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الحماية المادية امل ال ة  اسم الدورة التدر
تعتمد هذه الدورة التدريبية على الوثائق اإلرشادية الصادرة عن IAEA، وهي تعطي مقدمة إلى المبادئ األساسية للحماية المادية. خالل 

هذه الدورة التدريبية، سنوضح أهمية الحماية المادية في األمن النووي بشكل عام وكيفية تحقيقها.
ة غرض الدورة التدر

 IAEA هذه الدورة التدريبية موجهة إلى المشاركين في التدريبات المقامة وجًها لوجه وأنشطة تنمية الموارد البشرية األخرى التي تنفذها
والدول األعضاء بها، وكذلك العاملين في المنشآت النووية المهتمين بهذا الشأن وعامة الناس.

الجمهور المستهدف

د والهدف د التهد 1. تحد
ة ة الماد م نظام الحما م وتقي 2. تصم

دة والختام 3. ممارسات PPS الج
المنهج

ل أسا : ش ة  فهم المتعلم الموضوعات التال ة، ي أن  مال هذه الدورة التدر عد است
د م التهد 1.1 تقي

ة ة والداخل دات الخارج 1.2 التهد
م د محتاط له  التصم 1.3 وضع تهد

د م التهد دات المحتملة  تقي المشغل لمواجهة التهد ة الخاص  ة الماد 1.4 نظام الحما
د الهدف ة تحد 1.5 عمل

م م والتقي ة التصم 2.1 عمل
ة س 2.2 وظائف PPS الرئ

PPSالخصم و ة الخاصة  2.3 الجداول الزمن
ل وعنا التأخ  التفص 2.4 الجدول الزم 

2.5 قوات التصدي والتواصل مع قوات التصدي
PPS م دة لتصم 3.1 الممارسات الج

PPS م 3.2 تقي

نتائج التعلم

مجال المعرفة
ة ة الماد الحما ة لمات الدالل ال

ال توجد ة (إن وجدت) ات األساس المتطل
ة ن ة، الص ة، الروس س ة، الفر ان ة، اإلس ة، اإلنجل الع اللغة

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

قة 45 دق المدة
م لم يتم التقي م التقي

مال شهادة إ الشهادة
سخة 1.01 ال سخة رقم ال

سخة ـــخ ال ـ 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؛ 3079؛ 3105؛ 3232؛ 3303؛ 3740؛ 3744 IAEA ف موقع ف عالمات تص أرقام تع

ة؛  ت النوو ش ة للم ؛ ثقافة األمن واألمان؛ األمن؛ الجوانب األمن و قسم األمن واألمان النووي؛ األمن واألمان النووي؛ التعلم اإلل
ة والمواد المشعة األخرى؛ أمن النقل ة والمواد المشعة األخرى؛ أمن المواد النوو أمن المواد النوو

IAEA ف موقع أسماء عالمات تص

الوصف التفص 


