أهداف البرنامج :-
 رفغ انُػي نذِ انمشبركيه مه مصزَانذَل انؼزبيت نخؼهيمبث حىظم ػمهيت وقم
انمُاد انمشؼت َحذذيذ ضُابظ انىقم اآلمه
نٍذي انمُاد َوُػيت انطزَد انمسخخذمت
في وقهٍب  -حؼزيف انذبضزيه ببنبيبوبث
انُاجب إرفبقٍب َحقذيمٍب مغ طهب حصزيخ
بىقم انمُاد انمشؼت َانُثبئق َانمسخىذاث.
مزاجؼت انخؼهيمبث َانشزَط َانمُاصفبث
انفىيت انخبصت بُسيهت انىقم َفذصٍب
َصيبوخٍب َاألجٍزة َانمؼذاث انُاجب
حُافزٌب فيٍب  -حؼزيف انذبضزيه
ببنضُابظ انخبصت بُسبئم انىقم نهمُاد
انمشؼت َحؼهيمبث انىقم اآلمه انمخؼهقت
بُضغ انطزَد ػهّ َسيهت انىقم،
َضُابظ َشزَط حخزيه انمُاد انمشؼت
َانضُابظ انُاجب مزاػبحٍب ػىذ حثبيج
طزَد انمُاد انمشؼت ػهّ َسبئم انىقم.
انخؼزف ػهّ إجزاءاث اإلسخجببت فّ
دبالث انذُادد اإلشؼبػيت َدَر
انمسخجيبيه األَنيه فّ مسزح األدذاد.
انخؼزيف ببنقبوُن رقم  7نسىت 2010
َالئذخً انخىفيذيت َاإلحفبقيبث َانمذَوبث
انذَنيت انمخفق ػهيٍب في انمىبفذ انؼبنميت.

منهجية التدريس :
يقوووووووىم ببلتووووووودري وووووووي
البرنوبمج نببووت موض أع ووبء
هيئووووووت التوووووودري ببلهيئووووووت
ويعتموووووود البرنووووووبمج علووووووي
التفبعووووول بووووويض الم ب ووووور
والمتوووووودربيض مووووووض وووووو
المنبقشووبث وقلقووبث العمووول
وال بالث العمليت .
قبعوووبث التووودرير بوووبلمر ز
مجهووووزة بأقوووودل الىسووووب ل
السووووووووووومعيت والب وووووووووووريت
ببإل وووووووب ت إلوووووووي بعووووووو
الزيووووووبراث العمليووووووت إلووووووي
مرا ز الهيئت الب ثيت .

حؼقذ ٌيئت انطبقت انذريت بزوبمج حذريبي مكثف ػه
"حأميه وقم انمصبدر انمشؼت َانمُاد انخطزة َانخؼبمم
مغ انذُادد انمخخهفت "

االشتراطات المطلوبة في المرشحين-:
مؤهل علمي عبلي
نغت انبزوبمج  :العربيت & اإلنجليزيت
يتم سداد االشتراكات بتحويل علي حساب الهيئة رقم ()9/450/81634/0
بالجنية المصري (البنك المركزي المصري) وعلي حساب رقم
( )4/082/17666/0بالدوالر االمريكي علي حساب الخزانة الموحد ح /هيئة
الطاقة الذرية علي أن يذكر أسم المشترك بأمر الدفع .

الموعد النهائي لوصول الترشيحات :
وذلك قبل تبريخ بدء البرنبمج بأسبىع علي األقل مع رجبء التكرم
بمراعبة أهميت مأل أستمبره التسجيل وإرسبلهب لتسهيل اإلجراءاث
األمنيت ببلهيئت .

المحتوي العلمي للبرنامج :
انخأثيزاث انصذيت نإلشؼبع.
خطت اإلسخؼذاد َانمجببٍت نذبالث طُارئ وقم انمصبدر انمشؼت.
أوُاع انطزَد َحصىيف انمصبدر طبقب ً نهشذة.
انقُاػذ انؼبمت َاإلرشبداث َانخؼهيمبث انخبصت ببنىقم اآلمه.
حصبريخ انىقم َدَر غزفت اإلخطبراث نمخببؼت حصبريخ انىقم.
مُاصفبث ػزبت وقم انمصبدر انمشؼت َانقُاػذ انخىظيميت نذمبيت ػمبل انطُارئ
مالمخ إجزاءاث خطت طُارئ مشغهّ انمصبدر انمذمُنت  TEC-953مهذق .4-12
اإلسخجببت نمسزح األدذاد نذبدد وقم.
مٍمبث انُقبيت انشخصيت /حخطيظ مسزح األدذاد  -مٍمبث انُقبيت انشخصيت.
ػزض حذابيز انسالمت َانخذكم فّ مسزح األدذاد.
حذهيم ػزض مزئّ نذبدد وقم مُاد مشؼت.
مذبضزة ػه انممبرست في مُقغ انذبدد ( )Drillسيىبريُ ػمهّ نذبدد وقم مصذر
مشغ.

Tel: +202 22738670 | Fax: +202 22738670 - +202 22878663 | training@eaea.org.eg | www.eaea.org.eg

