
 وصف مفصل
 اسم الدورة الكامل النوويمراجعة عامة للتهديدات والمخاطر المتعلقة باألمن 

أحداث األمن : صمم هذا الجزء من التدريب اإللكتروني لتوفير مقدمة أساسية حول التهديدات والمخاطر المتعلقة باألمن النووي من خالل استكشاف ما يلي
 هدف الدورة . األهداف والعواقب المحتملة؛ مخاطر األمن النووي؛ فهم تقييم المخاطر وتخفيف التهديداتالخصوم؛   النووي؛ التهديد 

ويشمل ذلك، على سبيل المثال ال . من المقرر أن يشمل جمهور هذه الدورة كافة األفراد والمنظمات الذين يتمتعون بمسؤوليات ووظائف في األمن النووي
، هيئات تطبيق القانون، الجمارك، وكاالت االستخبارات واألمن، عناصر سلطات األمن الوطني، الهيئات الناظمة، منسقو األمن النووي الوطني: الحصر

 . التشغيل، منظمات الدعم الفني، منظمات التعليم والتدريب، ومراكز دعم األمن النووي
 الجمهور المستهدف

 أحداث األمن النووي. 1
 الخصم  التهديد . 2
 األهداف والعواقب المحتملة. 3
 مخاطر األمن النووي. 4
 فهم تقييم المخاطر وتخفيف التهديد. 5

 خالصة المواضيع المطروحة

 : المشاركون منفي نهاية هذه الدورة، سيتمكن 
 تعريف ما المقصود بحدث أمن نووي 1.1
 تعريف ما المقصود بخصم 2.2
 )الدوافع والنوايا والقدرات(وصف العوامل المستخدمة لتوصيف الخصوم  3.2
 وصف مصادر المعلومات المحتملة حول الخصوم 4.2
 وضع الئحة باألهداف التي يمكن أن يستغلها الخصم 1.3
 واقب األربع المحتملة المرتبطة بحدث أمن نوويتحديد أنواع الع 2.3
 تعريف مخاطر األمن النووي وعناصره 3.4
 وصف الحاجة إلى المخاطر ودورها في صناعة القرارات المتعلقة باألمن النووي 1.5
 وصف النهج المتدرج 2.5
 وصف الدفاع في العمق 3.5
 وصف أهمية النهج المتوازن في األمن 4.5

 نتائج التدريب

 مجال المعرفة   

توازن، األمن النووي، حدث أمن نووي، خصم، أهداف، عواقب، تهديد أمن نووي، مخاطر األمن النووي، تقييم مخاطر األمن النووي، نهج متدرج، نهج م
 كلمات أساسية  دفاع في العمق



 )إن وجدت(المتطلبات األساسية  بال
 اللغة عربي

 تفاعلي دراسة ذاتية
 )الصيغة(التنسيق  التدريب اإللكتروني على اإلنترنت

 الفترة ساعات 3
 التقييم تم تقييمه

 شهادة شهادة إتمام التدريب
v1.00  رقم اإلصدار 

 تاريخ اإلصدار 2017حزيران  يونيو

 متطلبات فنية فريدة ال ينطبق

 )مالكون(مالك ) مؤلفون(مؤلف   
 مالك الملكية الفكرية الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 حقوق النشر وقيود أخرى حقوق النشر لوكالة الطاقة الذرية
nsnselearning@iaea.org نقطة االتصال 

أرقام تعريف عالمات تصنيف ويب التابعة  3764، 3744، 3740، 3303، 3232، 3105، 3079، 3077
 الذريةلوكالة الطاقة 

، مظاهر أمن المنشآت أمن الكومبيوتر والمعلومات، قسم السالمة واألمن النووي، السالمة واألمن النووي، التعلم على اإلنترنت، ثقافة السالمة واألمن، األمن
 النووية، أمن المواد النووية والمواد المشعة األخرى

التابعة  أسماء عالمات تصنيف ويب
 لوكالة الطاقة الذرية

 


