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ة أمن المعلومات النوو امل ال ة  اسم الدورة التدر

ة ألمن المعلومات من خالل استكشاف ما  : مقدمة   و هذه لتوف مقدمة أساس ُصممت وحدة التعلم اإلل
ة لحوادث أمن  أمن المعلومات؛ وأطر عمل أمن المعلومات؛ واالستجا دات المحدقة  أمن المعلومات؛ والتهد

المعلومات.
ة غرض الدورة التدر

ات  ة جميع العامل والمنظمات ال تضطلع بوظائف ومسؤول من المقرر 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 ة، وسلطات إنفاذ القانون، والجمارك، وو سيق األمن النووي الوطن ت
ز دعم األمن النووي. ة، ومرا ة والتدر م ، والمنظمات التعل ومنظمات الدعم الف

الجمهور المستهدف

1. مقدمة  أمن المعلومات
أمن المعلومات دات المحدقة  2. التهد

3. أطر عمل أمن المعلومات
ة لحوادث أمن المعلومات 4. االستجا

المنهج

كون المتعلم قادرا ع جب أن  عد االنتهاء من هذه الدورة، 
ة أمن المعلومات والمعلومات الحساسة د ماه 1.1 تحد

ة المعلومات وسالمتها وتوفرها م  1.2 وصف مفاه
ف المعلومات 1.3 وصف مفهوم تص

أمن المعلومات  منظومة األمن النووي دات المحدقة  عة التهد 2.1 إدراك طب
جراءات أمن المعلومات اسات و ة س ب المعلومات وفقدانها 3.1 إدراك أهم 2.2 وصف الطرق المختلفة ل

اة المعلومات ة  دورة ح ارات األمن ات األفراد  أمن المعلومات 3.3. فهم االعت 3.2 معرفة أدوار ومسؤول
ل أحد حوادث أمن المعلومات ش د ما  4.1 تحد

ة للحوادث واالستعداد للحوادث ال تنطوي ع تعّرض المعلومات الحساسة والمصنفة  ط االستجا 4.2 فهم تخط
للخطر

الغ عنها شف عن الحوادث واإل د الحاجة إ ال ة تحد ان 4.3 إم
قات  الحوادث 4.4 فهم الغرض من إجراء التحق

م آثار الحادث ار عند تقي جب أخذها  االعت ة لألسئلة ال  س كر األنواع الرئ
ّ

4.5 تذ

نتائج التعلم

مجال المعرفة
NSGC لجنة إرشادات األمن النووي ،NSS األمن النووي،  سلسلة األمن النووي 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

2 ساعة المدة
م تم التقي م التقي

شهادة إتمام الشهادة
v1.00 سخة رقم ال

سخة ــــخ ال تار
ال ينطبق دة ة الف ات الفن المتطل

ك)
ّ
المؤلف (المؤلفون)/المالك (الم

ة للطاقة الذرة الة الدول الو ة ة الفك صاحب المل
ة للطاقة الذرة الة الدول حقوق الطبع وال محفوظة للو حقوق الطبع وال والقيود األخرى

nsnselearning@iaea.org نقطة التواصل

3764 ;3744 ;3740 ;3303 ;3232 ;3105 ;3077 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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