من إصدارات الجامعة
دار جامعة نايف للنشر

إصدارات الكتب

دليل اإلصدارات العلمية

معجم مصطلحات علم الحشرات الجنايئ (إنجليزي  -عربي) وليـد كعكة وآخرون
ورقي 618 :صفحة
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 2021م
ISBN - 978-603-8235-06-5
عن الكتاب
شـرات الجنــايئ الــذي يختــص بالوقائــع الجنائيــة املرتبطــة
يقــدم هــذا املعجــم تغطيــة شــاملة ملصطلحــات علــم الح ـ
بالحشرات التي تهم رجال القانون ،معتمدًا عىل دالئل ووسائل علم الحشرات .ويستفيد من هذا املعجم مجموعة
واسعة من القراء بمختلف معارفهم .ويحتوي عىل أكرث من  5000مصطلح علمي وفني ،تغطي مجاالت التقنيات
شـرات وتقاريرهــا ،وأدوات جمــع
شـرات الجنــايئ وجمــع وتحليــل بيانــات وســجالت قضايــا الح ـ
الحديثــة يف علــم الح ـ
شـرات وحفظهــا وتربيتهــا مخربيًّــا ،واألســماء الشــائعة والعلميــة ألنواعهــا ذات األهميــة الجنائيــة ،والرتكيــب
الح ـ
شـرات عــى
شـرات وبيولوجيتهــا وجمــع أدلــة مســرح الجريمــة وتغ ـيـرات مــا بعــد الوفــاة وتعاقــب الح ـ
الخارجــي للح ـ
الجثــث يف البيئــات املختلفــة وعلــم األرصــاد الجــوي الجنــايئ وعلــم الســميات الحشــري واملــدد الزمنيــة منــذ الوفــاة.
السياسة االجتماعية ومكافحة الجرائم اإللكرتونية يف املجتمع السعودي
غادة عبد الرحمن الطريف؛ عبد الونيس محمد الرشيدي
ورقي 190 :صفحة
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 2020م
ISBN - P: 978-603-8235-30-0
عن الكتاب
يفيد هذا الكتاب جميع املهتمني بقضايا الجرائم اإللكرتونية والسياسات االجتماعية من األكاديميني واملمارسني،
ً
خصوصا.
بما يسهم يف مواجهة قضايا املجتمع العربي عمومً ا واملجتمع السعودي
وقــد هــدف الكتــاب إىل صياغــة مجموعــة مــن السياســات االجتماعيــة الفاعلــة واإليجابيــة ملكافحــة انتشــار الجرائــم
اإللكرتونيــة ،التــي مــن خاللهــا يمكــن صياغــة العديــد مــن الربامــج والخطــط التــي تســتهدف الوقايــة مــن تلــك الجرائــم
شـرات املســتقبلية.
والحــد مــن خطورتهــا يف ضــوء التخطيــط القائــم عــى التوقــع باملؤ ـ
القواعد الحاكمة لالستخبار الجنايئ وتحليل املعلومات
محمد سيف الدين عبد الرزاق
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1442هـ2020/م
ورقي 432 :صفحة
ISBN-P: 978-603-8235-27-0
عن الكتاب:
َ
الكتاب القواعدَ
الحاكمة لالستخبار الجنايئ وتحليل املعلومات وأهميتها يف دعم عمليات إنفاذ القانون
هذا
َت َناو ََل
ُ
عىل مستوياتها املختلفة (العملياتية والتكتيكية واإلسرتاتيجية) ،وال سيما االستجابة املهنية للقضايا الجنائية املُعَ َّقدَة
التــي ترتكبهــا الجماعــات اإلجراميــة؛ مــن خــال جمــع وتقييــم وتصنيــف املعلومــات امل َُتحَ َّ
صــل عليهــا ،وذلــك باســتخدام
األدوات التحليلية التي ُتعنى بدمج وتفسري املعلومات املُجَ مَّ عة وتحليلها ،بهدف تطوير وإنتاج ونشر استدالالت عالية
الجــودة ،يمكــن لصانــع ال ـقـرار األمنــي أن يعتمــد عليهــا يف مجابهــة مجرمــي األلفيــة الثالثــة.
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أساسيات علم الحشرات الجنايئ ..دور الذباب يف التحقيقات القانونية
ليىل بنت عودة حميد الشريف
ورقي 298 :صفحة
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 2020م
ISBN - P: 978-603-8235-28-7
عن الكتاب
شـرات الجنــايئ مــن حيــث تعريفــه وخلفيتــه التاريخيــة وتطبيقاتــه ،وقــد اســتعرض
يتنــاول هــذا الكتــاب علــم الح ـ
شـرات ،مثــل مفصليــات األرجــل وطائفــة القشــريات وغريهــا .ويف الجانــب اآلخــر مــن
الكتــاب عــدة أنــواع مــن الح ـ
الكتــاب ،تنــاول الذبــاب بالتفصيــل ،مــن حيــث أهميتــه الجنائيــة وشــكله الخارجــي ،كمــا تنــاول الذبــاب األزرق يف
مدينة جدة يف اململكة العربية السعودية .ويدعو هذا الكتاب إىل توفري قاعدة بيانات خاصة بأنواع الحشرات ذات
شـرات األكــر شـ ً
ـيوعا يف كل منطقــة،
حـول دورة حيــاة الح ـ
األهميــة الجنائيــة يف كل منطقــة جغرافيــة ،وعمــل أبحــاث ـ
وتدريــب فنيــي جمــع األدلــة الجنائيــة بحيــث يمكنهــم جمــع األدلــة الحشــرية مــن مســرح الوفــاة بطريقــة ســليمة.
نظريَّات اإلعالم
طه عبد العاطي نجم
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 2020م
ورقي 342 :صفحة
ISBN - P:978-603-8235-01-0
عن الكتاب
عـرض نظريَّــات اإلعــام املســتخدَ مة يف تطبيقــات البحــوث اإلعالم َّيــة ،وقــد ر َّكــز الباحــث عــى
يهتــمُّ هــذا الكتــاب ب ـ
ً
شيوعا يف مجال وسائل اإلعالم التقليديَّة واإللكرتونيَّة؛ حيث تتضمَّ ن نظريَّات الوسيلة ،ونظريَّات
أكرث النظريَّات
الجمهــور ،ونظريَّــات القائــم باالتصــال ،وأخـرًا :النظريَّــة االجتماع َّيــة النقد َّيــة يف مجــال اإلعــام.

