األقام ياغ سخابء
انخكشو بًشاػبة أهًيت يأل أسخًبسِ انخسديم وإسسبنهب نخساهيم
اإلخشاءاث األيُيت ببنهيئت .

منهجية التدريس :
يقىو ببنخاذسي فاي انبشَابيح َخبات ياٍ أػضابء هيئات
انخااذسي ببنهيئاات ويؼخًااذ انبشَاابيح ػهااي انخفبػاام باايٍ
انًحبضااش وانًخااذسبيٍ يااٍ خااالل انًُبقشاابث وحهقاابث
انؼًم وانحبالث انؼًهيت .
قبػااابث انخاااذسيب بااابنًشكض يدهاااضة بسحاااذد انىسااابئم
انسااًؼيت وانبصااشيت ببإلضاابفت إنااي بؼ ا انضياابساث
انؼًهيت إني يشاكض انهيئت انبحثيت .

المحتوي العلمي للبرنامج :
حكُىنىخيب انًؼدالث – اسخخذاو انًؼدالث – انىقبيت يٍ
اإلشؼبػبث انًؤيُت وأيبٌ انًؼدالث .
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