(ماجستير ـ دبلوم عالي)

 -8برنامج الدبلوم العالي في األمن النووي
(طالب فقط)

مقدمة
لقــد ازداد االهتمــام العالمــي بمجــال تعزيــز األمــن النووي مــع الزيادة
العالميــة فــي االســتخدامات الســلمية للطاقــة النوويــة ومــا تبــع ذلــك
مــن زيــادة هائلــة فــي اســتخدام وتــداول المــواد النوويــة والمصــادر
المشــعة ومنشــآتهما ،وال شــك فــي أن مثــل هــذه األنشــطة تتطلــب
تدابيــر أمنيــة صارمــة تمنــع الســرقة واإلتجــار غيــر المشــروع فــي المــواد
النوويــة والمصــادر المشــعة ،وكذلــك وضــع التدابيــر الالزمــة لمواجهــة
أعمــال اإلرهــاب والتخريــب المســتخدمة لتلــك المــواد والمســتهدفة
لمنشــآتها .وقــد حظــي مجــال األمــن النــووي باهتمــام الجامعــة مــن
خــال تعــاون وثيــق مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة لتطويــر هــذا
البرنامــج.
أهداف البرنامج
يهــدف البرنامــج إلعــداد خبــرات وكــوادر عربيــة مؤهلــة فــي مجــال
األمــن النــووي وتزويدهــم بالمعــارف الالزمــة فــي مجــال مكافحــة
اإلرهــاب النــووي وتمكيــن المســتهدفين مــن القــدرة علــى التخطيــط
لبنــاء نظــام األمــن النــووي الفعــال فــي المنــع والكشــف واالعتــراض
والحمايــة للمنشــآت النوويــة مــن أي أعمــال تخريبيــة.
نواتج التعلم المتوقعة من البرنامج
يتوقــع أن يحصــل الملتحقــون بالبرنامــج علــى مجموعة مــن المعارف
والقــدرات والمهــارات مــن أبرزها:
• •اإللمــام بالمعــارف والدراســات الخاصــة باألمــن النــووي وفهمهــا
فهمــً ناقــدًا.
• •اإللمام بأساليب الممارسة المهنية في األمن النووي.
• •اإللمــام باللوائــح واإلجــراءات والمواثيــق فــي البيئــة المحليــة
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والدوليــة ذات العالقــة باألمــن النــووي.
• •اقتــراح الخطــط المناســبة لمواجهــة ومكافحــة المهــددات
النوويــة بكافــة صورهــا.
• •القــدرة علــى التنســيق والتعــاون فــي القضايــا المتعلقــة باألمــن
النــووي.
• •القدرة على استخدام أجهزة الكشف والمراقبة اإلشعاعية.
• •القــدرة علــى العمــل فــي فريــق وااللتــزام بالتعــاون وتحمــل
المســؤولية فــي مواجهــة التهديــدات النوويــة.
مـــدة البرنامج
يقــدم البرنامــج علــى مــدار عــام دراســي (فصليــن دراســيين) باللغــة
العربيــة.
شروط القبول الخاصة
البكالوريــوس فــي أحــد المجــاالت العلميــة أو األمنيــة ذات الصلــة
بالبرنامــج.
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المقررات الدراسية:
أ .الفصل الدراسي األول
م

عدد الساعات

المقرر

١

األمن واألمان والضمانات النووية

2

٢

أصول البحث العلمي

2

3

مقدمة في األمن النووي

2

4

تشريعات األمن النووي الدولية والوطنية

2

٥

األمان والوقاية من تأثيرات اإلشعاعات

2

 ٦تقييم التهديدات النووية في الدولة
اإلجمالي

2
12

ب .الفصل الدراسي الثاني
م

عدد الساعات

المقرر

١

مقدمة في الطوارئ النووية واإلشعاعية

2

٢

أنظمة الحماية المادية (التصميم والتقييم والتقنيات
والمعدات)

2

3

أمن نقل المواد النووية والمشعة

2

4

األعمال اإلجرامية النووية وطرق الكشف عنها

2

٥

المهددات الداخلية النووية وطرق مواجهتها

2

 ٦تحليل األدلة الجنائية في مسرح الجريمة النووية
اإلجمالي

2
12
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متطلبات التخرج
إﻧﻬــﺎء اﻟﺴــﺎﻋﺎت اﻟﻤﻘــﺮرة ﻓــﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣــﺞ ﺑﻨﺠــﺎح ﺑﻤﻌــﺪل ﺗﺮاﻛﻤــﻲ ﻻ
ﻳﻘــﻞ ﻋــﻦ  ٣ﻣــﻦ  ٥ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﻣﺸــﺮوع اﻟﺘﺨــﺮج
•
تصنيف البرنامج
ﺟــﺎري اﻟﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﺼﻨﻴــﻒ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣــﺞ ﻣــﻦ وزارة اﻟﻤــﻮارد اﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ
واﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ •
الجهات المستفيدة
من أهم الجهات المستفيدة ما يلي:
• •منســوبو األجهزة األمنية ـ الجمارك ـ الدفاع المدني ـ االســتخبارات
ـ القــوات المســلحة ـ حــرس الحــدود ـ القطاعــات الصحيــة والبيئيــة
ـ النيابــة العامــة ـ هيئــات الهــال األحمــر ـ إدارات الطــب الشــرعي ـ
العاملــون بالمجــاالت اإلشــعاعية والنوويــة ومجــال النقــل فيهــا ـ
الشــركات الصناعيــة الكبــرى.
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