األمن الصناعي املعاصر
عباس أبو شامة عبد املحمود؛ يحيى عيل دماس الغامدي
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 2019م ورقي 196 :صفحة
ISBN - P: 978-603-8235-24-9
عن الكتاب
ـاب التعريــف بعلــم األمــن الصناعــي الــذي يســعى إىل الحــد مــن الحــوادث يف املجــال الصناعــي
ـ
ت
الك
ـذا
ـ
ه
يتنــاول
ُ
ظ ًرا
وتقليلهــا قــدر اإلمــكان .وجديـ ٌر بالذكــر أنَّ علــم األمــن الصناعــي يحظــى بأهم َّيــة بالغــة يف حيــاة املنشــآت الصناع َّيــة؛ ن ـ
ـب عــى حيــاة العاملــن والحــد مــن و ـقـوع إصابــات لهــم .ومــن أهــم توصياتــه :أن تشــمل املناهــج الدراسـيَّة
لالهتمــام املنصـ ّ
ضـوع األمــن الصناعــي بمفهومــه الشــامل والحديــث.
واملقــررات املعتمــدة مو ـ

ً
دليل اإلصدارات العلمية ُمصنفا حسب سنة اإلصدار
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دليل اإلصدارات العلمية

مصادر املعرفة وتكنولوجيا االتصال
عبد الرحمن بن إبراهيم الشاعر
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 2019م
ورقي 378 :صفحة
ISBN - P: 978-603-8235-23-2
عن الكتاب
يف زمــن ثــورة املعلومــات وتدفقهــا ،وتطــور ســبل نقلهــا وحفظهــا وعرضهــا ،كان ال ُبــدَّ مــن وجــود قواعــد ُ
ون ُظــم
تحقــق الهــدف العــام املتمثــل يف نشــرها وجعلهــا يف متنــاول الجميــعٌّ ،
كل فيمــا يخصــه ،ويدعــم مجالــه ،وتوجهــه،
ُ
ويبنِّي أن هناك ثالثة مبادئ تعد أساســية لظاهرة
ويناقش هذا
الكتاب العالقة بني نشــر املعرفة وفلســفة التغيريِّ ،
ُ
التغيــر االجتماعــي ،هــي :التداعــي ،والتعزيــز ،واملمارســة.
مواجهة الحمالت اإلعالميَّة املضادة عرب مواقع التواصل االجتماعي ..دراسة تحليليَّة عىل عينة من منشورات
صفحتي «فيسبوك» لجهازي األمن الجزائري والفرنيس
أم السعد عبد الرحمن ميك
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 2019م
ورقي 239 :صفحة
ISBN - P: 978-603-8235-18-8
سعر الكتابً 53 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ـاب إىل إ ـبـراز دور الجهــود األمن َّيــة املبذولــة يف التصـ ِّـدي للحمــات اإلعالم َّيــة للتنظيمــات اإلرهاب َّيــة
ســعى هــذا الكتـ ُ
سـرحً ا الرتــكاب مختلــف الجرائــم الســيربانيَّة ،وذلــك بحكــم نقــل
عــر مواقــع التواصــل االجتماعــي ،التــي أصبحــت م ـ
التنظيمــات اإلرهاب َّيــة نشــاطها إىل اإلنرتنــت للرتويــج لربامجهــا وأفكارهــا وأعمالهــا.
وسائل وأساليب الحرب النفسيَّة وآليات مواجهتها
محمد بدرت بدير
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 2019م ورقي 237 :صفحة
ISBN - P: 978-603-8235-22-5
سعر الكتابً 45 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
حـرب النفسـيَّة مــن أهــم موضوعــات الســاعةُ ،
حـرب فتـ ًـكا؛ فهــي تســتهدف تمزيــق الــروح
وتعــد أخطــر أســلحة ال ـ
ال ـ
املعنويَّــة ُ
ضـوخ لتحقيــق سياســة دولتــه وأهدافهــا؛ لــذا نجــد جميــع الجيــوش يف العالــم تســتخدم
وتجــر الخصــم عــى الر ـ
حـرب النفسـيَّة ،أي :تجريــد الخصــم مــن اإلمكانــات والقــوى املعنويَّــة وجعلــه بــا إرادة .ومــن أهــم توصياتــه:
أســاليب ال ـ
جعــل التعليــم إلزام ًّيــا حتــى املرحلــة اإلعداد َّيــة ،وإصــدار تشــريع ملعاقبــة اآل ـبـاء عــى عــدم تعليــم أبنائهــم خــال تلــك
املرحلــة.
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سياسة العقاب يف الشريعة اإلسالميَّة واألنظمة املعاصرة ..دراسة مقارنة
شاكر بن مقبل العصيمي
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 2019م
ورقي 199 :صفحة
ISBN - P:978-603-8235-19-5
سعر الكتابً 45 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
صـول العدالــة الجنائ َّيــة
ـاب سياســة العقــاب يف الشــريعة اإلســاميَّة التــي تتســم بالثبــات يف أ ـ
عالــج هــذا الكتـ ُ
ً
انطالقــا
شـرعيَّة،
جـاءت لتحقيــق غايــات كــرى ومقاصــد ـ
وأسســها ومبادئهــا .ومــن أهــم نتائجــه :أن سياســة العقــاب ـ
َّ
خاصــة بتقويــة
مــن العقوبــات املنصــوص عليهــا .ومــن أهــم توصياتــه :أن ـتـويل الســلطة التنظيم َّيــة ووالة األمــور عنايــة
دعائــم سياســة العقــاب ،وذلــك بتنظيــم الجرائــم والعقوبــات التعزيريَّــة وتدوينهــا.

ضمانات املتهم يف النظام األسايس للمحكمة الجنائيَّة الدوليَّة والقانون املقارن يف مرحلة التحقيق (الجزء األول)
محمد أحمد املنشاوي
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 2019م ورقي 472 :صفحة
ISBN - P: 978-603-8235-21-8
سعر الكتاب للجزأينً 97 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ـاب يف جزئــه األول ضمانــات املتهــم يف النظــام األســايس للمحكمــة الجنائ َّيــة الدول َّيــة والقانــون املقــارن
تنــاول هــذا الكتـ ُ
يف مرحلــة التحقيــق االبتــدايئ .ومــن أهــم نتائجــه :أن ضمانــات املتهــم التــي وردت يف نظــام رومــا األســايس لــم ُ
تكــن وليــدة
العصــور الحديثــة ،وإنمــا لهــا جــذور تاريخ َّيــة عريقــة .ولقــد أكــد النظــام األســايس ،وكذلــك بعــض التشــريعات املقارنــة،
ضــرورة منــح الحريَّــة للمتهــم يف الــكالم عنــد اســتجوابه.

