هل تعرف المعهد الدولي
للسيزمولوجيا و هندسة
الزالزل ؟
خطوط عريضه
 oالمعهد الدولي للسيزمولوجيا
) (IISEEبمعهد
و هندسة الزالزل
بحوث المباني ) (BRIبتسكوبا –
اليابان يقدم دورات تدريبيه في
السيزمولوجيا و هندسة الزالزل
للباحثين و المهندسين من الدول
الناميه.
كما في سبتمبر  2016عدد 1,751
من  100دوله اكملوا دوراتهم
التدريبيه منذ عام .1960

اليوم الختامي

الدورات التدريبيه
ال عدد

S

5

للتواصل معنا

المعهد الدولي
للسيزمولوجيا
و
هندسة الزالزل
IISEE
International Institute of
Seismology and Earthquake
Engineering

معهد بحوث المباني
تسكوبا  -اليابان
Building Research Institute JAPAN

المعهد الدولي للسيزمولوجيا و هندسة
الزالزل ()IISEE
: 1 Tachihara, Tsukuba,العنوان
Ibaraki 305-0802 JAPAN
: +81-29-879-0680تليفون
: +81-29-864-6777فاكس
: iisee@kenken.go.jpبريد الكتروني
:موقع الكتروني
http//iisee@kenken.go.jp/

ال فتره

معرفة
شهر  & 12السيزمولوجيا
)سبتمبر – اكتوبر( تكنولوجيا مالحظة
ورصد السيزميه
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شهر 12
)سبتمبر – اكتوبر(

T

5

شهر 12
)سبتمبر – اكتوبر(

G

20

L
I

الموضوعات
الدراسيه

)مارس – يناير( شهرين

تحاليل التراكيب
الديناميكا &
التركيبيه
تقييم مخاطر
& التسونامي
أنظمة التنبيه
المبكر
مالحظة و رصد
السيزميه & تحليل
البيانات للتعرف
علي التجارب
النوويه

تكنولوجيا مقاومة
شهرين ( مايو  -يوليو ( الزالزل فى دول
14
امريكا الالتنيه
)االسبانيه(
 /سيزمولوجيا
العدي
ً علي الطلب
بناءا
 /هندسة زالزل
د
تسونامي

اين يعمل الخريجين من معهدنا؟
خريجو  IISEEيعملون في الوزارات،
،
القوميه
البحثيه
المعاهد
الجامعات  ...الخ ،كمديرين او اساتذه
جامعيين .لو سمحت اسال مديرك في العمل
«هل انت خريج  »IISEE؟

حفل التخرج بــــــ GRIPS

 IISEEالتدريبي يقام
برنامج
بالمشاركه مع وكالة التعاون الدولي
اليابانيه الجايكا ) .(JICAالمتقدمين
للدورات عليهم التقدم للدورات من خالل
) (JICAكجزء من
برنامج الجايكا
التنمويه
اليابانيه
المساعدات
الرسميه  .تكاليف تدريبك و اعاشتك يتم
 IISEE/BRIو
تقديمها لك بواسطة
. JICA

درجة الماجستير
دوره
حضروا
الذين
المتدربين
تدريبيه لمدة عام في السيزمولوجيا
 ،هندسة الزالزل و الحد من مخاطر
التسونامي و الذين أدوا بنجاح
التالي:
الدوره
كورسات
) (1اكملوا
التدريبيه لمدة عام
) (2حصلوا علي الساعات المعتمده
الالزمه للتخرج،
) (3قدموا رسائلهم البحثيه
يحصلون علي درجة « الماجستير في
ادارة االزمات» بواسطة المعهد
االستراتيجيه
للدراسات
الدولي
) (GRIPSفي اليابان و .IISEE/BRI
كما في سبتمبر  241 ،2016خريج
حصلوا علي درجة الماجستير منذ عام
.2005

الدولي

المعهد

و

للسيزمولوجيا

هندسة

الزالزل يعمل معك .الناس في وطنك
محتاجون الي معرفتك و خبراتك
التي اكتسبتها

خالل دراستك

بــ .IISEE
كيف تتقدم للبرنامج؟
استمارات التقدم يمكن الحصول عليها
من مكتب الجايكا ببلدك .لمزيد من
التفاصيل زوروا موقعنا االلكتروني* أو
تقدم لمكتب الجايكا بالسفاره
اليابانيه ببلدك.
*http://iisee.kenken.go.jp/?p=faq#q4

رحله دراسيه

ما هي دورات IISEE
التدريبيه؟
دعنا نري ...

S
E

دورة السيزمولوجيا
دورة هندسة الزالزل

T

دورة الحد من مخاطر
التسونامي

G

دورة مالحظه الزالزل
الدوليه

L

مقرر امريكا الالتنيه
لهندسه الزالزل

I

دورة فرديه

دورات تدريبيه قصيرة االجل

تلقي

الضوء علي موضوعات بعينها مثل دورة
سيزمية المباني الصينيه ( – 2009
 ، )2012دورة هندسة الزالزل بامريكا
الالتينيه
رحله دراسيه

()2016-2014

غير دائمه.

تحدث

بصوره

