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تُنظَّم الزيارات العلمية لكبار الموظفين من شاااااالم المناألاااا ذاتدوار يات السبيعة ا أااااتشااااارية  و  -1

ن يتمتعون ب برت   تنل عن  مو أاااانوات  م المنال المعنم و ن يتبن   مام م  اإلشاااارا يةى عل   ن يكونوا ممَّ

ومدت هيه الزيارات  أاابوعان   ن م. مو أاانوات عل  ات ل من ال دمة المتواألاالة  م مناألااب م الفالية  م بلدا

وتشاكل الزيارات العلمية نزاا    يتنز  من تنفيي مشاروم من مشااريل التعاون   عل  اتكثر  م بلدين كفد ٍّ   ألا .

التننم  م  فد منا ت التنمية يات اتولوية العالية عل  الألاااعيد الوسنمى  و تُمنل عل   أااااو  ردب باعتبارها  

 تنمية الموارد البشرية لبرنامج السا ة اليرية للبلد المعنم.مأاهمة مباشرت  م 

ضاايفةى ويعتمد تفديد مدت  ب زيارت   -2 وتضاال الوكالة برنامج الزيارات العلمية بالتعاون مل البلدان الماااااااُ

سل  من المرشفين  ن يتااااَّ يوا ما يلزم من  سوات  بل و ت  ومواعيدها بد ة عل   رار الفكومة المضيفة. ويااااُ

الزائر العلمي يتحمل وحده مسؤوولية الحوؤول  وينبغم ممفظة  ن  فٍّ للفألاول عل  نميل التششايرات المزمة.كا

وينبغم إبمغ الوكالة  ورا  بشب تغييرات تسر  عل   على التأشؤؤيرا ب اما في ا تأشؤؤيرا  العاور عند الةؤؤرور  

بل ا تألاااال التم تُدرس  م اأاااتمارت الترشاااي ل )تغيير ا أااام  و العنوان البريدب  و ر م  المعلومات المتعلنة بأاااُ

  ال اتف  و البريد اإللكترونم(.

ى وينبغم  ن تتضاامن دائما  ا أاام  ويناغي توجيه جميع المراسؤؤ   إلى مسؤؤاعد إدار  الارنامم المعني -3

 وترد  دناه بيانات ا تألال العامة بالوكالة: الكامل للزائر العلمم ور م الفعالية.

 ة ُشعَب الوكال

 شعبة   رينيا

 شعبة آأيا والمفيس ال ادئ

 شعبة  وروبا

  شعبة  مريكا المتينية والكاريبم

 

 االتوال عن اعد  العنوان الاريدي 

Department of Technical Cooperation 

International Atomic Energy Agency 

PO Box 100, 1400 Vienna, Austria 

 + 43 1 2600 ر م ال اتف:

 + 43 1 26007 ر م الفاكو:

 Official.Mail@iaea.orgعنوان البريد اإللكترونم: 

 

راد   -4 ضيف والماأأات المااااُ وين   ن تُبَرمج مواعيد الزيارات العلمية و نا  لما يناأ  ألسات البلد المااااُ

ضايفة للزيارات العلمية دون  ن يادب  و م العادت   يمك زيارت ا. ن تغيير المواعيد التم توا ق علي ا البلدان المااااااُ

مه المرشاااال إلرناا زيارات  و إفداي تغييرات   يلك إل  تش ير سويل للزيارت  و فت  إل  إلغائ ا. و ب سل ٍّ يند ِّ

ضيفة  د  عدَّت برنامج الزيارت ين   ن يكون مشفوعا  بتبرير معنول    م الندول الزمنم بعدما تكون الدولة الماااااُ

 تايا ِّده الماأأة التم ينتمم إلي ا المرشل.

