


 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة
 نووية برامج تنفيذ فى والبدء الستكمال والعربية المصرية السياسات مع تمشيا

 بعض بها قامت التى الجادة التنفيذية والخطوات العربية البلدان بعض فى
 قيام األمر لزم فقد (.ألخ..االردن – االمارات – مصر) المجال هذا فى الدول

 تأهيل فى بالمساهمة البحرى والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية االكاديمية
 وبعد عربى بعد من لديها بما البرامج هذه لتنفيذ الالزمة البشرية الكوادر

 برئاسة الغرض لهذا باألكاديمية عليا لجنة تشكيل تم االطار هذا وفى علمى،
 .المصرية النووية الهيئات مع وبالتعاون األكاديمية رئيس السيد

 



 

 األعمال التى تمتأهم 



 التعاون مع اجلهات املصرية والعربية
 المـتجدده والطـاقة الكـهرباء وزارة مع تعاون بروتوكول توقيع – 1

 .النووى المجال وخاصة المجاالت مختلف فى     

 واألشــعاعية الــنووية الرقــــابة هيئـــة مع تفاهـم مذكرة توقيع – 2

 .المصرية     

 .المصرية الذرية الطاقة هيئة مع تفاهم مذكرة توقيع - 3

 .المصرية النووية المحطات هيئة مع تفاهم مذكرة توقيع - 4

 .الذرية للطاقة العربية الهيئة مع تفاهم مذكرة توقيع – 5

 والتعلــيم والتعلــيم التربيــة وزارة مع تعاون بروتوكول توقيع – 6

 .المصرية الفنى     

 



 دورات تدريبية للخرجيني

 عمارة / إنشائى مهندس (20) لعدد تدريبية دورة عقد تم

 التصميم مبادئ" فى األنشائية الشركات أحدى من

 المدة فى وذلك النووية للمحطات التنفيذ وأسس الهندسى
 " 3/2/201 إلى 9/1 من



 ندوات تثقيفية 
 وأثارها الذرية للطاقة السلمية التطبيقات فى تثقيفية ندوات ندوات أربعة عقد تم

 النووى واألمان واألمن المجتمع على االيجابية



للطالبمشروعات خترج   
 أربعة فى طالب (138) لعدد تخرج مشروع (31) من االنتهاء تم االنتهاء تم

 واإلعالم اللغات كلية – والتكنولوجيا الهندسة كلية) بالشيراتون بالقاهرة كليات
 (والتكنولوجيا الهندسة كلية) وباالسكندرية (الدولى والنقل اللوجستيات كلية –

 النووى البرنامج لصالح تخصص لكل طبقا المختلفة النووية المجاالت فى
 المصرى



 إضافة مواد اختياريه
 القرية فرع فى والبدأ الهندسة لكليات إختيارية مادة (4) عدد إضافة جارى -

 أمان – النووية الهندسة فى مقدمة - االشعاعية الوقاية مبادئ" بعنوان الذكية،

 نووية محطات فرعى لتخصص (النووية الطاقة محطات – النووية المحطات

 النتاج المصرية النووية المحطات هيئة مع بالتعاون وذلك الذكية بالقرية

 الكهرباء

 المحطات فى المستخدمة الخرسانات أنواع إضافة تم أنه ذلك إلى يضاف -

 قسم بالشيراتون والتكنولوجيا الهندسة كلية فى الثقيلة الخرسانة لمادة النووية
 .إنشائية هندسة

 



  النوويةزايرات ميدانية هليئة للهيئات واملنشئات 
 المفاعل) بأنشاص الذرية الطاقة هيئة لموقع ميدانية زياره (4) عمل وتم

 (المشعة النظائر مصنع – النووى الوقود مصنع – الثانى البحثى



والعربيةاالشرتاك ىف املؤمترات الدولية   
 (2) وعددها الذرية الطاقة فى والعربية الدولية المؤتمرات فى االشتراك

 عربى (4) وعدد دولى مؤتمر

 باألكاديمية التدريس هيئة عضوات إحدى األفريقية والقارة مصر مثل وقد



عليا العضاء هيئة التدريسدراسات   
 تم الدولى والنقل اللوجستيات بكلية االمداد سالسل فى ماجستير رسالة اعداد

 2021 فى مناقشتها



 دور شركة األكادميية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 تقوم الشركة بعمل تدريب  موجه  حسب  احتياج  العميل ونقاط الضعف فى-

 .البشرية للعميل وعلى سبيل المثالالكوادر    

الشركة )وفى هذا  اإلطار  تم  التعاون  وزارة  الكهرباء والطاقة المتجددة -
فى برنامج  التميز  فى  خدمة  العمالء  بالتعاون ( القابضة لكهرباء مصر

  GIZمع 

 .االلمانية   

 .وزارة الدولة لالنتاج الحربى فى جميع المجاالت-

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات فى مبادرة حياة كريمية لتطوير -
 .وتأهيل الشباب

 .الهيئة القومية للبريد المصرى فى جميع المجاالت-



 اخلطة املستقبلية
 كليات أقسام على النووية االختيارية  المواد  تدريس تعميم – 1

 .النووية الهيئات مع بالتنسيق المختلفة الهندسة     

 (وماجستير دبلوم) عليا  دراسات  برنامج  دراسة فى البدأ – 2

 .النووية الهيئات مع بالتنسيق المختلفة النووية المجاالت فى     

 بالتنسيق  النووى  المجال  فى  التخرج مشروعات  فى التوسع – 3

 .النووية الهيئات مع      

 المجال فى  بالتدريس  باألكاديمية  التدريس هيئة أعضاء إعداد – 4

 .النووى     

  النتاج النووية المحطات مشروعات إدارة فى تدريبية دورة إعداد – 5

 .(األكاديمية شركة) الكهرباء     

 



 

 شكرا لحسن االستماع


