تعقذ هيئت الطبقت الذريت بزنبمج تذريبي مكثف عن
أهداف البرنامج :-
تٓدف اندٔزة إني تدزيب انكٕادز ينٍ بنُنب
اندٔل انعسنية يٍ انًٓتًيٍ نبنتحهيم اننديي
ينننننٍ ئيصينننننبسييٍ ٔيُٓدظنننننيٍ ٔ يًينننننبسييٍ
ٔنيٕنٕجييٍ ٔجيٕنٕجييٍ ٔصنيبدنة ٔببانب
تحبنيننننننم ٔيُٓدظننننننيٍ شزا يننننننيٍ ٔئُيننننننيٍ
نهتننندزيب هننني بنننس انتحهينننم نهعُبصنننس
ٔانُظنننبسس نبظنننتطداو يتينننبف تهنننة حُنننبسي
انفصم ذٔ يصدز بينَٕي ينٍ َنٕل انااشينب
انًعننننننتحخة  )ICP-MSحيننننننج تعتاننننننس
حعبظنننية ْنننرا انلٓنننبش انفسيننند ئننني يُت نننة
انشس األٔظط يٍ ب هي يب يًكٍ انتٕصـم
إنينننـّ حبنينننـب ق ئنننـي يينننبض األحنننـس انديينننـ
 ) Ultra Trace Analysisحينج تصنم
ديننة ييبظننة إننني جننص يننٍ انتسنيننٌٕ )ppt
يننٍ انلننساو يننٍ انًننبدة ً ،ننب يًكننٍ تحهيننم
انشساسح انديي نة نهطبينبب نبظنتطداو يصندز
نينننصز ينننّ َاقنننبب ئنننٕ نُفعنننلية ٔ نننرن
انتحهينننم نتنننس األسنننعة انعنننيُية نهعُبصنننس
سبسعة انٕجٕد .

منهجية التدريس:
يقوووو بالتووودريس فوووي البرنوووامج نخبوووة مووون
أعضووووا هيئووووة التوووودريس بالهيئووووة ويعتموووود
البرنووووامج علووووي التفاعوووول بووووين المحاضوووور
والمتوودربين موون خ و ل المناقشووات وحلقووات
العمل والحاالت العملية .
قاعووات التوودري بووالمركز مجهووز بأحوود
الوسائل السومعية والبصورية باإلضوافة إلوي
بعض الزيارات العمليوة إلوي مراكوز الهيئوة
البحثية.

تحليل العنبصز والنظبئز الشبئعت وشحيحت الىجىد
ببستخذام جهبس ( )ICP-MSوأجهشة األشعت السينيت

االشتراطات المطلوبة في المرشحين :
الحصول علي بكالوريوس من إحدى الكليات العملية أو أحد
المعاهد الفنية
لغت البزنبمج :العربية & اإلنجليزية
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 :
ٔذنن ياننم تننبزيا ننند اناسَننبي ن ظننإل هنني األيننم ين زجننب
انتكسو نًسا بة بًْينة ينأ بظنتًبزِ انتعنليم ٔإزظنبنٓب نتعنٓيم
اإلجسا اب األيُية نبنٓيئة.

المحتوي العلمي للبرنامج :
 -1ي دية ٍ انعُبصس ٔانُظبسس سحيحة انٕجٕد
 -2بظننط انتحهيننم انعُبصننسظ ٔانُظننبسسظ نن جٓصة انتحهيننم ٔ بصننة يتيننبف
انكتهة
 -3بظط بيف األَاعبث نبنااشيب انًعتحخة
 -4بظط انًعح انهيصزظ ئي يتيبف انكتهة
 -5بظط انتحهيم انعُبصسظ ن جٓصة بسعة إ ط ٔتتاي بتٓب
 -6تتاي ننننبب انتحهيننننم انعُبصننننسظ ٔانُظننننبسسظ ٔانُعننننب انُظبسسيننننة ئنننني
انليٕنٕجيب – انكيًيب – انايٕنٕجيب
 -7تتاي ننبب يعًهيننة نتحقننيس انعيُننبب ٔييبظننٓب نبنلٓننبش ٔبننس تحهيننم
انُتبس
ْ -8قى انعيُبب ٔإذانتٓب نتسي ة ئسٌ انًٕجبب انًيكسٔٔية
 -9تتاي بب يعًهية نتحقيس انعيُبب ٔان يبض نبألسعة انعيُية .
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