
IAEA شورات سلسلة األمن النووي الصادرة عن مقدمة إ ونظرة عامة ع م امل ال ة  اسم الدورة التدر
ة؛  المواثيق الدول ة إرشادات  IAEA وعالقتها  عة ووضع ة هو مساعدة المتعلم ع فهم طب إن الهدف من هذه الدورة التدر

ت ال تتمحور حولها هذه  ش ما  ذلك فئات المواد والم  (NSS) ة سلسلة األمن النووي سلسل الهر التص  و وفهم ال
ات  ما  ذلك لجنة إرشادات األمن النووي (NSGC) والعمل ات إعداد ومراجعة وتنقيح اإلرشادات،  عمل ز الو   السلسلة؛ وتع

ضا إ مساعدة المتعلم ع إدراك محتوى اإلرشادات المتاحة وفهم المصطلحات  ة أ المتعلقة بها. وتهدف الدورة التدر
استمرار. ة واستخدامها  األساس

ة غرض الدورة التدر

األمن النووي: صناع  ات تتعلق  مسؤول ضطلعون  ة جميع العامل الذين  من المراد أن يتضمن جمهور هذه الدورة التدر
االت  ارات وو االت االستخ ة وو ما  ذلك الهيئات الرقاب ات، والسلطات المختصة  ج ات ة وواضعو االس اسات الحكوم الس

ات الشحن. ت و ش ذ القانون ومشغلو الم االت تنف ة وو االستجا األمن والعاملون 
الجمهور المستهدف

ات األمن النووي 1. أساس
IAEA 2. إعداد إرشادات األمن النووي الصادرة عن

NSS شورات سلسلة ة م 3. ب
المنهج

كون المتعلم قادرا ع ة، ي أن  مال هذه الدورة التدر عد است
األمن النووي. ما يتعلق  1.1 التمي ب الوثائق الملزمة قانونا والوثائق غ الملزمة قانونا ف

1.2 معرفة أن إرشادات IAEA غ ملزمة للدول.
ة االث ع لمنظومة األمن النووي للدولة الموضحة  العدد 20 من سلسلة األمن النووي "الهدف  1.3 وصف العنا األساس

الدولة". ة لمنظومة األمن النووي الخاصة  والعنا األساس
ة إعداد إرشادات  األمن النووي الصادرة عن IAEA والموافقة عليها. 2.1 توضيح عمل

.NSS شورات سلسلة ة م سلسل الهر لب 3.1 توضيح ال
ات. ل أساس التوص ش ات األمن النووي،  3.2 معرفة أن العدد 20 من سلسلة NSS، أساس

ة اإلرشادات. صفتها أساسا لب م الرقا  ة والمواد المشعة والمواد الخارجة عن التح 3.3 التمي ب المواد النوو
ات الثالث. شورات التوص 3.4 وصف نطاق م

ات. ة للتوص ذ واإلرشادات التقن ة دعم أدلة التنف ف 3.5 مناقشة ك
.NSS فات المعتمدة  سلسلة د مب ع المصطلحات والتع 3.6 معرفة أن الم

نتائج التعلم
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