المعهد العالي لهندسة الراديو واإللكترونيات وأمن المعلومات
-

ّ
لموظفي صناعات
ويعتبر أهم فرع للتعليم والبحث العلمي في الجامعة  ،فهو يؤ ّمن اإلعداد المهني
الهندسة الراديوية واإللكترونيات و إلكترونيات النانو  ،باإلضافة إلى إعداد االختصاصيين في

مجالي الفيزياء وأمن المعلومات .
 أٌحدث المعهد في عام (  2015م ) .ليضم أربعة أقسام :قسم اإللكترونيات واالتصاالت السلكية والالسلكية ( يتم إعداد الطالب فيه منذ عام  1960م، ) .
قسم الهندسة اإللكترونية ( منذ عام  1970م ، ) .قسم الفيزياء ( منذ عام  1999م، ) .
قسم أمن المعلومات ( منذ عام  2005م. ) .
 يبلغ عدد أعضاء الهيئة التدريسية بالمعهد أكثر من ثمانين عضوا" تدريسيا" ،منهم أحدعشرعضوا"بدرجة برفسورا" و ثالث و أربعون بدرجة "أستاذ مساعد ".
 خضع العديد من أساتذة المعهد لدورات تدريبية في جامعات رائدة في النمسا وبريطانيا وألمانياوهولندا وتركيا وسويسرا والسويد .
الممول من خالل البرامج والمنح الهادفة من
 يشارك العاملون في المعهد بنشاط في العمل العلمي ،َ
سسة الروسية لألبحاث
وزارة التعليم والعلوم في روسيا االتحاد ية ،وكذلك المنح المق ّدمة من المؤ ّ
األساسية (  ) РФФИومن مؤسسة العلوم الروسية (  ، ) РНФفضالً عن المنح الدولية المقدّمة
من ( جمعية الكيميائيين الملكية لبريطانيا واالتحاد األوروبي ووزارة التعليم في المكسيك ) وكذلك
سسات .
من إيرادات بعض المؤ ّ
 يضع االتجاه العلمي ألنشطة العاملين في قسم "إلكترونيات الراديو واالتصاالت السلكية والالسلكية"برامجا" لتطويرمنتجات اإللكترونيات الدقيقة القابلة للبرمجة والمعالجة الرقمية لتيارات الصوت
صصة .
ونماذج القياس المتخ ّ
 تحظى األعمال العلمية للمعهد على اهتمام المصنع التجريبي آلكاديمية العلوم ( مدينةتشيرنوغولوفكا في منطقة موسكو ) وكذلك على إهتمام الشركات األجنبية .
-

يتركز االتجاه العلمي في الوقت الحالي للعاملين في قسم الهندسة اإللكترونية عل تنفيذ مهمة
حكومية حول البحث في مبادئ بناء األنظمة اإللكترونية الراديوية الرقمية للتحكم عن بعد لسفن
بدون طاقم .

 ويتركز االتجاه الرئيسي لألنشطة البحثية لقسم الفيزياء  ،عل مجاالت الفيزياء الحيوية الجزيئيةوالفيزياء الحيوية النانوية  ،و كذلك على دراسة اآلليات الفيزيائية لتأثيرمركبات األدوية على
مستوى الحمض النووي للخلية .
 يشمل البحث العلمي لقسم أمن المعلومات على الموضوعات التالية  " :نماذج تقنية و أساليب تقييمحالة نظام توفيرأمن المعلومات "  " ،اإلجراءات المعلوماتية المضا ّدة للتهديدات اإلرهابية " ،
" الحماية القانونية للمعلومات " .
صصا  ،جميعها مج ّهزة بمعدّات حديثة للتدريب والتح ّكم
 ويضم المعهد خمسة وثالثين مخبرا" متخ ّوالقياس  ،بما في ذلك معدّات الشبكات واالتصاالت السلكية والالسلكية المصنعة من قبل شركات
 Ericssonو  Ciscoو  Zyxelو . Nokia
 يتم التدريب باختصاص " أمن المعلومات "  ،في مبان خاصة معتمدة للتعامل مع المعلومات التيصصية في
يتعذرالوصول إليها  ،من بينها مفاعل األبحاث (  ) ИР-100وكذلك مختبرات تخ ّ
مجال الحماية المادية للمنشأة اآلمنة .
 يشارك طالب المعهد بنشاط في برامج التنافس العلمي  .وقد تم منح طالب تخصص هندسة الراديووالفيزياء الحيوية رواتب شهرية على المستوى الحكومي وذلك في كل سنة من السنوات العشر
إلى الخمس عشرة الماضية  ،تكريما لهم لما حققوه من نتائج في مجال البحث العلمي.
ُخص ما ال يقل عن عشرين طالب  -سنويًا  -بمنح مادية شهرية إضافية و تمويل على مختلف
 ي ّالمستويات  :عموم روسيا واإلدارات اإلقليمية والجامعية األخرى .
 افتتح في المعهد عام  2016م تخصص جديد تحت بتسمية  ":تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتوأنظمة االتصاالت " .
 يتم التخطيط في المعهد العالي لإللكترونيات الراديوية وأمن المعلومات (  ) ИРИБالفتتاح مخبرتعليمي وبحثي تحت اسم  " :تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وأنظمة االتصاالت " وكذلك
صصين التقنيين و االكادر اإلداري لشركات االتصاالت
مركزا" لرفع التأهيل وإعادة تدريب المتخ ّ
السلكية والالسلكية واإللكترونيات الراديوية في جنوب روسيا  .وسيتم كذلك افتتاح نظام للتعليم
المهني اإلضافي ودورات إعادة التأهيل باختصاص " مدرس فيزياء " .