ضمانات املتهم يف النظام األسايس للمحكمة الجنائيَّة الدوليَّة والقانون املقارن يف مرحلة املحاكمة (الجزء الثاين)
محمد أحمد املنشاوي
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 2019م
ورقي 334 :صفحة
ISBN - 978-603-8235-20-1
عن الكتاب
الكتاب يف جزئه الثاين ضمانات املتهم يف النظام األسايس للمحكمة الجنائيَّة الدوليَّة والقانون املقارن
تناول هذا
ُ
ـاب ضمانــات املتهــم أمــام املحكمــة الجنائ َّيــة
يف مرحلــة املحاكمــة ،وهــذا املو ـ
ضـوع يحتــل أهم َّيــة بالغــة ،وتت َّبــع الكتـ ُ
الدول َّيــة إليضــاح أثــر هــذه الضمانــات التــي نـ َّ
ـص عليهــا نظــام رومــا األســايس يف كفالــة محاكمــة عا ِدلــة للمتهــم ،وبيــان
إىل أي مــدى تنســجم هــذه الضمانــات وتتمــاىش مــع مــا هــو مقـ َّرر مــن ضمانــات يف التشــريعات الوطن َّيــة ،لتعميــق
معرفــة الســلطات القائمــة بالتحقيــق بهــا.
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دراسات حول مداخل التنمية املستدامة
عامر خضري الكبييس وآخرون
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 2019م ورقي 385 :صفحة
ISBN - P: 978-603-8235-16-4
سعر الكتابً 57 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
حـول مداخــل التنميــة املســتدامة ،وتضمَّ ــن ثمانيــة مداخــل ال يمكــن التعامــل معهــا
ـاب دراســات ـ
تنــاول هــذا الكتـ ُ
بوصفهــا بدائــل بعضهــا مــع بعــض أو أن يُختــار مــن بينهــا املداخــل التــي يســهل تنفيذهــا ـُ
وتـرك املداخــل األخــرى انتظــارًا
للظــروف التــي تســاعد عــى تطبيقهــا؛ ألنهــا متداخلــة ومتكاملــة ويمكــن أن ُتســهم يف جعــل التنميــة املســتدامة واقعً ــا
رتجــم النظريــات.
ملموسً ــا ،ويمكــن قيــاس نتائجهــا باملؤ ـ
شـرات والبحــوث التطبيق َّيــة والنمــاذج التــي ُت ِ

