
و يشكض انششق األوسط اإلقهيًي ـيُظ
ح نهذول انعشثيخ ــــــــــنهُظبئش انًشع
آيبٌ وإداسح  فً يجبلوسشخ عًم 

 فً انفزشحويعبنجخ انًخهفبد انخطشح 
 6/6/2013 ان2/6ًيٍ 

: الورشة أهذاف 

رذسيت انًشبسكيٍ وانًزخصصيٍ يٍ 
أثُبء انذول انعشثيخ وجًهىسيخ يصش 

انعشثيخ فً يجبل إداسح انًخهفبد 
انجزشونيخ انًشعخ 

 ( NORM )  وكزانك انًخهفبد

انصُبعيخ وانطجيخ وانجيىنىجيخ 
.  وانكيًيبئيخ

 
جًيع يشاحم اإلداسح رشًم انذوسح 

سىاء يٍ َبحيخ انزجًيع أو انزصُيف 
ُقم أو انًعبنجخ أو انذفٍ كًب  أو ان

شًم انزعشف عهً انزششيعبد د
وانهىائح وانقشاساد انًُظًخ انزً 
يجت يشاعبرهب نزىفيش االسزخذاو 
. اآليٍ نهًىاد وانًخهفبد انخطشح

:  مكان التذريب 

رعقذ انًحبضشاد ثقبعخ االجزًبعبد 
 .ثًجًُ انًشكض االقهيًً 

 الخطرة  المشعةآمان إدارة ومعالجة المخلفات( 8)

6/6/2013  الى2/6فى الفترة مه   

 :الورشة رسوم 

 .  جُيه نهًزذسة انًصشي400-  
 انذول ي دوالس ايشيكً نًزذسة400 - 

   .انعشثيخ
 انذول يٍ يٍنًزذسةل دوالس ايشيكً  300-  

 .  انًشكضإداسحأعضبء يجهس  انعشثيخ
: يشًم االرً

. حضىس انًحبضشاد - 

انحصىل عهً انًطجىعبد انخبصخ - 

. انىسشخة

صيبساد عهًيخ داخم جًهىسيخ يصش - 

 . انعشثيخ

 يٍ انًشكض شهبدح انزذسيتانحصىل عهً - 

 .االقهيًً نهُظبئش انًشعخ

: تسذيذ الرسوم

َقذًا  ثخضيُخ انًشكض  انذوسحرسذد سسىو  إيب 

او ثشيك يقجىل انذفع يحشس ثبسى انًشكض 

 وعُىاٌ انًزذسةوفً انحبنزيٍ يجت ركش اسى 

 0انىسشخ

: القائمون بالتذريب

َخجخ يٍ األسبرزح انًزخصصيٍ يٍ هيئخ 

انطبقخ انزسيخ وانجبيعبد انًصشيخ ويشاكض 

 .انجحىس انعهًيخ

 

  قجم يىعذ انىسشخ ثىقذ كبفًلانزسجي

: الورشة موضوعات 

 وانًخهفبد انخطشح و دانزعشف عهً انًىا  -1

 .يصبدسهب وأَىاعهب ورصُيفهب

( NORM )انًخهفبد انًشعخ انجزشونيخ  -2

وطشق رقسيًهب ورصُيفهب وانزخضيٍ االيٍ 

 .نهب وانطشق انجذيهخ نعًهيخ انذفٍ

انزششيعبد وانهىائح وانقىاَيٍ انًُظًخ   -3

 الداسح انًخهفبد انًشعخ انجزشونيخ 

(NORM .)

انًخهفبد انطجيخ وانصُبعيخ وسجم إداسرهب  -4

. ويعبنجزهب

انًخهفبد انجيىنىجيخ وانضساعيخ ويخهفبد  -5

. انًذٌ ويعبنجزهب

. انًخهفبد انًشعخ وكيفيخ إداسرهب -6

ُقم اآليٍ نهًصبدس وانًخهفبد انخطشح -7 .  ان

 وانجيئيخ نهًخهفبد  األخطبس انصحيخ -8

. انخطشح

: المتذربون

نًسئىنً ويزخزي انقشاس  يفزىحخ انىسشخ
فً جًيع انششكبد وانًصبَع وانهيئبد 
انًخزهفخ وكزنك خشيجً انكهيبد انعهًيخ 

 .وانقىاد انًسهحخ وانششطخ

الورشة  مشرف 

 يحًذ عجذ انجهيم. د.أ

 :انىسشخ سئيس 
يصطفً عجذ انسالو عهً  . د.أ

 انًشعخ  نهذوليذيش انًشكض االقهيًً نهُظبئش 
انعشثيخ 

 :مواعيذ الورشة 

 صجبحًب 9.00انسبعخ يٍ يجذأ يىو انزذسيت 
 ويشًم 2.30ويسزًش حزً انسبعخ 

. انًحبضشاد ، انزذسيت انعًهً وانضيبساد

 


