
CLP4NET Course Description Form

أمن النقل امل ال ة  اسم الدورة التدر

ة ألمن  ادئ األساس ة الصادرة عن IAEA، و توفر مقدمة إ الم ة ع الوثائق اإلرشاد تعتمد هذه الدورة التدر
قة مأمونة وآمنة. ط ة والمواد المشعة  ة ضمان نقل المواد النوو ف ة ك ستعرض هذه الدورة التدر النقل. سوف 

ة غرض الدورة التدر

ة األخرى ال تنفذها IAEA والدول  ة الموارد ال شطة تنم ات المقامة وجها لوجه وأ المشاركون  التدر
ة المهتمون بهذا الشأن وعامة الناس. ت النوو ش األعضاء بها. العاملون  الم

الجمهور المستهدف

1. أهداف أمن النقل
2. مقدمة إ لوائح األمان

ات منظومات أمن النقل 3. أساس
4. خطة أمن النقل

ة المواد النوو ة الخاصة  5. المواثيق واإلرشادات الدول
ة ف المواد النوو 6. تص

ة م نظام أمن النقل للمواد النوو 7. تصم
المواد المشعة ة الخاصة  8. المواثيق واإلرشادات الدول

ف المواد المشعة 9. تص
م نظام أمن النقل للمواد المشعة 10. تصم

المنهج

كون المتعلم قادرا ع ما   ة، ي أن  مال هذه الدورة التدر عد است
ة والمواد المشعة األخرى اب الشائعة لنقل المواد النوو د األس 1.1 تحد

ة والمواد المشعة األخرىوعواقبها المحتملة طة بنقل المواد النوو دات المرت 1.2 وصف التهد
م نظم أمن النقل 1.3 ذكر الوظائف األرعة  تصم

ة ال تتضمن لوائح النقل المأمون د أسماء المواثيق واإلرشادات الدول 2.1 تحد
للمواد المشعة

ل درجة ات  ف المختلفة ومتطل د درجات التغل 2.2 تحد
2.3 توضيح حلقة الوصل ب األمان واألمن

ة الثالثة لمنظومة أمن النقل 3.1 توضيح العنا األساس
الدولة ة لمنظومة األمن النووي الخاصة  3.2 وصف العنا األساس

(TSP) 4.1 ذكر الغرض من خطة أمن النقل
د معلومات معينة ي تضمينها  خطة أمن النقل 4.2 تحد

ة مثال ع خطة أمن النقل 4.3 استعراض ب
أمن النقل ة المتعلقة  ة األساس د أسماء المواثيق واإلرشادات الدول 5.1 تحد

النووي
ات أمن النقل ع الدول ة فرض متطل ف 5.2 ذكر ك

ة ف المواد النوو ة تص ف 6.1 وصف ك
ة ة ال تعّرف فئات المواد النوو د المواثيق واإلرشادات الدول 6.2 تحد

ة لزم وجود TSP للمواد النوو 7.1 توضيح م 
ة النقل لزم وجود مركز لمراق د م  7.2 تحد

أمن النقل للمواد المشعة ة المتعلقة  ة األساس د المواثيق واإلرشادات الدول 8.1 تحد
حة 1) من سلسلة NSS والعدد 14 من سلسلة  غة المنقَّ ة المتضمنة  العدد 9 (الص ادئ األساس ص الم 8.2 تلخ

NSS
ف المواد المشعة ة تص ف 9.1 وصف ك

ات األمن ل مست د العوامل ال تؤدي إ تعد 9.2 تحد
ات األمن د مست 10.1 ذكر الخطوات المستخدمة لتحد

ات األمن المختلفة قة ع مست 10.2 وصف التداب المنط

نتائج التعلم

مجال المعرفة
أمن النقل ة لمات الدالل ال

ال توجد ة ات األساس المتطل
ة الع اللغة

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

قة ساعتان و30 دق المدة
م لم يتم التقي م التقي

وصف مفصل
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مال شهادة إ الشهادة
سخة 2.00 ال سخة رقم ال

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

3303؛ 3077؛ 3740؛ 3105؛ 3792؛ 3791؛ 3737؛ 2968؛ 2970؛ 3232 IAEA ف موقع ف عالمات تص أرقام تع

ة من اإلشعاع؛  ات اإلشعاع؛ الحما ؛ أساس و قسم األمن واألمان النووي؛ األمن واألمان النووي؛ التعلم اإلل
ة والمواد المشعة األخرى؛ أمن النقل ة؛ األمن؛ أمن المواد النوو مة اإلشعاع ح الج مصادر اإلشعاع؛ إدارة م

IAEA ف موقع أسماء عالمات تص
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