(ماجستير ـ دبلوم عالي)

 -5برنامج الدبلوم العالي في تحليل السموم والمخدرات
(طالب وطالبات)

مقدمة
تقــوم المختبــرات الجنائيــة بــدور هــام فــي كشــف الجرائــم الجنائيــة
وتقديــم األدلــة مــن خــال تحليل الســموم فــي العينات التــي ترد إليها
مــن الجهــات العدليــة او جهــات التحقيــق ،وكــي تــؤدي المختبــرات
الجنائيــة دورهــا علــى أكمــل وجــه؛ فــإن ذلــك يتطلــب توافــر كــوادر
ـال مــن الكفــاءة والمعرفــة فــي مجــال تحليــل
فنيــة علــى مســتوى عـ ٍ
الســموم .وتحــرص الجامعــة مــن منطلــق رؤيتهــا ودورهــا العربــي
لإلســهام فــي إعــداد وتأهيــل كــوادر متخصصــة ،بهــدف تمكينهــم
مــن تطويــر األداء العلمــي والفنــي والتقنــي للمختبــرات الجنائيــة.
أهداف البرنامج
يهــدف البرنامــج إلــى تنميــة القــدرات المعرفيــة والمعمليــة
والتقنيــة للعامليــن بالمختبــرات الجنائيــة فــي التحليــل الكيفــي
والكمــي للســموم والمخــدرات .ويتــم ذلــك مــن خــال تبنــي ،أحــدث
النظريــات العلميــة والتطبيقيــة فــي تحليــل المخــدرات التقليديــة
واالصطناعيــة المســتحدثة والســموم.
نواتج التعلم المتوقعة من البرنامج:
يتوقــع أن يحصــل الملتحقــون بالبرنامــج علــى مجموعــة مــن
المعــارف والقــدرات والمهــارات المعرفيــة مــن أبرزهــا:
• •معرفــة عمليــة دقيقــة ألســس ومنهجيــات تحليــل الســموم
والمخــدرات.
• •معرفة باألنواع المستحدثة من المخدرات وطرق تحليلها.
• •القــدرة علــى اســتخدام المنهجيــات والتقنيــات الحديثــة لتحليــل
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الســموم والمخــدرات.
• •القــدرة علــى إنجــاز التحاليــل المخبريــة وفقــا لمعاييــر الجــودة
المعمليــة.
• •القــدرة علــى تفســير علمــي ســليم لنتائــج تحليــل الســموم
الجنائيــة ومطابقتهــا مــع الحالــة.
مــدة البرنامـج
يقــدم البرنامــج علــى مــدار عــام دراســي (فصلييــن دراســيين (باللغــة
اإلنجليزيــة.
شروط القبول الخاصة:
• •أن يكــون المتقــدم حاصــ ً
ا علــى شــهادة البكالوريــوس مــن
جامعــة معتمــدة فــي (العلــوم تخصــص كيميــاء ،الصيدلــة،
العلــوم الطبيــة تخصــص مختبــرات طبيــة ،أو مــا يعادلهــا).
• •إجادة اللغة اإلنجليزية.
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المقررات الدراسية:
الفصل الدراسي األول
م

عدد الساعات

المقرر

١

أساسيات علوم األدلة الجنائية

2

٢

علم السموم والكيمياء الحيوية

2

3

ضبط الجودة في المختبرات الجنائية

2

4

مبادئ السموم التحليلية

2

٥

مختبر تحليل سموم جنائية ()1

٢

 ٦سموم جنائية ()1
اإلجمالي

٢
١٢

الفصل الدراسي الثاني
م

عدد الساعات

المقرر

١

تصنيع المخدرات

2

٢

تحليل آلي متقدم

٣

3

مختبر تحليل سموم جنائية ()2

٣

4

سموم جنائية ()2

٣

 ٥مشروع تخرج
اإلجمالي

2
١٣
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متطلبات التخرج
إﻧﻬــﺎء اﻟﺴــﺎﻋﺎت اﻟﻤﻘــﺮرة ﻓــﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣــﺞ ﺑﻨﺠــﺎح ﺑﻤﻌــﺪل ﺗﺮاﻛﻤــﻲ ﻻ
ﻳﻘــﻞ ﻋــﻦ  ٣ﻣــﻦ  ٥ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﻣﺸــﺮوع اﻟﺘﺨــﺮج.
تصنيف البرنامج
البرنامج مصنف من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.
الجهات المستفيدة
من أهم الجهات المستفيدة ما يلي:
• •إدارات األدلة الجنائية في الدول العربية.
• •مختبرات الكيمياء الجنائية في الدول العربية.
• •مراكــز مراقبــة الســموم والكيميــاء الطبيــة الشــرعية فــي الــدول
العربية.
• •مختبرات السموم بالشؤون الصحية في الدول العربية.
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