التعليم وتعزيز األمن الفكري
عيل بن فايز الجحني
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 2019م
ورقي 314 :صفحة
ISBN - P: 978-603-8235-15-7
سعر الكتابً 52 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
َّ
سـراتيجيات
جـراءات وإ ـ
يتطلبــه ذلــك مــن إ ـ
ـاب أهم َّيــة دور التعليــم يف تحقيــق األمــن الفكــري ومــا
تنــاول هــذا الكتـ ُ
مســتقبليَّة ،وهــدف إىل بيــان دور التعليــم وأهم َّيتــه يف تحقيــق األمــن الفكــري ،والكشــف عــن دور مؤسَّ ســات التعليــم
يف ترســيخ األمــن الفكــري ونشــر الوعــي والحــس األمنــي ،والتعـ ُّرف إىل دور ٍّ
كل مــن املعلــم واملرشــد الطالبــي واملوجِّ ــه يف
تحقيــق األمــن الفكــري ونشــر الوعــي والحــس األمنــي لــدى الطــاب.
الحماية املدنيَّة واألمن اإلنساين ..اململكة العربيَّة السعود َّية نموذجً ا
خديجة عرفة أمني
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 2019م
ورقي 420 :صفحة
ISBN - P:978-603-8235-14-0
سعر الكتابً 56 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ـاب دراســة مفهــوم الحمايــة املدن َّيــة منــذ النشــأة حتــى اآلن ،والتحديــات املســتقبليَّة التــي ِّ
تؤثــر يف
تنــاول هــذا الكتـ ُ
غ ُّـرات املناخ َّيــة وانتشــار اإلرهــاب الــدويل
دور الحمايــة املدن َّيــة وخططهــا يف املســتقبل يف ظــل التحديــات املرتبطــة بالت ـ
بصيغتــه الراهنــة ،وذلــك بالتطبيــق عــى اململكــة العرب َّيــة الســعوديَّة .ويقـ ِّـدم عــى املســتوى التطبيقــي دراسـ ًـة متعمِّ قــة
ألبــرز األخطــار البيئ َّيــة والبشــريَّة التــي ُتعانيهــا اململكــة العرب َّيــة الســعوديَّة يف الوقــت الراهــن.
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العلميَّة
االستخالص والتقدير الكمي للحمض النووي ( )DNAيف التطبيقات الجنائيَّة ..األسس واملفاهيم ِ
أحمد شعبان قصاب
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 2018م ورقي 210 :صفحات
ISBN - 978-603-8235-13-3
سعر الكتابً 45 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
العلم َّيــة التــي ترتكــز عليهــا كل خطــوة مــن خطــوات االســتخالص والتقديــر
تنــاول هــذا الكتـ ُ
ـاب األســس واملفاهيــم ِ
الكمــي للحمــض النــووي يف التطبيقــات الجنائ َّيــة؛ بهــدف تحقيــق اإلبــداع والتطويــر لــدى املختــص بتحليــل الحمــض
النــووي .وجديــر بالذكــر أن االســتخالص والتقديــر الكمــي للحمــض النــووي يُع ـتـران خطوتــن أساســيتني يف سلســلة
الخطــوات التــي تمــر بهــا عمليــة تحليــل ودراســة الحمــض النــووي التــي تهــدف إىل تحديــد الهويــة يف املجــال الجنــايئ
أو املــدين.
صورة رجل املرور يف اإلعالم العربي
خالد إبراهيم الكردي
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 2018م
ورقي 210 :صفحات
ISBN - P: 978-603-8235-09-6
سعر الكتابً 43 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ـاب صــورة رجــل املــرور يف وســائل اإلعــام العرب َّيــة ،ممثلـ ًـة يف بعــض الصحــف اليوم َّيــة العرب َّيــة
تنــاول هــذا الكتـ ُ
َّ
وتتمثــل أهم َّيــة هــذا الكتــاب يف معرفــة الصــورة الذهن َّيــة لرجــل املــرور مــن خــال
الصــادرة يف بعــض العواصــم العرب َّيــة.
ً
ـكل أو آخــر عــن اهتمامــات املواطــن وعرضهــا عرضــا موضوع ًّيــا .وتعكــس
الصحــف اليوم َّيــة املقــروءة ،التــي ُتعـ ِّـر بشـ ٍ
الصـ ُ
ـورة الذهن َّيــة لرجــل املــرور سـ َ
ـمعة اإلدارة العامَّ ــة للمــرور يف املجتمــع ،كمــا تعكــس روح هــذه اإلدارة وهُ ويَّتهــا.
نمذجة املعادلة البنائيَّة للعلوم النفسيَّة واالجتماعيَّة ..األسس والتطبيقات والقضايا (الجزء األول)
عبد الناصر السيد عامر
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 2018م ورقي 376 :صفحة
ISBN - P: 978-603-8253-11-9
سعر الكتابً 38 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ـاب يف جزئــه األول أســس ومبــادئ نمذجــة املعادلــة البنائ َّيــة بوصفهــا أســلوبًا إحصائ ًّيــا واســع
تنــاول هــذا الكتـ ُ
ِّ
ِّ
متقدمة
وتمثل نمذجة املعادلة البنائيَّة إسرتاتيجيَّة تحليليَّة
االنتشار يف الدراسات والبحوث يف التخصصات كافة.
َ
ـاب إىل مســاعدة الباحثــن عــى فهــم أســس وتطبيقــات
يف العلــوم النفسـيَّة والســلوكيَّة واالجتماع َّيــة .وهــدف هــذا الكتـ ُ
وقضايــا نمذجــة املعادلــة البنائ َّيــة ،وكيف َّيــة تنفيذهــا باســتخدام برنامــج  .LISRELويُعــد هــذا العمــل دليـ ًـا مرشــدً ا
سـراتيجيَّة نمذجــة املعادلــة البنائ َّيــة.
للباحثــن يف البيئــة العرب َّيــة لالســتخدام األمثــل إل ـ
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نمذجة املعادلة البنائيَّة للعلوم النفسيَّة واالجتماعيَّة ..األسس والتطبيقات والقضايا (الجزء الثاين)
عبد الناصر السيد عامر
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 2018م
ورقي 356 :صفحة
ISBN - P: 978-603-8235-12-4
سعر الكتابً 36 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ـاب يف جزئــه الثــاين مــن نمذجــة املعادلــة البنائ َّيــة تحليــل االنحــدار وتحليــل املســار والتحليــل العامــي
تنــاول هــذا الكتـ ُ
ُّ
للتحقــق مــن
االستكشــايف والتحليــل العامــي التوكيــدي وغريهــا ،كمــا ـعـرض تحليــل املســار بوصفــه أســلوبًا مناسـبًا
غ ِّـرات الظا ـهـرة بصــورة أكــر شــموليَّة ،وهــذا يناســب طبيعــة
النمــاذج الســببيَّة التــي تشــرح العالقــات الســببيَّة بــن مت ـ
الظواهــر النفسـيَّة واالجتماع َّيــة والســلوكيَّة.
إدارة األمن والسالمة يف املعامل واملختربات
ليىل عبد الله الخطيب
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1439هـ 2018/م
ورقي 285 :صفحة
ISBN - P: 978-603-8235-05-8
سعر الكتابً 34 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ـاب تعريــف ثقافــة األمــن والســامة يف املعامــل واملخ ـتـرات وبيــان مــدى أهميَّتهــا ،وكيف َّيــة تأســيس
تنــاول هــذا الكتـ ُ
منظومــة إداريَّــة فعَّ الــة لســامة املعامــل وأمنهــا وآل َّيــات تنفيذهــا ،وأوضــح كيف َّيــة إدارة األخطــار املختلفــة يف املعامــل
ُّ
َّ
للتحكــم فيهــا والســيطرة عليهــا،
الخاصــة بهــا ،ووضــع الضوابــط الالزمــة
جـراء عمليــات التقييــم
وتحديدهــا ،وكيف َّيــة إ ـ
جـراءات الصحيحــة حـ َ
ـال حدوثهــا.
وكذلــك تأهيــل العاملــن وإعدادهــم للتعامُ ــل معهــا بالطــرق واإل ـ
دراسات حول املنظمات العامة املستدامة
عامــر خضي ــر الكبيس ــي وآخرون
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1439هـ 2018/م ورقي 420 :صفحة
 ISBN - P:978-603-8235-06-5سعر الكتابً 43 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
سـراتيجيات وخطــط وبرامــج
تنــاول هــذا الكتــاب اســتدامة املنظمــات العامــة ،التــي تعــد الســبيل إىل ترجمــة إ ـ
التنميــة املســتدامة ،فاالســتدامة أصبحــت «الربادايــم العلمــي والعمــي» الــذي تطرحــه األمــم املتحــدة مــن خــال
حـرص املؤلفــون عــى رســم خارطــة طريــق للمنظمــات العامــة العربيــة
منظماتهــا ومؤتمراتهــا واتفاقاتهــا الدوليــة .و ـ
