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ة ومراقبتها (NMAC) ألغراض األمن النووي ح المواد النوو امل ال ة  اسم الدورة التدر

ة  ادئ األساس ة الصادرة عن IAEA، و توفر مقدمة إ الم ة ع الوثائق اإلرشاد تعتمد هذه الدورة التدر
ة ما هو نظام  ة ومراقبتها (NMAC) ألغراض األمن النووي. توضح هذه الدورة التدر لح المواد النوو

ه األمن النووي ع مستوى  ف تعزز عنا NMAC وتداب ه  األمن النووي وك ب الحاجة إل NMAC وس
شأة. الم

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

NMAC 1. مقدمة إ
NMAC 2. إدارة نظام

3. السجالت
4. الح

(KMP) ة اس األساس اس المواد (MBA) ونقاط الق 5. مناطق ق
ة جودتها اسات ومراق 6. الق

ة ة المواد النوو 7. مراق
ة ات نقل المواد النوو 8. عمل

ة لها 9. كشف الحاالت الشاذة والتحقيق فيها واالستجا
NMAC ار األداء لنظام م واخت 10. التقي

المنهج

كون المتعلم قادرا ع توضيح ما   ة، ي أن  مال هذه الدورة التدر عد است
NMACـ ة الملزمة قانونا  مجال األمن النووي ذات الصلة  1.1 ذكر المواثيق الدول

ـNMAC  األمن النووي شورات IAEA غ الملزمة ذات الصلة  1.2 ذكر م
ة مساهمة NMAC  األمن النووي ف 1.3 وصف ك

NMAC ف نظام 1.4 تع
ة والغرض منه 1.5 ذكر أهداف NMAC األساس

األمن النووي ة الخاصة  1.6 التمي ب تداب الح والمراق
NMAC 1.7 ذكر عنا

ة شأة نوو ة العامة لنظام NMAC  م م ة التنظ 2.1 وصف الب
ات مدير نظام NMAC وطاقم العمل 2.2 توضيح وظائف ومسؤول

ه 2.3 وصف الغرض من برنامج االستدامة والحاجة إل
NMAC شطة ف وتدرب طاقم عمل مؤهل عند إجراء أ ة توظ 2.4 وصف أهم

NMAC جراءات 2.5 إدراك الحاجة إ وثائق و
NMAC قها ع نظام سق المكونات وتطب 2.6 وصف إدارة 

املة للمعامالت سجالت  ة االحتفاظ  3.1 ذكر أهم
NMAC ة  نظام سجالت 3.2 ذكر المعلومات األساس

ة 3.3 ذكر ووصف األنواع الثالثة للسجالت المطل
ث السجالت ونهج حفظ السجالت 3.4 وصف تحد

(PIT) ة الجرد المادي 4.1 ذكر أهم
(MUF) م المواد غ المحصورة 4.2 ذكر الغرض من حساب وتقي

(KMP) ة اس األساس اس المواد (MBA) ونقاط الق 5.1 وصف مناطق ق
(MBA) اس المواد مناطق ق دة الخاصة  5.2 ذكر الممارسات الج

نتائج التعلم

وصف مفصل
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اس ف نظم الق 6.1 تع
اس األمن النووي ف تعزز نظم الق 6.2 توضيح ك

اسها ألغراض الح ة ال ي ق 6.3 ذكر خصائص المواد النوو
اس ة جودة الق 6.4 وصف برامج مراق

م الرقا  اس الخارجة عن التح ة لنظم الق 6.5 ذكر الحد األد من تداب االستجا
ة ة المواد النوو 7.1 ذكر أهداف مراق
ة ة المواد النوو 7.2 ذكر أمثلة لمراق

ة ة الماد ة  NMAC والحما 7.3 وصف العالقة ب المواد النوو
ة ما يتعلق بنقل المواد النوو ة NMAC ف 8.1 وصف أهم

ة لها والتحقيق فيها  ة كشف الحاالت الشاذة واالستجا ف ووصف الحالة الشاذة ومعرفة أهم 9.1 تع
الغ عنها تها واإل س و

9.2 ذكر أمثلة للحاالت الشاذة
ة للتحقيق  الحاالت الشاذة ة النموذج 9.3 وصف تداب /إجراءات االستجا

ار األداء م واخت 10.1 فهم الغرض من التقي

نتائج التعلم

مجال المعرفة
ة ومراقبتها (NMAC)، األمن النووي ح المواد النوو ة لمات الدالل ال

ال توجد ة 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

قة ساعتان و20 دق المدة
م لم يتم التقي م التقي

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

3077؛ 3105؛ 3232؛ 3303؛ 3740؛ 3744؛ 3792
ف موقع  ف عالمات تص أرقام تع

IAEA
ة؛  ت النوو ش ة للم ؛ األمن؛ الجوانب األمن و قسم األمن واألمان النووي؛ األمن واألمان النووي؛ التعلم اإلل

ة والمواد المشعة األخرى؛ أمن النقل أمن المواد النوو
IAEA ف موقع أسماء عالمات تص


