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أمن المعلومات واألمن الحاسو  امل ال ة  اسم الدورة التدر

ة ألمن  ادئ األساس ة الصادرة عن IAEA، و توفر مقدمة إ الم ة ع الوثائق اإلرشاد تعتمد هذه الدورة التدر
ة استخدام أمن  ف ستعرض هذه الوحدة ك المعلومات واألمن الحاسو للممارس  مجال األمن النووي. 
اإلضافة إ الطرق ال  ة والمواد المشعة األخرى،  ة تأم المواد النوو المعلومات واألمن الحاسو  عمل

ستخدمها الدول األعضاء لتأم مثل هذه النظم ضد الهجوم.

ة غرض الدورة التدر

ة األخرى  ة الموارد ال شطة تنم ات المقامة وجها لوجه وأ ة موجهة إ المشارك  التدر هذه الدورة التدر
ة المهتم بهذا الشأن وعامة الناس.   ت النوو ش ال تنفذها IAEA والدول األعضاء بها، وكذلك العامل  الم

الجمهور المستهدف

؟ 1. ما هو األمن الحاسو
2. األهداف المحتملة

دات والمصادر 3. التهد
المنهج

كون المتعلم قادرا ع ما   ة، ي أن  مال هذه الدورة التدر عد است
ف األمن الحاسو . 1.1 تع

ادئ أمن المعلومات. د م 1.2 تحد
1.3 وصف مجاالت األمن.

دء الدفاع  العمق. 1.4 وصف 
1.5 وصف إدارة األمن الحاسو .

ف تداب األمن الحاسو . 1.6 تع
اسة. 1.7 وصف الس

ة للحوادث. 1.8 وصف االستجا
ات المتعلقة  ب والنظم القائمة ع الحاسوب  مختلف جوانب العمل ة استخدام الحواس ف د ك 2.1 تحد

ة والمواد المشعة األخرى. المواد النوو
ة. النقاط األساس 2.2 إعداد قائمة 

ة. ب  محطة طاقة نوو مكن دمج الحواس ف  2.3 وصف مثال ع ك
.(OT) ة ل شغ ا ال ا المعلومات (IT) والتكنولوج ة ب تكنولوج االختالفات األساس 2.3 إعداد قائمة 

د. د خصائص التهد 3.1 تحد
و للعامل الداخ . د اإلل 3.2 وصف التهد

ة. ناروهات واقع 3.3 وصف دراسات حالة وس
اق األمن الحاسو . ة  س ف الهندسة االجتماع 3.4 تع

ات. 3.5 ذكر أمثلة للهجمات ع الش
.(ICS) ة م الصناع 3.6 وصف الهجمات ع نظم التح

د المخاطر المستجدة. 3.7 تحد
دة. د األهداف الجد 3.8 تحد

د المخاطر ال تهدد النظم القائمة ع الحاسوب. ة ال ت ات ال د السلوك 3.9 تحد

نتائج التعلم

مجال المعرفة
أمن المعلومات واألمن الحاسو  ة لمات الدالل ال

ال توجد ة ات األساس المتطل
ة ن ة، الص ة، الروس ة، الفرس ان ة، اإلس ة، الع اإلنجل اللغة

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

ساعة واحدة المدة
م لم يتم التقي م التقي

مال شهادة إ الشهادة
سخة 2.01 ال سخة رقم ال

سخة ــــخ ال 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

الوصف التفص 
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3077؛ 3105؛ 3232؛ 3303؛ 3740؛ 3744؛ 3764
ف موقع  ف عالمات تص أرقام تع

IAEA
؛ األمن؛  و األمن الحاسو وأمن المعلومات؛ قسم األمن واألمان النووي؛ األمن واألمان النووي؛ التعلم اإلل

ة والمواد المشعة األخرى ة؛ أمن المواد النوو ت النوو ش ة للم الجوانب األمن
IAEA ف موقع أسماء عالمات تص
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