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ة ون دات اإلل دات ومخاطر األمن النووي: التهد تهد امل ال ة  اسم الدورة التدر

ما  ذلك  و  األمن النووي،  د اإلل ر فهم المتعلم للتهد و هذه مصممة لتط إن وحدة التعلم اإلل
و . ن الهجوم اإلل و واألهداف والعواقب المحتملة وتك د اإلل خصائص التهد

ة غرض الدورة التدر

ات  ة جميع العامل والمنظمات ال تضطلع بوظائف ومسؤول من المراد أن يتضمن جمهور هذه الدورة التدر
ة، وهيئات  ، والهيئات الرقاب : سلطات األمن القو ل المثال ال الح األمن النووي. يتضمن هذا ع س تتعلق 

 ، ارات واألمن، والمشغل االت االستخ ذ القانون، والجمارك، وو ة، وهيئات تنف سيق األمن النووي الوطن ت
ز دعم األمن النووي. ة، ومرا ة والتدر م ، والمنظمات التعل ومنظمات الدعم الف

الجمهور المستهدف

و  د اإلل 1. التهد
و  د اإلل 2. خصائص التهد

3. األهداف والعواقب المحتملة  األمن النووي
و  ن الهجوم اإلل 4. تك

المنهج

: كون المتعلمون قادرن ع ة، س مال هذه الدورة التدر عد إ
و  األمن النووي د اإلل 1.1 وصف التهد

و  د اإلل 2.1 وصف السمات المحددة للتهد
و  األمن النووي د الوسائط واألهداف المحتملة للهجوم اإلل 3.1 تحد

سلسل الصحيح ال و  ة  الهجوم اإلل 4.1 ذكر المراحل األساس
و  ة  الهجوم اإلل 4.2 التعرف ع المراحل األساس

نارو لهجوم مختلط 4.3 وصف س

نتائج التعلم

مجال المعرفة

و  ، إدارة الخطر، الهجوم اإلل و ل الخطر اإلل ، تحل و ، األمن اإلل األمن النووي، األمن الحاسو ة لمات الدالل ال

دات ومخاطر األمن النووي نظرة عامة ع تهد ة (إن وجدت) ات األساس المتطل

ة 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
يونيو 2017 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

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

؛ األمن؛  و األمن الحاسو وأمن المعلومات؛ قسم األمن واألمان النووي؛ األمن واألمان النووي؛ التعلم اإلل
ة والمواد المشعة األخرى ة؛ أمن المواد النوو ة للمرافق النوو الجوانب األمن

IAEA ف موقع أسماء عالمات تص

الوصف التفص 
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