حـول عربهــا مــن واقعهــا التقليــدي إىل االســتدامة التــي تجــدد رؤيتهــا ،وتعيــد صياغــة أهدافهــا ،ومــن ثــم وضــع
لتت ـ
سـراتيجيات التــي تحــدد مالمــح اله ـيـاكل التنظيميــة وطرائــق العمــل ملواجهــة تحديــات العصــر واغتنــام
السياســات واإل ـ
صـول ،ويف خاتمتــه بعــض املنطلقــات واملفاهيــم التــي يمكــن االسرتشــاد بهــا مــن أجــل
شـرة ف ـ
جـاء الكتــاب يف ع ـ
فرصــه .و ـ
تحويــل املنظمــات العامــة واملدنيــة والخاصــة مــن طابعهــا التقليــدي ومــن أهدافهــا ،إىل أهــداف األلفيــة الثالثــة.
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الربنامج النووي اإليراين ..األبعاد اإلقليميَّة والدوليَّة (2002م 2016 -م)
عبد الفتاح عيل الرشدان؛ رنا عبد العزيز الخماش
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1439هـ 2017/م
ورقي 368 :صفحة
ISBN - P:978-603-8235-08-9
سعر الكتابً 33 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ـاب نشــأة الربنامــج النــووي اإل ـيـراين ومراحــل تطــوره وتداعياتــه اإلقليم َّيــة والدول َّيــة ،موضحً ــا ماه َّيــة
تنــاول هــذا الكتـ ُ
املؤثـرة فيهــا ،وأثــر ذلــك يف
العالقــات بــن قــوى املنطقــة الرئيســة وإ ـيـران وتطورهــا ،والعوامــل الداخل َّيــة والخارج َّيــة ِّـ
مواقــف القــوى مــن الربنامــج النــووي اإل ـيـراين .ومــن أهــم نتائجــه :اســتمرار أزمــة الربنامــج النــووي اإل ـيـراين بوصفهــا
قنبلــة موقوتــة معرضــة لالنفجــار يف أي وقــت.
ِّ
املخدرات ..دراسة تطبيقيَّة عىل دول املغرب العربي
اإلعالم األمني ودوره يف مكافحة
بوحنية أحمد قوي
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1439هـ 2017/م ورقي 228 :صفحة
 ISBN - P: 978-603-8235-02-7سعر الكتابً 35 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
غـرب
سـراتيجيَّة وقائ َّيــة يف مكافحــة املخـ ِّـدرات يف دول امل ـ
ـاب فاعل َّيــة أدوار اإلعــام األمنــي يف تبنــي إ ـ
تنــاول هــذا الكتـ ُ
العربــي ،مــن خــال دراســة اســتطالعيَّة تقــارن بــن واقــع أج ـهـزة اإلعــام األمنــي يف هــذه الــدول .ومــن أهــم نتائجــه:
شـركة يف إطــار الجهــود اإلعالم َّيــة ملكافحــة
ينبغــي تدريــب كــوادر إعالم َّيــة مغارب َّيــة مــن أجــل ب ـنـاء مضامــن إعالم َّيــة م ـ
االتجــار باملخـ ِّـدرات؛ بحيــث تكــون قــادرة عــى تنشــيط هــذه الحمــات اإلعالم َّيــة .ومــن أهــم توصياتــه :ضــرورة تشــكيل
حـول واقــع ومســتقبل اإلعــام األمنــي يف الــدول املغارب َّيــة،
جـراء دراســة متكاملــة ـ
شـرك ومتخصــص إل ـ
فريــق عمــل م ـ
وآل َّيــات تحويلهــا إىل صيــغ عمــل ميدان َّيــة.
العقوبة الجنائيَّة والتدابري االحرتازيَّة يف اململكة العربيَّة السعود َّية
نهاد فاروق عباس
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1439هـ 2017/م
ورقي 348 :صفحة
ISBN-P: 978-603-8235-03-4
سعر الكتابً 36 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ـاب العقوبـ َـة الجنائ َّيــة والتدابــر االحرتازيَّــة يف اململكــة العرب َّيــة الســعوديَّة ،ويظهــر جل ًّيــا أن الشــرع
تنــاول هــذا الكتـ ُ
الحنيــف قــد احتــل مركــز الصــدارة يف السياســة الجنائ َّيــة الســعوديَّة وأنظمتهــا الوضع َّيــة؛ الســتنادها إىل مبــادئ
َّ
َّ
الخاصــة
يتحقــق األمــن الشــامل للوطــن بحفــظ جميــع املصالــح
الشــريعة اإلســاميَّة بوصفهــا مصــدرًا لهــا ،حتــى
والعامَّ ــة بتحقيــق أهــداف العقوبــة بالــردع الخــاص والعــام معً ــا.
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اإلعالم األمني واإلنرتنت :التصدي للتهديدات اإلرهابيَّة (داعش والقاعدة نموذجً ا)
عمر إبراهيم بوسعدة؛ حمدي بشري محمد
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1439هـ 2017/م
ورقي 175 :صفحة
ISBN - P: 978-603-8235-04-1
سعر الكتابً 32 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ـاب دور اإلعــام األمنــي يف التصــدي للتهديــدات اإلرهاب َّيــة عــر اإلنرتنــت ،مــن خــال دراســة تنظيمــي
تنــاول هــذا الكتـ ُ
القاعــدة والدولــة اإلســاميَّة (داعــش) .ومــن أهــم توصياتــه :تخطيــط وتنفيــذ حمــات إعالم َّيــة دعائ َّيــة مضــادة ومر َّ ـكـزة
ملواجهة التهديدات األمنيَّة املرتتبة عىل نشر املواد اإلعالميَّة التابعة لتنظيمي القاعدة وداعش عرب اإلنرتنت ،وذلك
باســتخدام مختلــف التطبيقــات التــي تتيحهــا الشــبكة العنكبوت َّيــة.
اإلعالم األمني والشائعات عرب الشبكات االجتماعيَّة ..دراسة مسحيَّة عىل جمهور شبكات التواصل االجتماعي
محمد صادق إسماعيل
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1439هـ 2017/م
ورقي 213 :صفحة
ISBN - P: 978-603-8235-07-2
سعر الكتابً 34 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ـاب دور اإلعــام األمنــي يف مواجهــة الشــائعات عــر شــبكات التواصــل االجتماعــي ،مــن أجــل طــرح رؤيــة
تنــاول هــذا الكتـ ُ
تتنــاول كيف َّيــة مواجهــة التداعيــات الســلبيَّة النتشــار الشــائعات واألكاذيــب عــى أمــن املجتمــع ،بــل وإمكاناتهــا وقدراتهــا
عــى تحقيــق النهضــة املجتمع َّيــة .ومــن أهــم توصياتــه :نشــر الوعــي العــام بأخطــار الشــائعات مــن خــال املؤسَّ ســات
االجتماع َّيــة الرســميَّة وغــر الرســميَّة.
جرائم تقنية املعلومات يف التشريعات والصكوك العربيَّة
إمام حسنني عطا الله
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1439هـ 2017/م ورقي 565 :صفحة
ISBN - P: 9 78-603-8116-99-9
سعر الكتابً 45 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ـاب مــدى توافــق توجُّ ــه التشــريعات الجنائ َّيــة العرب َّيــة واتســاقه يف مكافحــة جرائــم تقنيــة املعلومــات
تنــاول هــذا الكتـ ُ
مــع االتجاهــات الدول َّيــة واإلقليم َّيــة والتشــريعات املقارنــة يف هــذا الشــأن؛ ســواء مــن حيــث اإلطــار العــام للتجريــم،
أو أنــواع العقوبــات التــي تب َّناهــا كل تشــريع .ومــن أهــم نتائجــه :أن الدراســة التحليل َّيــة املقارنــة للتشــريعات الجنائ َّيــة
العرب َّيــة يف مجــال مكافحــة جرائــم تقنيــة املعلومــات ،أظ ـهـرت جوانــب مــن االتفــاق وأخــرى مــن االختــاف بــن تلــك
التشــريعات.
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َّ
املؤسسات اإلصالحيَّة بني متطلبات األمن وحقوق اإلنسان
التصنيفات العلميَّة لنزالء
رقية سليمان عواشرية؛ دليلة حمو مباريك؛ مسيكة إسماعيل رمضاين
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1439هـ 2017/م
ورقي 317 :صفحة
ISBN - P:978-603-8116-98-2
سعر الكتابً 41 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ـاب التصنيفــات العلم َّيــة ل ـنـزالء املؤسَّ ســات اإلصالح َّيــة ،مــن خــال تحديــد أســاليب التصنيــف
تنــاول هــذا الكتـ ُ
َّ
يتطلــب
باعتبــاره أهــم نظــام تمهيــدي تعتمــد عليــه أي سياســة عقاب َّيــة .ومــن أهــم نتائجــه :أن نجــاح عمل َّيــة التصنيــف
متابعة النزيل يف الفئة التي ُ
ص ِّنف إليها ،للتأ ُّكد من صحَّ ة التصنيف .ومن أهم توصياته :إلغاء التصنيف القانوين
جـرم.
عــى أســاس املــدة املحكــوم بهــا؛ لكونهــا ال تعـ ِّـر عــن الخطــورة الجرم َّيــة للم ـ

