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م الرقا  دات ومخاطر األمن النووي: المواد الخارجة عن التح تهد امل ال ة  اسم الدورة التدر

المواد  دات ومخاطر األمن النووي المتعلقة  ر فهم المتعلم لتهد و هذه مصممة لتط إن وحدة التعلم اإلل
ح لها؛  ة والمتعّمدة غ الم م الرقا (MORC)، و تتضمن مقدمة لـMORC؛ واألعمال اإلجرام الخارجة عن التح

؛ والنهج الوا 
ً
دا محتم األجهزة ال تمثل تهد ات الخصم للحصول ع MORC ونقلها؛ والمواد الخاصة  وتكت

المخاطر.

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

MORC1. مقدمة لـ
MORC ح لها ال تتضمن ة أو األعمال المتعمدة غ الم 2. األعمال اإلجرام

ات الخصم للحصول ع MORC ونقلها 3. تكت
 
ً
دا محتم األجهزة ال تمثل تهد 4. أنواع المواد الخاصة 

المخاطر 5. نهج واع 

المنهج

: كون المتعلمون قادرن ع مال هذه الوحدة، س عد إ
ة والمواد المشعة األخرى وعة الشائعة للمواد النوو د االستخدامات الم 1.1 تحد

ة والمواد المشعة األخرى ة للمواد النوو عة المن 1.2 وصف الطب
م الرقا  1.3 وصف المواد الخارجة عن التح

وع  قة واالتجار غ الم ما  ذلك ال ح لها  ة أو األعمال المتعمدة غ الم 2.1 معرفة األعمال اإلجرام
رة ر/األعمال ال واالستخدام ال

ة ومواد مشعة أخرى حصل ع مواد نوو مكن للخصم أن  ف  3.1 معرفة ك
ة أو المشعة األخرى ستخدمها الخصم لنقل المواد أو األجهزة النوو ات ال قد  3.2 التعرف ع التكت

ال الشائعة ات الخداع واالحت 3.3 التعرف ع عمل
 ،(RDD) ت إشعا ش دا [جهاز تعرض إشعا (RED)، وجهاز  4.1 وصف األنواع المختلفة لألجهزة ال تمثل تهد

[(IND) وجهاز نووي مرتجل
INDو RDDو RED مكن استخدامها  أجهزة ة والمواد المشعة األخرى ال  4.2 التمي ب المواد النوو

(RIA) المخاطر 5.1 وصف النهج الوا 

Learning Outcomes

مجال المعرفة

ح لها، جهاز التعرض  ة، األعمال غ الم ، األعمال اإلجرام م الرقا األمن النووي، المواد الخارجة عن التح
ب،  قة، االتجار، الته ت اإلشعا (RDD)، الجهاز النووي المرتجل (IND)، ال ش اإلشعا (RED)، جهاز ال

المخاطر ال، النهج الوا  ب، الخداع، االحت التخ
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

3 ساعات 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؛ 3761 IAEA ف موقع ف عالمات تص أرقام تع

الوصف التفص 
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ة  ؛ تأم األحداث العامة؛ األمن؛ أمن المواد النوو و قسم األمن واألمان النووي؛ األمن واألمان النووي؛ التعلم اإلل
والمواد المشعة األخرى

IAEA ف موقع أسماء عالمات تص
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