‘ تيكرت أافر مد وعة مأابنا  بش ل ِّ أاعر معنول  م الدرنة ا  تألااديةى  و 1ويتلن  الزائر العلمم ما يلم: ’ -5

‘ بدل إ امة يومم يغسم تكلفاة  2للرفلاة المعنياةى ’  مبلغاا  إنماالياا  منسوعا  بد   من تيكرت الأااااافر الماد وعة مأااااابناا  

الأاكن وونبات السعام والتننمت الدا لية )بالنسار  و الفا لة  و أايارت اتنرت( واير يلك من النفنات العرضاية  

ة وين   ن يتدبَّر الزائر العلمم نفناته  م فدود منف )مثل رأااوم المسار  و تكاليف التششاايرت  و اتمتعة الزائدت(.

mailto:Official.Mail@iaea.org
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ِّ نفنات إضااااا ية. و م فال  يام الزائر العلمم بتنألااااير مدَّت   الأاااافر التم تُندَّم إليهى إي   يمكن التعوي  عن  ب 

 زيارتهى ين  عليه ردُّ اتموال الفائضة إل  الوكالة.

وإيا كان التو ف  ثناا الأافر إل  الن ة المنألاودت ضاروريبا بأاب  ندول الرفلة النويةى يتفمل الزائر   -6

لايلاك ينبغم للزائر   العلمم ) و فكوماة بلاده( المأااااااولياة عن التكااليف المرتبساة باالمبيات والسعاام  ثنااا التو ف.

وتنادر اإلشاااااارت إل   نَّ المماارأاااااة  العلمم  ن يفمال معاه ما يكفم من ننود افتيااسا تب فا ت من هيا النبيال.

ل بتكااليف المبيات  م فاا ت التو ف  المتبعاة لادم معظم ال سوس النوياة الادولياة تنضااااام  م العاادت   باالتكفاُّ

 الضرورب.

ويُد َل بدل اإل امة اليومم كامم   بل المغادرتى ويلك بفوالة مألااار ية إلكترونية إل  فأاااا  مألااار م  -7

و م فا ت اأاااتثنائية  نس يمكن تفويل المبلب عبر  فد مكات  برنامج اتمم المتفدت اإلنمائم  م بلد   شااا ألااام 

  و بلد إ امته.موسن الزائر  

)و نا    الزائر العلمي في غةؤون شؤ ر واحد من إتماز زيارته  ن يرسؤل تقريران عن زيارته عل ويتعيَّن   -8

وينبغم  ن   ( باالبرياد اإللكترونم إل  مأااااااعاد إدارت البرناامج المعنم التاابل للوكاالاة.1للنمويس المتاا   م المر ق  

 من البسا ات المأت دمة للألعود إل  السائرت. PDFتُر ق بالتنرير المرأل ألورت إلكترونية بأليغة  

وتغسم هيه البوليألااة المأاااولية   ية المدنية.الوكالة فائزت لبوليألااة تشمين إزاا المأاااولالمسؤؤوولية    -9

ن عليه للتعوي    ر ل ضد المامَّ النانونية التم تألبل الوكالة ملزمة بد ل مبالب عن ا  يما يتعلق بالمسالبات التم تاااُ

عن  ندان ممتلكات  و عن  ضاارار تلفق ب ا  و عن إألااابات نأاادية  و  مرا  )مميتة  و اير مميتة( تألااي   

ن عليهى  و من نان   ب ش     ش األا  بأب  ت ف ينسوب عل  إهمال  و  سش  و تنألير من نان  الماماااَّ ألر 

وباإلضااا ة إل  يلكى تن ُّ البوليألااة عل    و  شاا ا  يكون مأاااو  عن تألاار  ات م  و   سائ م  و تنألاايرهم.

يلك المأاااولية   منل تعوي  لتغسية مأاااولية الوكالة عن تدري  العلماا  م م تبرات الدول اتعضااااى بما  م

بين.  النانونية للمتدر ِّ

  حبط الزوار العلميون بشدة من أفراد األسرة المرافقين لهم خالل فترة الزيارة العلمية 10-

ي  -11 الطاؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ِّ العلميين    التؤؤأمين  الزائرين  لنميل  تااشمينااا  سبيااا   ال اااألااااااة  نفنت ااا  الوكااالااة عل   تو  ِّر 

أاااااياغاناااا  ياتالاناون الاااييان شاااااركاااة  مال  ماعاناودت  باولايألاااااااة  باماونااا   بالااادانا امى    الاتااادريااا   اااارس 

(Cigna International Health Services BVBA).   م هيا التشمين معظم النفنات السبية ومن المفتر   ن يغسااااااا 

