أهداف البرنامج :-










رفع وعي انمظتجيبيه األونيه فً
مصز وانذول انعزبيت عهً األطض
انعبمت نهىلبيت مه اإلشعبع وحمبيت
األفزاد وطزق انزصذ وأجهشة
انميبص .
انتعزف عهً انمببدئ انعمهيبتيه
األونيت نهذيه يظتجيبىن خالل
انظبعبث األونىت نهطبرئ اإلشعبعً .
تحظيه انفهم نألدوار ومظئىنيبث
انجهبث انمختهفت انمشبركت في انعمم
بمظزح األحذاث ودراطت دور
انمظتجبيه األونييه وتكىيه فزيك
انعمم.
تحميك األهذاف انزئيظيت نإلطتجببت
نحمبيت انجمهىر ومجمىعت انتذخم .
انتذريب انعمهً بإجزاء عذد مه
انظيىبريىهبث انعمهيت ،وتمزيه
طبونت نحبالث انطىارئ األكثز
شيىعب ً
األونيت
واإلجزاءاث
انضزوريت نحيه وصىل فزق انتذخم
انفىيت.

تعمذ هيئت انطبلت انذريت بزوبمج تذريبي مكثف عه
"دور المستجيبين األولين للطوارئ النووية واإلشعاعية "

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 .

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 .

المحتوي العلمي للبرنامج :
 أطض انىلبيت اإلشعبعيت وانىحذاث وانجزعبث وأجهشة انكشف اإلشعبعً.
 تذريب عمهً نذور فزق انتذخم انفىيت.
 انتعزيف ببنمبوىن رلم  7نظىت  2010والئحته انتىفيذيت واإلتفبليبث انذونيت
 اإلطبر انتشزيعً وانزلببً.
 حبالث انطىارئ اإلشعبعيت انظببمت وانذروص انمظتىبطت وحصز انمخبطز وتحذيذ
فئبث انتهذيذ.
 دور هيئت انزلببت فً مجبل انتأهب وانتصذي نهطىارئ انىىويت واإلشعبعيت.
 مزاجعت نذنيم انمظتجيبيه األونيه وكزوث انمجببهت.
 دور انمظتجيبيه فً مىلع انحبدث.
 تحهيم عزوض مزئيت نحىادث انتهىث اإلشعبعً.
 انتأثيزاث انصحيت نإلشعبع ودور وسارة انصحت.
 إدارة مظزح األحذاث اإلشعبعً ودور فزق انتذخم انفىيت .
 تطبيك عمهً عهً (تمزيه طيىبريى انمصذر).
 محبضزة عه انممبرطت في مىلع انحبدث ( )Drillطيىبريىعمهً (لىبهت لذرة).
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