
قاتها مقدمة إ المصادر المشعة وتطب امل ال ة  اسم الدورة التدر

ة مصممة لمساعدة المتعلم ع فهم الممارسات الشائعة عند استخدام المصادر المشعة؛ وفهم أدوات  هذه الدورة التدر
ة. ة لهذه الدورة التدر األجهزة والمصادر المشعة؛ وفهم المصطلحات األساس الحصول ع معلومات متعلقة 

ة غرض الدورة التدر

ة أو السلطات المختصة األخرى مثل موظ  ة أو اإلدارات الحكوم ة الهيئات الرقاب من المراد أن يتضمن جمهور هذه الدورة التدر
أمن المواد المشعة؛ ومصن  أو منت أو مستوردي المواد المشعة و/أو  ات تتعلق  مسؤول ضطلعون  الجمارك والحدود الذين 

ستخدم المواد المشعة و/أو المصادر المشعة. ة ال  ة أو الصناع حث ة أو ال ة أو الزراع المصادر المشعة؛ والمنظمات الطب
الجمهور المستهدف

ف المصادر المشعة ة المستخدمة  تع 1. المصطلحات األساس
اة 2. نظرة عامة ع دورة الح

ف المصادر المشعة المستخدمة  األجهزة الشائعة 3. تص
قات الشائعة للمصادر المشعة 4. التطب

IAEA الصادر عن (ICSRS) انات الفهرس الدو للمصادر واألجهزة المشعة المختومة 5. نظرة عامة ع قاعدة ب

المنهج

ف إدارة المصادر المشعة 1.1 تع
1.2 التمي ب المصادر المشعة والمواد المشعة

اة المصادر المشعة 2.1 وصف دورة ح
ستخدم مصادر مشعة د األجهزة ال  3.1 تحد

قات المصادر واألجهزة المشعة 4.1 مناقشة تطب
ه ستخدم ف

ُ
ا ما  الجهاز الذي غال قة المصادر المشعة  4.2 مطا

األجهزة والمصادر المشعة 5.1 مناقشة الموارد المتاحة للحصول ع معلومات متعلقة 

نتائج التعلم

مجال المعرفة
قات اة، التطب األمن النووي، المصادر المشعة، اإلدارة، دورة الح ة لمات الدالل ال

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

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

قة ساعتان و30 دق المدة
م تم التقي م التقي

مال شهادة إ الشهادة
سخة 1.00 ال سخة رقم ال
سم 2016 د 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

2916؛ 3077؛ 3105؛ 3232؛ 3303؛ 3737؛ 3740 IAEA ف موقع ف عالمات تص أرقام تع

؛ مصادر اإلشعاع؛ األمن؛ أمن  و ة؛ التعلم اإلل قات النوو ا والتطب قسم األمن واألمان النووي؛ األمن واألمان النووي؛ التكنولوج
ة والمواد المشعة األخرى المواد النوو

IAEA ف موقع أسماء عالمات تص

الوصف التفص 