م النفنات السبية ت راد اتأاارت. الالشاا ألااية  م فالة و وم فادي  و  م فالة المر ى إ   نه  ن  يغسااااااا ِّ ووفقا

لشؤروط اوليوؤة التأمين ه،هب يجب على الزائر العلمي  ن يدفع  والن فواتير المسؤتشؤاى والاواتير الطاية اناسؤهب  

ز اعد ،لك الاواتير األوؤلية مشؤاوعة ابثاا  يايد دفع ا إلى شؤركة سؤيغنا االجيكا  بتأاديد   وأاتنوم الشاركة ثز يقد ِّ

ى يمكن  ما د عوه  ورا . و م فالة المر  وإد ال المري  إل  المأاتشاف  بما يشامل اإل امة ليلة وافدت عل  ات ل 

وين  إرأااال الفواتير     إرأااال الفواتير إلي ا مباشاارت. ن تتفق شااركة أاايغنا مل الن ة التم تو ر الرعاية عل

ويمكن ا سمم عل  التعليمات يات الألاالة  م دليل م س س التشمين الألاافم   السبية مباشاارت إل  شااركة أاايغنا.

وترد ضااااامن المر ق الثاانم عي ِّناة  .   Medical Insurance SchemeGuide for Cigna Group لمنموعاة أااااايغناا

 . Medical Claim Form أتمارت المسالبة السبية  

المفروضاة من الأالسات الوسنية وذ و المفلية    يتعيَّن عل  الزائرين العلميين ا لتزام بالتدابير  19-كوفيد -12

وباإلرشااادات التم تضااع ا تلك الأاالسات بشااشن كيفية افتواا انتشااار    19-وذ و المضاايفة للتألاادب لنائفة كو يد

 العدوم بفيروو كورونا.

https://www.iaea.org/sites/default/files/18/01/cigna.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/18/11/cigna-medical-claim-form.pdf
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   ن  ين  تنديم شا ادت سبية تفيد بشنَّ الزائر العلمم  م فالة ألافية نيدتى عل .اسؤتمار  الشؤ اد  الطاية -13

ل و   يعود تاري  ا إل   كثر من  ربعة  شاا ر  بل تاريا بدا الزيارت   تكون هيه الشاا ادت مو َّعة من سبي  مأاانَّ

فين اليين تتنااوز  عماارهم     عاما  بألااااارف النظر عن مدت الفعاالياة.   65العلمياةى ويلك  يماا ي  ُّ نميل المرشاااااَّ

راو  بين شاااا ر وافد وثمثة  شاااا ر من بدا الزيارت  وينبغم  ن ي ضاااال الزائر العلمم لفف  سبم  بل  ترت تت

 (.3العلميةى و ن يرأل الش ادت السبية لمأاعد إدارت البرنامج المعنم التابل للوكالة )المر ق  

 م فال كانت الزيارت العلمية تنسوب عل  إمكانية التعرُّ  الم نم   اسؤؤتمار  سؤؤواات التعرم الم ني  -14

الزائر العلمم  ن يأاااتكمل اأاااتمارت أاااوابق التعرُّ  الم نم ويرأااال ا إل  مأااااعد إدارت  لإلشاااعامى يُسل  من 

وينبغم    يكون  د مضاااا   (.4البرنامج المعنم التابل للوكالةى مل ا لتزام الد يق باإلرشااااادات المبيَّنة )المر ق  

د الوك عل  هيه ا أاتمارت  كثر من أاتة  شا ر  م تاريا بدا الفعالية. ِّ الة الزائر العلمم  م الو ت المناأا   وأاتزو 

  بن از لنياو النرعات من  نل رألد التعر  الم نم  ثناا  ترت الزيارت.

