أهداف البرنامج :-
أٌ تسرررال ينً ررراِ يرررٍ ينسررر ٔ
ٔيألياكٍ ينسكُ ة ٔينً ٌ ٔكذنك
ينخطا ينُاشئ ػٍ ينس ٕل تًثرم
يشررررركهة كهررررراة تٓررررر ررررر ية
ينس ر ٔ ٔينًُشرراه ينٓ كٔن ك ررة
أٔ ينًهررررراَك ينسررررركُ ة ٔينمررررراة
ٔينًر ٌ أٔ يألارراك ينٓايررة ٔت ررغ
ينمررررا ً ٍ ػه ٓررررا تحررررط رررر
َفسك أ افة إنك أٌ ينتسرال أٔ
ينف رررراٌ بتسررررهئ فررررك سررررا ا
يا برررة ٔيشرررابة فا يرررة ٔبؼ رررك
ينتًُ ة فرك ينًٕيلرغ ينترك بتٕي ر
يٓررا يأليررا ينررذة بسررتهئو ٔ ررا م
ػهً ة نهتُهر يحر ٔآا ينًسرتمههك
أٔ ينتؼايررم يؼٓررا ٔي ينررة يااكْررا
يشكم ُْ ك يال ي ٔآا

منهجية التدريس :
بمرررررررٕو يانتررررررر كب فرررررررك
ينهاَرايج َخهررة يرٍ أػ رراا
ْ ئررررررة ينترررررر كب يانٓ ئررررررة
ٔبؼتًرررررر ينهاَررررررايج ػهررررررك
ينتفاػرررررم يررررر ٍ ينًحا رررررا
ٔينًترررررر كي ٍ يررررررٍ رررررر ل
ينًُالشرراه ٔيهمرراه ينؼًرررم
ٔينحامه ينؼًه ة .
لاػررراه ينتررر كبئ يرررانًاكئ
يرٓررررئة يأيرررر ل ينٕ ررررا م
ينسرررررررررررًؼ ة ٔينهصرررررررررررابة
ياإل رررررررافة إنرررررررك يؼررررررر
ينئبرررررراكيه ينؼًه ررررررة إنررررررك
يايكئ ينٓ ئة ينهحث ة .

تعقذ هيئة الطبقة الذرية بزًبهج تذريبي هكثف عي
"تحذيذ أهبكي تسزة الويبٍ هي السذود والوذى واألحيبء السكٌية
وكذلك الخطز الٌبجن عي السيول ببستخذام التقٌيبت التقليذية
والٌووية"

االشتراطات المطلوبة في المرشحين-:
بف م أٌ بكٌٕ ينًاشرح ٍ يرٍ ئة ينخهف راه ينؼهً رة ٔينُٓ ر ة فرك يررال ينراة
ٔينٓ كٔن كا ٔينٓ كٔنٕ ا ٔكذنك ينر ٕنٕ ٍ ٔينٓ ر كٔ ٕنٕ ٍ ٔينك ً را ٍ
يرررٍ ئة يمَتًررراا إنرررك ينًُشررراه ينٓ كٔن ك رررة ٔٔ كيه ينًرررٕيك ينًا رررة ٔينررراة
ٔتؼً ا ٔتًُ ة ينصحاكة

لغة البزًبهج  :ينؼاي ة & يإلَره ئبة
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 :
ٔينك لهم تاكبخ ي ا ينهاَايج يأ هٕع ػهك يأللم يغ ك اا ينتكاو
يًايػاة أًْ ة يأل أ تًاكِ ينتسر م ٔإك انٓا نتسٓ م يإل ايايه
يأليُ ة يانٓ ئة .

المحتوي العلمي للبرنامج :
بمرر و ينهاَررايج ػا ررا نهٕ ررا م ينتمه بررة فررك ينتؼررا ػهررك يٕي ررغ
ينتسال ٔكذنك ينس ٕل ٔبماكَٓا يانطاق ٔينتمُ اه ينُٕٔبة ٔبرًغ ير ٍ
ينٕ هت ٍ ي رّ تخف را ينخطرا ٔبت رًٍ ينرك ينتؼرا إنرك ػر ة راق
تمه بررة ٔيماكَتٓررا يررانطاق ينُٕٔبررة يثررم ي ررتخ يو ينصرره اه ٔتحه ررم
َظررا ا يألٔكسررر ٍ ٔينٓ رر كٔ ٍ يانًرراا ٔكررذنك تم رر ى نأل ٔبررة ين ررا
يرٓئة يًحطاه نم اس يرى ينس ٕل فك يأل ٔبة

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