املحكمة اإللكرتونيَّة ..دراسة تأصيليَّة مقارنة
عبد العزيز بن سعد الغانم
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1439هـ 2017/م ورقي 232 :صفحة
ISBN - P: 978-603-8116-96-8
سعر الكتابً 29 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
َّ
يتعلق بها من حوسبة التقايض ،والتحوُّل من اإلجراءات القضائيَّة
الكتاب املحكمة اإللكرتونيَّة ،وما
تناول هذا
ُ
شـاء هيئــة وطن َّيــة
املعتمِ ــدة كل ًّيــا عــى الــورق إىل اســتخدام الوســائل اإللكرتون َّيــة املســتحدثة .ومــن أهــم توصياتــه :إن ـ
للتقــايض اإللكــروين ،ذات شــخصيَّة اعتباريَّــة مسـ َّ
طـاع
ـتقلة ،العتمــاد املمارســات والربامــج وجميــع العاملــن يف الق ـ
ِّ
متغرِّياتــه.
العــديل ،و َْف ًقــا ملتطلبــات التقــايض اإللكــروين بجميــع

ِّ
املتغرِّيات األمنيَّة
اإلعالم األمني يف ظل
رانيا عبد النعيم العشران؛ جمان حامد الدهامشة؛ عبد الرحمن فهاد العجمي
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1439هـ 2017/م
ورقي 192 :صفحة
ISBN - P: 978-603-8116-94-4
سعر الكتابً 35 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
غ ِّـرات األمن َّيــة املســتجدَّ ة عــى
ـاب دور وســائل اإلعــام األمنــي بجميــع أشــكالها يف مواجهــة املت ـ
تنــاول هــذا الكتـ ُ
املنطقة العربيَّة ،األمر الذي َّ
ِّ
التصدي لتلك األحداث.
تطلب أن ترفع جميع األجهزة األمنيَّة من جاهزيتها من أجل
ومــن أهــم توصياتــه :تعزيــز التعــاوُن بــن اإلعــام األمنــي ووســائل اإلعــام املختلفــة واالســتفادة مــن إمكاناتهــا املتوا ـفـرة
لتحقيــق أهــداف اإلعــام األمنــي.
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الضمانات الدوليَّة للمحاكمة الجنائيَّة العادلة
وحيد بن سعيد الوادعي
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1438هـ 2017/م
ورقي 390 :صفحة
ISBN - P: 978-603-8116-93-7
سعر الكتابً 37 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ـاب الضمانــات اإلجرائ َّيــة واملوضوع َّيــة الضروريَّــة للمحاكمــات الجنائ َّيــة ،التــي التزمــت بهــا أغلــب
تنــاول هــذا الكتـ ُ
الــدول يف العالــم ،وبـ َّـن موقــف ٍّ
كل مــن النظــام الســعودي والقانــون املصــري مــن هــذه الضمانــات مــن خــال عقــد
مقارنة بينهما .ومن أهم نتائجه :تأكيد مراعاة ضمانات املحاكمة الجنائيَّة العادلة من خالل الدراسات التأصيليَّة،
ومــن َثــمَّ ربطهــا بالواقــع.
الفكر التنظيمي بني الحداثة وما بعد الحداثة
عامر خضري الكبييس
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1438هـ 2017/م
ورقي 205 :صفحات
ISBN - P: 9 78-603-8116-92-0
سعر الكتابً 28 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ـاب انعكاســات فلســفة الحداثــة عــى رواد الفكــر التنظيمــي التقليــدي الذيــن ســعوا إىل توظيــف العقــل
تنــاول هــذا الكتـ ُ
يف ب ـنـاء التصميمــات والنمــاذج والنظريَّــات .ومــن أهــم توصياتــه :ينبغــي ألب ـنـاء الديانــات واملذاهــب والفلســفات الشــرقيَّة
عــى اختالفهــا أن يشــقوا طريقهــم بأنفســهم ويعمقــوا فكرهــم ً
صـرة دون
بحثــا عــن حضــارة تجمــع بــن األصالــة واملعا ـ
حــدود أو قيــود.
تقييم طرق استخالص الحمض النووي من عينات األظافر
تهاين منيس العنزي
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1438هـ 2017/م ورقي 101 :صفحة
ISBN-P: 978-603-8116-91-3
سعر الكتابً 22 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
صـول عــى الحمــض
ـاب اســتخالص الحمــض النــووي مــن عينــات األظافــر ،حيــث إنــه خيــار مهــم للح ـ
ـ
ت
الك
ـذا
تنــاول هـ
ُ
النــووي وتحليلــه يف املجــاالت الجنائ َّيــة ،وذلــك عندمــا تكــون اآلثــار البيولوجيــة األخــرى ،مثــل الــدم أو اللعــاب ،قــد
تع َّرضت للتلف أو الفقدان ،وهو ما يتيح للفاحص فرصة الحصول عىل كمية من الحمض النووي تكفي لتحقيق
غـرض .وتــرز أهم َّيــة الكتــاب يف أنــه يطــرح طريقتــن مــن أهــم طــرق اســتخالص الحمــض النــووي ،ويســتعرض
ال ـ
محاولــة تطويــر كلتــا الطريقتــن مــن خــال اســتخدام اإلذابــة بمح ـلـول هيدروكســيد الصوديــوم ،إضافـ ًـة إىل إيضــاح
تأثــر طــاء األظافــر.
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العقوبات البديلة يف قضايا األحداث ..دراسة مقارنة
محسنة سعيد القحطاين
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1438هـ 2017/م
ورقي 244 :صفحة
ISBN - P: 9 78-603-8116-89-0
سعر الكتابً 29 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
شـرعي والنظامــي .ومــن أهــم نتائجــه:
ـاب مفهــوم العقوبــات البديلــة عــى األحــداث ،وتأصيلهــا ال ـ
تنــاول هــذا الكتـ ُ
صـاح الحــدث وتقويــم مســاره؛ ألنــه مــن أهــل
أن الهــدف األســايس مــن العقوبــات يف قضايــا األحــداث يف اإلســام هــو إ ـ
خـرات بــن القضــاة الذيــن ينظــرون
التأديــب .ومــن أهــم توصياتــه :نشــر ثقافــة الحــوار لــدى األحــداث ،وتيســر تبــادُل ال ـ
َّ
خاصــة تجمــع القضايــا التــي حُ كــم فيهــا بعقوبــات بديلــة عــى األحــداث،
قضايــا األحــداث ،وتكويــن مد َّونــة قضائ َّيــة
تعمِّ مهــا وزارة العــدل عــى القضــاة.
واقع التدريب بمعاهد وكليات الدفاع املدين يف بعض الدول العربيَّة ..دراسة وصفيَّة
خالد بن سليم الحربي؛ عيل بن عبد الله الشهري
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1438هـ 2017/م ورقي 184 :صفحة
ISBN - P: 978-603-8116-88-3
سعر الكتابً 33 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ً
مرحلة
الكتاب واقع التدريب يف كليات الدفاع املدين وأكاديمياته ومعاهده يف الدول العربيَّة بوصفه
تناول هذا
ُ
شـركة إلحــداث نقلــة نوع َّيــة يف
أوىل ألبحــاث مقبلــة تســتند إىل مخرجــات هــذه الدراســة يف إيجــاد رؤى عرب َّيــة م ـ
ِّ
للمتخصصــن يف مجــال
التدريــب بأج ـهـزة الد ـفـاع املــدين .ومــن أهــم توصياتــه :ضــرورة إدخــال برامــج تدريب َّيــة موجَّ هــة
أعمــال الد ـفـاع املــدين ُتقــدَّ م للمتد ِّربــن عــن ُبعــد يف كليــات الد ـفـاع املــدين ومعاهــده يف الــدول العرب َّيــة.