يُسل  من نميل الزائرين العلميين اأاتكمال   اسؤتمار  تحديد المسؤتايد وج ة االتوؤال في حالة الطوار   -15

ل تلك ا أااتمارت وإرأااال ا إل  مأاااعد إدارت  اأااتمارت تفديد المأااتفيد ون ة ا تألااال  م فالة السوارئى وتو ي

 (.5البرنامج المعنم التابل للوكالة  بل المغادرت )انظر المر ق  

 ما م سس الزيارت العلمية بألورته الكاملةى بما  م يلك عناوين الماأأات المااُاضيفة ون ات ا تألالى   -16

 ضيفة المعنية. أيُرأل إل  الزائر عند تلنا ِّم موا نة نميل الفكومات الماُ 

 يما ي   الزيارات العلمية التم تتم    إ،ا طؤُؤلب من ا ،لكو  تنوم الوكالة بترتي  المبيت  م الفنادقى إ    -17

  م  ييناى النمأا.

 



 

 

  الزائرين العلميين تقاريرهز إلى الوكالةتقديز    1المرفت  

 

 
ويُرن  تنديم هيا التنرير إل  مأااااعد إدارت البرنامج  الموعد الن ائم لتنديم التنارير هو بعد شااا ر وافد من ا تتام الفعالية. ملحوظة 

  المعنم التابل للوكالة.
 

  اسز الزائر العلمي  -1

  الخاص االزيار  العلمية   الاعاليةرقز  -2

  عنوان الزائر العلمي في الالد الُمةيف  -3

  تاريخ ادء الارنامم في الالد المؤُةيف  -4

تاريخ انت اء الارنامم في الالد المؤُةيف )اما في  -5
 ،لك السار الداخليب حسب االقتةاء(  

 

في ا االسز والعنوان الكامل للموسسة التي تم   -6
 الزيار   

 

  رقز مشروع التعاون التقني   -7

  اسز الج ة المناظر  لمشروع التعاون التقني   -8

ز وواان ألهز عناور الزيار  )التدريب المتلق ىب واالجتماعا  مع مسوولي الج ة الُمةياةب واألعمال الاحثية التي تز  -9 قد ِّ
 االةط ع ا اب إلخ(  

 
 
 

 تقديرك لقيمة الزيار  االنساة لعملك مستقا ن في موطنك  يؤُرجى ايان  -10

 
 
 

يؤُرجى  ن توف ابيجاز الواجاا  والمسووليا  التي تةطلع ا ا في   ما هو المنوب ال،ي تشغله في الوق  الحاةر؟ -11
 الوق  الحاةر  

 
 
 

التقنيب يُرجى  ن ت،كر تعليقاتك واقتراحاتك حول النقاط  من  جل تحسين إدار  ارنامم الزيارا  العلمية في إطار التعاون  -12
 التالية  

 مدى م ءمة الموسسة المؤُةياة المختار  للزيار    ‘1’ 

 
 
 

 م ءمة ارنامم الزيار  المةطلع اه وجود  اإلرشادا  التي تلقؤ يت ا   ‘2’ 

 
 
 

 تقرير عن زيار  علمية 



 

 

 الزيار   جود  وم ءمة التس ي   التي  تؤِّيح  لك خ ل  ‘3’ 

 
 
 

 ترتياا  الماي    ‘4’ 

 
 
 

 المساعد  التي تلقيت ا من الوكالة  ‘5’ 

 
 
 

 المساعد  التي تلقيت ا من سلطا  وطنك و/ و السلطا  المؤُةياة  ‘6’ 

 
 
 

  ي تعليقا   خرى   -13

 
 
 

 

 يؤُرجى من الزائر العلمي التوقيع هنا وايان التاريخ  

 الزائر العلمي  توقيع   التاريخ  
 
 

 



 

 

 استمار  المطالاة الطاية الخاوة اشركة سيغنا   2المرفت  

 

 
 



 

 

  م،كر  إلى الزائرا  العلميا  ارعاية الوكالة  3المرفت  

 

 الوكالة بشن ا فامل عندما تاُدرك يلك.يتعين عل   ب امر ت تعي ن ا الوكالة للعمل  و التدري   ن تاُ سر  

و د اعتمد منلو المفا ظين التابل للوكالة معايير  مان  أااااأاااية دولية للو اية من اإلشاااعاعات الماي نة وتمان المألاااادر  

عالج المعايير بالتفديد ظروف تعر  العاممت م نيا  لإلشعاعات بالن  عل  نملة  مور من اى  ن العامل اإلشعاعية. ة  وتاااااُ

و  يُعتبَر   ينبغم  ن تااُا سر ن ة عمل ا بشن ا فامل عندما تااُادرك يلك بغية تغيير ظروف عمل اى إيا ا تضت الضرورت يلك.

