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 تؼمذ هُئت انطبلت انذرَت بزوبمح تذرَبٍ مكثف ػه
  

لدخول والخروج تأمين المنافذ الجوية والبحرية والبرية ضد ا "

 " د المشعةالغير مشروع للموا
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 
 
 

 
 

 

  -: البرنامج أهداف
رفغ انىػٍ األمىٍ نهمشبركُه مه مصز 

وانذول انؼزبُت ببنمىبفذ انبزَت وانبسزَت 

واندىَت وانمزافك انسُىَت انتببؼت نهب 

وتأمُىهب مه مخبطز انذخىل وانخزوج 

انغُز مشزوع نهمىاد انمشؼت فً 

تؼزَف  -ػصزانؼىنمت واندزائم انمىظمت 

انسبضزَه بأزذث انتمىُبث انمستخذمت فٍ 

أخهشة انكشف اإلشؼبػٍ  بفذ مه تأمُه انمى

نؼمهُبث انزصذ وانتأمُه )انثببتت ـ اندُب ـ 

تؼشَش روذ انمسئىنُت نذي  -انمتىمهت(

وػاللتهب  فً  مصهست اندمبرنانؼبمهُه 

مزاخؼت دور مصهست  - ببنسهطت انزلببُت

اندمبرن كخط دفبع أول نمزالبت استُزاد 

تؼزَف  - مصبدر مشؼت وتصذَزهب

بإخزاءاث اإلستدببت فً زبالث انسبضزَه 

انسىاث اإلشؼبػُت ودور انمستدُبُه 

انتؼزَف  -األونُه فً مسزذ األزذاث

والئسته  2010نسىت  7ببنمبوىن رلم 

انتىفُذَت واإلتفبلُبث وانمذووبث انذونُت 

 .انمتفك ػهُهب فٍ انمىبفذ انؼبنمُت

 

 -:المرشحين في المطلوبة االشتراطات
 مؤهل علمي عبلي 

  : العربيت & اإلنجليزيت نغت انبزوبمح
( 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
 وذلك قبل تبريخ بدء البرنبمج بأسبىع علي األقل مع رجبء التكرم

تسهيل اإلجراءاث بمراعبة أهميت مأل أستمبره التسجيل وإرسبلهب ل

 . األمنيت ببلهيئت

 : التدريس منهجية

يقوووووووىم ببلتووووووودري   وووووووي  

أعضووبء البرنوبمج نببووت مو  

هيئووووووت التوووووودري  ببلهيئووووووت 

ويعتموووووود البرنووووووبمج علووووووي 

التفبعووووول بوووووي  الم ب ووووور 

والمتوووووودربي  موووووو   وووووو   

المنبقشووبث وقلقووبث العمووول 

 . وال بالث العمليت

قبعوووبث التووودرير بوووبلمر ز 

مجهووووزة بأقوووودل الىسووووب ل 

السووووووووووومعيت والب وووووووووووريت 

ببإل وووووووب ت إلوووووووي بعووووووو  

لعمليووووووت إلووووووي الزيووووووبراث ا

 . مرا ز الهيئت الب ثيت

 انمستىٌ انؼهمٍ نهبزوبمح  : 

اإلطبر انمبوىوً نهتسكم ببنمىاد انخطزة فً انمىبفذ انىطىُت ونىائر انىمم انذونُت وانمبوىن 

انصكىن االنشامُت انصبدرة  -والئسته انتىفُذَت  واإلتفبلُبث انذونُت   2010نسىت  7رلم 

 .IMO)ػه انمىظمت انبسزَت )

ً نتصىُف األ مم انمتسذة "كىد انمىاد انتؼزَف  بخطىرة انمبدة وتمسُمبتهب طبمب

 ".انخطزة

 أسس انىلبَت اإلشؼبػُت وانىزذاث واندزػبث.

األخهشة انمستخذمت فً ػمهُبث انتأمُه )انثببتت ـ اندُب ـ انمتىمهت( خهست ػمم ػه 

 ة انكشف اإلشؼبػٍ اندمزكُت.أخهش

إخزاءاث إستدببت بزوبمح انتسكم انزلببٍ انىطىٍ نتأمُه مىبفذ اندمهىرَت ودورمصهست 

 اندمبرن وػمهُبتهب.

 انؼاللت بُه  مصهست اندمبرن وانسهطت انزلببُت.

 انتأثُزاث انصسُت نإلشؼبع وطزق إسانت تهىث األفزاد.

انطىارئ  أثىبء انىمم ودور انمستدُبُه فً خطت انطىارئ ػهً انمستىي انمىمً وخطت 

 . مىلغ انسبدث

 تسهُم ػزوض مزئُت نسىادث انتهىث وانتؼزض اإلشؼبػً  .

تمزَه طبونت وسُىبرَى هبىط اضطزاري نطبئزة تسمم مىاد مشؼت وممتزذ إستزاتُدُت 

 تأمُه انمىبفذ .

 
 