تأثري األحداث األمنيَّة يف نفسيَّة رجل األمن وأدائه
خالد إبراهيم حسن الكردي
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1438هـ 2016/م
ورقي 183 :صفحة
ISBN - P: 978-603-8116-85-2
سعر الكتابً 32 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ـاب تأ ـثـرات األحــداث األمن َّيــة التــي تمــر بهــا املنطقــة العرب َّيــة يف نفسـيَّة رجــل األمــن وأدائــه .وبـ َّـن
ـ
ت
الك
ـذا
تنــاول هـ
ُ
طبيعــة عمــل رجــل األمــن واألحــداث التــي تواجهــه .ومــن أهــم توصياتــه :إعــداد برامــج نفسـيَّة وســلوكيَّة ومعرف َّيــة مــن
ِق َبــل املختصــن؛ لــي ُتســتخدم يف أســاليب مواجهــة الضغــوط املهن َّيــة عــى عمــل رجــل األمــن.

ً
دليل اإلصدارات العلمية ُمصنفا حسب سنة اإلصدار

19

دليل اإلصدارات العلمية

املصطلحات املستخدمة يف أجهزة العدالة الجنائيَّة العربيَّة
خالد بن سعود البشر
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1438هـ 2016/م
ورقي 488 :صفحة
ISBN - P: 978-603-8116-79-1
سعر الكتابً 65 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ً
ـتكمااًل للتطـوُّر العلمــي يف مجــال العلــوم الجنائ َّيــة ،أصبحــت الحاجــة ماسَّ ــة إىل وجــود إصــدار علمــي يل ِّبــي
اسـ
احت ـيـاج تلــك العلــوم مــن تدويــن ملصطلحاتهــا األساسـيَّة وتعريفاتهــا ،ويتنــاول هــذا اإلصــدار املصطلحــات الجنائ َّيــة
املشــتقة مــن العلــوم الجنائ َّيــة والعلــوم املســاعدة يف اللغــة والشــريعة والقانــون .وجديــر بالذكــر أن إيجــاد اإلصــدارات
ِّ
َّ
خاصة إنما يساعد يف فهم املعضالت العلميَّة وحلها.
املتخصصة وإسهامها يف تطوير العلوم املعرفيَّة وتكوين رؤى
الرعاية النفسيَّة وسبل النهوض بها ..جهود عربيَّة وتجارب عامليَّة
السيد فهمي عيل محمد
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1438هـ 2016/م
ورقي 552 :صفحة
ISBN - P: 978-603-8116-80-7
سعر الكتابً 50 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ـاب التعريــف بالرعايــة النفسـيَّة ،وكيــف ِّ
يحقــق اإلنســان الصحَّ ــة النفسـيَّة يف ظــل ظــروف وعوامــل
تنــاول هــذا الكتـ ُ
ضـوع
سياسـيَّة واقتصاد َّيــة واجتماع َّيــة وأســريَّة .وخلــص إىل عــد ٍد مــن التوصيــات ،مــن أهمهــا :ضــرورة مناقشــة مو ـ
الرعاية والصحَّ ة النفسيَّة يف جميع القطاعات الصحيَّة العامَّ ة والصحيَّة النفسيَّة واملجتمعيَّة التي ِّ
تقدم الخدمات
النفسـيَّة أل ـفـراد املجتمــع.

األمن القومي العربي وتحدياته املستقبليَّة
ميلود عامر حاج
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1438هـ 2016/م
ورقي 537 :صفحة
ISBN - P: 978-603-8116-78-4
سعر الكتابً 45 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ـاب التعريــف بأبعــاد األمــن القومــي العربــي عــن طريــق إيضــاح التحديــات املســتقبليَّة التــي تواجهــه،
ـ
ت
الك
ـذا
تنــاول هـ
ُ
عــى الرغــم مــن الجهــود والتصـوُّرات التــي ُق ِّدمــت يف هــذا الســياق .وكانــت أبــرز التوصيــات :تفعيــل عمــل الجامعــة
العرب َّيــة ب ـنـاءً عــى التطـوُّرات التــي تشــهدها املنطقــة العرب َّيــة.
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املواصفات القياسيَّة للسالمة املروريَّة
أيمن سمري الضبع
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1437هـ 2016/م
ورقي 203 :صفحات
ISBN - P: 9 78-603-8116-76-0
سعر الكتابً 33 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ـاب املواصفــات القياسـيَّة للســامة املروريَّــة ،وشــملت توصياتــه ثالثــة محــاور (املركبــة ،والطريــق،
تنــاول هــذا الكتـ ُ
ُ
والتوافــق البيئــي
جـزاء املركبــة ،تشــمل األداء واألمــان
والتشــريعات والقوانــن) ،ومــن أهمهــا :مواصفــات قياسـيَّة أل ـ
وأج ـهـزة األمــان اإليجابــي والكامــن ،واإل ـلـزام بهــا.