وإنما ينبغم تكييف ظروف عمل اى من فيي التعر  الم نمى فرألاااا  عل   ن   هيا اإل سار أاااببا   أاااتبعادها عن العمل 

 فو المأتوم العالم من الفماية المسلو  ت راد النم ور.تفظ  المضغة التم  م بسن ا  و ننين ا بن

  



 

 

 الش اد  الطاية  4المرفت  

 

 

 الش اد  الطاية 
 

 

 

 ___________________________  اأم المرشل )يُرن  السباعة  و الكتابة بشفرف واضفة(:

 

 

 

 تاريا الميمد: ___________________________

 

 

بألاافتم سبيبا  بشااريبا ماهم ى بشننم  نريت الففو  المزمة للمرشاال الميكور  عمه وتبيَّنت  نَّه  م  شاا د  نا المو ل  دناهى  

فالة ألااافية نيدتى و الٍّ من اتمرا  المعديةى و ادر من النافيتين النأااادية والعنلية عل  النيام بشب وانبات يات ألااالة  

  ارس موسنه.

 

 

 

 

 

 

 وعنوانه بالكامل )يُرن  السباعة  و الكتابة بشفرف واضفة(:اأم السبي  اليب  نرم الفف   

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 تو يل و تم السبي  اليب  نرم الفف : __________________________________________

 

 

 ___________________________  تاريا الفف :

  
  



 

 

 

فالة ألاافية نيدتى عل     يكون  د مضاا  علي ا  كثر من  ربعة  شاا ر  ينبغم تنديم شاا ادت سبية بشنَّ المرشاال  م   :تعليما 

  م تاريا بدا الفعاليةى  م الفالتين التاليتين:

  م الفعاليات التم تتناوز مدت ا ش را  وافدا   •

 عاما  بألرف النظر عن مدت الفعالية. 65 يما ي  ُّ نميل المرشفين اليين تتناوز  عمارهم   •

 

 تأتو م الش ادت الشرسين التاليين:وينبغم  ن  

ل بعد إنراا  ف  إكلينيكم وم تبرب وافٍّ )و  داعم إلدراس  ف  الألادر   •  ن يأاتكمل ا ممارو سبم مأانَّ

 باتشعة الأينية إ   م فالة الضرورت اإلكلينيكية( 

 عالية.بدا الف قال ن تُرأل إل  مأاول ا تألال اإلدارب المعنم  م إدارت التعاون التننم   •

 

 

 

  سئلة إرشادية للاحص الطاي 

 

إيا كان المرشاال  اضااعا  للعمس  مل الأاانوات الثمي ات يرتى يُرن  وألااف العمس والفالة الراهنة للمر    -1

 )اتمرا (:

 

 

 ما هم اتدوية التم يتناول ا المرشل بانتظام وما أب  تناول كل ٍّ من ا؟  -2

 

 

 السبيعم للمرشل؟ ما هو معدل ضغس الدم   -3

 

 

 هل يتمتل المرشل بألفة نيدت ويأتسيل العمل بكامل سا ته؟  -4

 

 

 هل المرشل  م ألفة نأدية وعنلية تأمل له بالمشاركة  م تدري  مكثَّف  ارس وسنه؟  -5

 

 

وكيلك عل   هل المرشال  الٍّ من  ب  مرا  ُمعدية )كالأال  و الرمد الفبيبم( يُمكن  ن تشاك ل  سرا  عل  المرشال   -6

 من يَفتَكُّ به  مل  ترت تدريبه؟ 

 

 

 هل يعانم المرشل من  ب فالة سبية يمكن  ن تأتدعم عمنه  مل  ترت تدريبه؟  -7

 

 

  )إيا انسبق يلك( هل هناك  ب  وضام اير سبيعية  شار إلي ا  ف  الألدر باتشعة الأينية؟  -8
  



 

 

  استمار  سواات التعرم الم ني  5المرفت  

 

 استمار  سواات التعرم الم ني 
 

  اسز المرشح

  ج ة العمل

 

 

