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 تعقد هيئة الطبقة الذرية بزنبمج تدريبي مكثف عن
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  -: البرنامج أهداف

التعزيفففأ س طفففض الت بطففف ب   -

والففففت ي  لفففف  التفففف ا  ال  ويفففف  

ووطبئل الت قق وقيبطب  الت ا  

ال  وي  االتالليه وغيز االتالليه 

واطفففتم ال الت بليفففل الزيب فففي  

   .واإلحصبئي  ل  تق ي  ال تبئج 
   : المرشحين في المطلوبة االشتراطات

 ففي يايففب  الة  طفف  والعافف ل  –أن يي نفف ا  ففي يزيلفف  اللب عففب  

والعففب ايي لفف   لففبال  ال ففتبنب  ال  ويفف  والففت ي  لفف  التفف ا  

     .ال  وي  والتظئ ليي التةتتيي سةذا التلبل 

  : العزسي  & اإلنلايشي  لغة البزنبمج

 بتحوٌل علً حساب الهٌئة رقم  االشتراكات ٌتم سداد
( بالجنٌة المصري )البنك المركزي المصري( وعلً 0/43412/230/9)

( بالدوالر االمرٌكً علً حساب الخزانة 0/36444/040/2حساب رقم )
  . بأمر الدفع المشترك أسم ٌذكر أن علًالموحد ح/ هٌئة الطاقة الذرٌة 

    : الترشيحات لوصول النهائي الموعد

عا  األقل  ع رجبء التيفزل  وذلك ق ل تبريخ س ء ال زنب ج س ط  ع

ستزاعبة أهتي   أل أطتتبره التظليل وإرطبلةب لتظفةيل اإلجفزاءا  

 .األ  ي  سبلةيئ 

 : التدريس منهجية

يقففف ل سبلتففف ريض لففف  ال زنفففب ج  

نم    ي أع بء هيئف  التف ريض 

سبلةيئففف  ويعتتففف  ال زنفففب ج عاففف  

الت ب ففففففففز التفبعففففففففل سففففففففيي 

والتت رسيي  ي يالل الت بقشب  

وحاقففففففب  العتففففففل وال ففففففبال  

  .العتاي 

قبعب  الت ريب سبلتزيش  لةشة 

ال طفففففففبئل الظفففففففتعي   س حففففففف  

وال صزي  سبإل فبل  إلف  سعف  

العتايففف  إلففف   زايفففش   االشيفففبر

 الةيئ  ال  ثي .
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