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م�سارات الربامج التدريبية


م�سار تقنية املياه:

برنامج تقنيات التصوير الجيوفيزيائي لآلبار.برنامج أسس التحاليل الكيميائية وجمع العينات لمياه الشرب.برنامج تقنيات القياسات اإلشعاعية في المياه والعينات البيئية.برنامج تشغيل وصيانة محطات معالجة المياه.برنامج تقنيات التحليل الطيفي لجسيمات ألفا في المياه والعينات البيئية.برنامج تأكيد الجودة في التحاليل الكيميائية طب ًقا لأليزو (.)17025برنامج تقنيات معالجة مياه الصرف وتطبيقاتها.برنامج إزالة النظائر المشعة من مياه الشرب.برنامج دورة تقنيات التحليل الطيفي لجسيمات جاما في المياهوالعينات والبيئة.



م�سار الإ�شعاع والبيئة:

برنامج اإلشعاع المؤين في البيئة (التواجد – المخاطر – الحلول)برنامج المواد المشعة المتولدة طبيعيًا (نورم) األسباب  -المخاطر  -الحلول.-برنامج مواجهة الحوادث والطوارئ اإلشعاعية.

خ�صم خا�ص

للمجموعات

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا عبر العنوان التالي:
مركز خبراء التقنية للتدريب – الرياض /بريد إلكتروني:
aaldhim@gmail.com , hani@t-experts.com
هاتف / 966+ )11( 2052008 :فاكس966+ )11( 2052009 :
جوال 0505224940 :و0559579636

يتم تنفيذ الربامج يف (جدة  -الريا�ض  -الدمام).
ميكن تنفيذ الربامج على ر�أ�س العمل على �أال يقل عدد
امل�شاركني عن «  » 5م�شاركني.
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جدول تنفيذ الدورات التدريبية للعام  ٢٠١٩م
Technology Experts Training Center

م

الدورة التدريبية

املدة

تاريخ االنعقاد

املكان

1

�أ�س�س التحاليل الكيميائية وجمع العينات ملياه
ال�شرب وال�صرف ال�صحي

� 5أيام

2

تقنيات القيا�سات الإ�شعاعية يف املياه والعينات البيئية

� 5أيام

2019/ 3 /10م
1440/7/3هـ
2019/ 3 /24م
1440/7/17هـ

الريا�ض

3

ت�شغيل و�صيانة حمطات معاجلة املياه

� 5أيام

2019/ 3 /31م
1440/7/24هـ

الريا�ض

4

املواد امل�شعة املتولدة طبيعيا(نورم) :الأ�سباب
واملخاطر واحللول

� 5أيام

2019/ 4 /14م
1440/8/9هـ

الريا�ض

5

تقنيات التحليل الطيفي جل�سيمات �ألفا يف املياه
والعينات البيئية

� 5أيام

2019/ 7 /14م
1440/11/11هـ

الريا�ض

6

ت�أكيد اجلودة يف التحاليل الكيميائية
طبقا للأيزو 17025

� 5أيام

2019/ 7 /28م
1440/11/25هـ

الريا�ض

7

تقنيات معاجلة مياه ال�صرف وتطبيقاتها

� 5أيام

2019/9 /8م
1440/1/9هـ

الريا�ض

8

�إزالة النظائر امل�شعة من مياه ال�شرب

� 5أيام

2019/ 9 /29م
1441/1/30هـ

الريا�ض

9

الإ�شعاع امل�ؤين يف البيئة
(التواجد -املخاطر -واحللول)

� 5أيام

2019/10/13م
1441/2/15هـ

الريا�ض

10

تقنيات التحليل الطيفي لإ�شعاعات جاما يف املياه
والعينات البيئية

� 5أيام

2019/ 11 /3م
1441/3/6هـ

الريا�ض

11

حوادث �صهر املواد امل�شعة يف �صناعة �صهر اخلردة:
الأ�سباب املخاطر املواجهة

� 5أيام

2019/11/10م
1441/3/13هـ

الريا�ض

12

تقنيات الت�صوير اجليوفيزيائي للآبار

� 5أيام

2019/11/17م
1441/3/20هـ

الريا�ض

•ميكن تقدمي الدورات التدريبية املذكورة �أعاله ح�سب الطلب للجهات امل�ستفيدة دون التقيد بالتواريخ املحددة يف اجلدول.
•وملزيد من املعلومات عن الدورات التدريبية وطلب الربو�شور والت�سجيل ،يرجى التوا�صل معنا عرب العنوان التايل:
مركز خرباء التقنية للتدريب  -الريا�ض  /بريد �إلكرتوين  hani@t-experts.com :و / aaldhim@gmail.com
هاتف  / +966 )11( 2052008 :فاك�س  / +966 )11( 2052009 :جوال  0505224940 :و0559579636

الريا�ض