  عنوان الاعالية

  رقز الاعالية

  المكان

  إلى   من  التاريخ

 

 

 ال  نعز       هل المرشح خاةع لارنامم رود فردي في الده؟            

  إ،ا كان  اإلجااة نعزب

  ..………………………………  )الش ر/السنة( تاريخ ادء الرود الاردي   ▪

 يُرجى استكمال الخانا  المنطاقة  دناه  ▪

 الكمية 
وحد  

القياس  

 المااد ا ا 

القيمة خ ل السنوا  التقويمية 

 الخمس السااقة 

خ ل السنة التقويمية   القيمة

 الجارية 

 (1)الجرعة الاعالة
   

 الجرعة المكافئة لعدسة العين 
   

المكافئة لألطراف  و  الجرعة  

 الاشر  

   

ايانا  سواات التعرم  

   (2)مقدَّمة  و مودَّقة من

 ..…………………………………………………………………  االسز 

 ………………..……………………………………………   المسوولية 

 …………………………………………………………………  التوقيع 

 

 .………………………………  ( 3التاريخ) ..…………………………………  توقيع المرشح 

 
 و م فالة اإل ادت بكمية   رمى يُرن  يكر اأم ا ووفدت  ياأ ا. .معا  النرعة الفعالة بأب  التعر  ال ارنم والدا لم   (1)
ين  تنديم بيانات أااوابق التعرُّ   و المألاااد ة علي ا من مأاااول الو اية من اإلشااعاعاتى  و المدير المشاارف عل    (2)

م  دمات الرألد الفردب.المرشلى  و   مند ِّ
  ينبغم    يكون  د مض  عل  هيه ا أتمارت  كثر من أتة  ش ر  م تاريا بدا الفعالية. (3)



 

 

  استمار  تحديد المستايد وج ة االتوال في حالة الطوار   6المرفت  

 

 استمار  تحديد المستايد وج ة االتوال في حالة الطوار  
 

 رقز الاعالية 

 المستايد تحديد 

 

 ……….……………………المولود  م ……………………………  رُّ  نا المو ل  دناهى ……………

 )اليومى الش رى الأنة(     )اللن ى ا أم(    

 

بإلغاا نميل وثائق تفديد المأااتفيد التم و عت ا أااابنا   يما ي  ُّ اتموال المأااتفنة لم  و التم يمكن  ن تكون مأااتفنة لم  

ِّ  الوكالة و أُلادر  عل  الوكالة الدولية لل سا ة اليرية )الوكالة(ى وبتفديد المأاتفيد  و المأاتفيدين الواردت  أامااهم  دناهى و  و 

 توني م إلي ا بأداد  ب  موال مأتفنة لم إلي م  م فال و اتم.

 

 المعلوما  المطلواة عن كل مستايد 

 

 الحوة من التعويم  طايعة الع قة  السن  االسز

1-   % 

2-   % 

3-   % 

 

ى بشن و أُلاادر توني مى ما لم يُيكر  مف يلك  عمهى  م فالة تفديد  كثر من مأااتفيد وافد وو ات وافد  و  كثر من  ولئك المأااتفيدين  بل و اتم

م فألاة يلك المأاتفيد  و  ولئك المأاتفيدين بالتأااوب عل  المأاتفيدين المتبنينى  و  ن تُأادَّد بالكامل إل     إيا لم يبق  المأاتفيد الوفيد المتبنم.تُوزَّ

 عل   يد الفيات  بٌّ من م من بعدبى ياول المبلب كامم  إل  تركتم.

  نته.و فتفظ لنفأم بالفق  م إلغاا  و تغيير  ب مأتفيد  م  ب و ت وبالسرينة والشكل المفدَّدين من الوكالةى ودون علم يلك المأتفيد  و موا

 

 

 االتوال في حالة الطوار  تحديد ج ة 

 

  وا ق  نا المو  ِّل  دناه عل   ن تتألل الوكالة بالش   اآلتم يكره  م فالة السوارئ.

 

  االسز 

  )يُرجى إدراج رمز الالد(  رقز ال اتف 

  عنوان الاريد اإللكتروني 

 

 

…………………………… ……………………….………..………………………………… 

 )التو يل(      )التاريا(  


