
CLP4NET Course Description Form

أساسيات اإلشعاع وعواقب التعرض لإلشعاع امل ال ة  اسم الدورة التدر
إن الهدف من هذه الدورة التدريبية هو تقديم فهم أساسي لإلشعاع وأنواعه ووحدات قياسه وآثاره البيولوجية والمخاطر المرتبطة به 

ومبادئ الحماية عند التعامل مع مصادر اإلشعاع.
ة غرض الدورة التدر

يتضمن جمهور هذه الدورة التدريبية العاملين الذين قد يتم تكليفهم لالستجابة لتهديدات/أحداث األمن النووي أو أي شخص يعمل في مجال 
يتعلق بالمواد النووية أو المواد المشعة األخرى، بما في ذلك العاملين في المؤسسات التالية:

- سلطات السياسة الحكومية.
- القوات المسلحة وقوات الشرطة والدفاع المدني.

- الجمارك وحماية الحدود.
- وكاالت االستخبارات.

- السلطات التشريعية والهيئات الرقابية والقضائية.
- هيئات اإلنقاذ واالستجابة.

الجمهور المستهدف

ات اإلشعاع 1. أساس
ن ِّ 2. اإلشعاع الم

3. آثار اإلشعاع ومخاطر التعرض له
4. استخدام األجهزة والمصادر المشعة

ة ة العمل ات الحما 5. أساس

المنهج

كون المتعلم قادرا ع ة، ي أن  مال هذه الدورة التدر عد است
1.1 التعرف ع أنواع ومصادر اإلشعاع الشائعة

1.2 وصف مكونات الذرة
وط ال تجعل الذرة مشعة د ال 1.3 تحد

شاط اإلشعا  ات المواد المشعة ووحدات ال م 1.4 وصف 
ة العمر النص  ف ف 1.5 تع

ن ِّ د أنواع اإلشعاع الم 2.1 تحد
ن ِّ ة لإلشعاع الم ة والصناع ع 2.2 التمي ب المصادر الطب

3.1 المقارنة ب التعرض اإلشعا الداخ والخار 
ن ِّ 3.2 مناقشة آثار اإلشعاع الم

ة ة أو عشوائ انت قطع ة سواء  ف اآلثار الصح 3.3 تع
ن ومخاطر التعرض له ِّ ة لإلشعاع الم 3.4 التعرف ع اآلثار البيولوج

4.1 مناقشة استخدامات األجهزة والمصادر المشعة
ة من التعرض الخار  5.1 وصف تداب الحما
ة من التعرض الداخ  5.2 وصف تداب الحما

ة من التعرض لإلشعاع ة مناطق الحما سم د  5.3 تحد

نتائج التعلم

مجال المعرفة
ة من اإلشعاع ن، التعرض لإلشعاع، األجهزة والمصادر المشعة، الحما ِّ األمن النووي، اإلشعاع الم ة لمات الدالل ال

ال توجد ة (إن وجدت) ات األساس المتطل
ة ن ة، الص ة، الروس س ة، الفر ان ة، اإلس ة، اإلنجل الع اللغة

ة دراسة ذات التفاعل
نت و ع اإلن تعلم إل غة الص

3 ساعات المدة
م تم التقي م التقي

مال شهادة إ الشهادة
سخة 1.00 ال سخة رقم ال
سم 2016 د سخة ـــخ ال ـ تار

ال ينطبق دة ة الف ات الفن المتطل
ك)

ّ
المؤلف (المؤلفون)/المالك (الم

IAEA ة ة الفك صاحب المل
IAEAحقوق الطبع وال محفوظة لـ حقوق الطبع وال والقيود األخرى

nsnselearning@iaea.org نقطة التواصل
2968؛ 2970؛ 3077؛ 3232؛ 3303؛ 3737؛ 3740 IAEA ف موقع ف عالمات تص أرقام تع

ة من اإلشعاع؛ مصادر اإلشعاع؛ األمن ات اإلشعاع؛ الحما ؛ أساس و قسم األمن واألمان النووي؛ األمن واألمان النووي؛ التعلم اإلل IAEA ف موقع أسماء عالمات تص

الوصف التفص 