العالقة التكامليَّة بني أجهزة املرور وشركات التأمني
محمد بن سليمان بن منيع
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1437هـ 2016/م
ورقي 173 :صفحة
ISBN - P: 978-603-8116-75-3
سعر الكتابً 30 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
جـاء
ـاب تحديــد طبيعــة العالقــة بــن أج ـهـزة املــرور ونوع َّيــة الخدمــات التأمين َّيــة يف العالــم العربــي .و ـ
تنــاول هــذا الكتـ ُ
صـول .ومــن أهــم نتائجــه :أن دول العالــم العربــي واململكــة العرب َّيــة الســعوديَّة تعــدُّ مــن أُويل الــدول عامل ًّيــا
يف أربعــة ف ـ
شـره بــن
يف معــدالت حــوادث املــرور .ومــن أهــم توصياتــه :تبنــي مفهــوم الســامة املروريَّــة بوصفــه مفهومً ــا وطن ًّيــا ون ـ
الجهــات الحكوم َّيــة األخــرى املعن َّيــة بمجــال الســامة املروريَّــة.
السالمة يف املنشآت السياحيَّة ..دراسة تطبيقيَّة عىل مدن مالهي األطفال يف اململكة العربيَّة السعود َّية
محمد ناصر البييش
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1437هـ 2016/م ورقي 198 :صفحة
ISBN - P: 978-603-8116-72-2
سعر الكتابً 32 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
َّ
خاصة يف مالعب
الكتاب اشرتاطات السالمة وسبل الحماية الواجب توافرها يف املنشآت السياحيَّة،
تناول هذا
ُ
صـول.
جـاء يف خمســة ف ـ
األطفــال بالحدائــق العامَّ ــة ،ويف مــدن مالهــي األطفــال يف اململكــة العرب َّيــة الســعوديَّة .وقــد ـ
ً
تطبيقــا يف املنشــآت الســياحيَّة التــي تتضمــن ألعا ًبــا لألطفــال :تثبيــت األلعــاب
شـراطات
ومــن أهــم نتائجــه :أكــر اال ـ
بإحــكام وعناصرهــا الرأسـيَّة واألفق َّيــة ثابتــة يف مكانهــا .ومــن أهــم توصياتــه :العمــل عــى تعزيــز الثقــة؛ حيــث إن نصــف
مرتــادي املالهــي ال يثقــون بســامتها.
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ُّ
التلوث
الحماية الدوليَّة للبيئة الربيَّة من أخطار
عبد الرحيم نصر جودة
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1437هـ 2016/م
ورقي 310 :صفحات
ISBN - P: 978-603-8116-43-2
سعر الكتابً 32 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ـاب تعريــف مفهــوم البيئــة الربيَّــة ومصــادر تلوُّثهــا ،ومعرفــة أدوات حمايــة البيئــة الربيَّــة بنوعيهــا،
تنــاول هــذا الكتـ ُ
ضـرار الناجمــة عــن التعـ ِّـدي عــى البيئــة
صـول ،وبـ َّـن املســؤوليَّة الدول َّيــة عــن األ ـ
جـاء يف أربعــة ف ـ
الح َّيــة وغــر الح َّيــة .و ـ
الربيَّة .كما تناول التعاون الدويل واإلقليمي يف مجال حماية البيئة الربيَّة ،ودور َّ
املنظمات الدوليَّة يف حماية البيئة
الربيَّــة.
املحددات النظريَّة والعمليَّة لإلعالم األمني الوقايئ ..دراسة تحليليَّة
محمد سيف الدين عبد الرزاق؛ يسرا حسني عبد الخالق
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1437هـ 2016/م
ورقي 269 :صفحة
ISBN - P: 978-603-8116-71-5
سعر الكتابً 37 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ـاب الــدور الوقــايئ الــذي تؤ ِّديــه وزارات الداخل َّيــة يف بعــض الــدول العرب َّيــة عــر مواقعهــا اإللكرتون َّيــة
تنــاول هــذا الكتـ ُ
صـول .ومــن أهــم نتائجــه :اهتمــام وزارات الداخل َّيــة ع ِّينــة
جـاء الكتــاب يف خمســة ف ـ
وشــبكات التواصــل االجتماعــي .و ـ
الدراســة برفــع الوعــي واملعرفــة األمن َّيــة لــدى الجمهــور ،ومــن أهــم توصياتــه :ضــرورة اعتمــاد املؤسَّ ســات األمن َّيــة
سـراتيجيَّة إعالم َّيــة متكاملــة يف إعــداد الرســائل اإلعالم َّيــة األمن َّيــة الوقائ َّيــة املوجَّ هــة للجمهوريــن (الداخــي
عــى إ ـ
والخارجــي).
تقنية بطاقة تحقيق ُ
الهويَّة يف مجال األحوال املدنيَّة
أحمد سعد جوهر
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1437هـ 2016/م
ورقي 149 :صفحة
ISBN - P: 978-603-8116-70-8
سعر الكتابً 31 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
جـاء يف ســتة
ـاب صناعــة بطاقــة الهُويَّــة وطــرق تأمينهــا وحمايتهــا مــن عمليــات التزويــر أو التزييــف .و ـ
تنــاول هــذا الكتـ ُ
صـول ،ومــن أهــم توصياتــه :توفــر وســائل التوعيــة والتدريــب لرجــل الشــارع العــادي ،الــذي يمثــل املســتوى األول
ف ـ
ً
شـرات
وأيضــا مــن خــال الن ـ
شـرات الكافيــة بالجرائــد والصحــف الحكوم َّيــة،
للفحــص ،وذلــك مــن خــال توفــر الن ـ
والربامــج التلفزيون َّيــة.
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األضرار النفسيَّة واالجتماعيَّة للهجرة غري املشروعة
أحمد عبد العزيز األصفر اللحام
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1437هـ 2016/م ورقي 252 :صفحة
سعر الكتابً 37 :
ريااًل سعوديًّا
ISBN - P: 978-603-8116-67-8
عن الكتاب
ضـرار النفسـيَّة واالجتماع َّيــة ِّ
جـرات غــر املشــروعة
املرتتبــة عــى اله ـ
ـاب تحليــل العوامــل املؤديــة إىل األ ـ
تنــاول هــذا الكتـ ُ
ُ
صـول ُ ،ـعـرض
جـاء يف ســبعة ف ـ
التفاعــل بــن الشــروط املوضوع َّيــة املحيطــة بفئــات الشــباب .وقــد ـ
يف ضــوء عمليــات
ضـرار ِّ
املرتتبــة عليهــا
جـرات غــر املشــروعة وأماكــن انتشــارها األساسـيَّة يف العالــم .واأل ـ
فيهــا التطــور التاريخــي ملشــكلة اله ـ
ُ
تفاعــل الشــروط املوضوع َّيــة املحيطــة بفئــات الشــباب وهــم يف مجتمعاتهــم األصل َّيــة ،كمــا ُق ِّيمــت الجهــود
يف ضــوء
جـرة غــر املشــروعة.
الدول َّيــة واإلقليم َّيــة يف مكافحــة اله ـ
َّ
يتوقف عليها الفصل يف الدعوى الجنائيَّة ..دراسة مقارنة
املسائل األوليَّة غري الجنائيَّة التي
محمد عبد الحميد ميك
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1437هـ 2016/م ورقي 203 :صفحات
ISBN - P: 978-603-8116-68-5
سعر الكتابً 30 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ـاب تعريــف نظــام املســائل األول َّيــة غــر الجنائ َّيــة الالزمــة للحكــم يف الدعــوى الجنائ َّيــة؛ لتكــون ً
عونــا
تنــاول هــذا الكتـ ُ
لـ ِّ
ضـاء ،وهيئــة تحقيــق ،واد ـعـاء عــام ،ورجــال أمــن ،ومحامــن ،وباحثــن،
ضـوع ،مــن ق ـ
ـكل مَ ــن لــه عالقــة بهــذا املو ـ
وغريهــم .ومــن أهــم نتائجــه :أن املســائل األول َّيــة املختلفــة التــي تثــور أمــام املحكمــة الجنائ َّيــة يف أث ـنـاء نظــر الدعــوى
ً
متوقفــا عــى الفصــل فيهــا ،ذات طبيعــة غــر جنائ َّيــة؛ إذ قــد تكــون
الجنائ َّيــة ويكــون الحكــم يف الدعــوى الجنائ َّيــة
جـراءات الجنائ َّيــة والعــودة إىل القاعــدة العامَّ ــة يف
غـاء نــص املــادة  225مــن قانــون اإل ـ
مدن َّيــة .ومــن أهــم توصياتــه :إل ـ
اإلثبــات يف املــواد الجنائ َّيــة.
ُّ
التنمر عند األطفال واملراهقني (مفهومه – أسبابه – عالجه)
سلوك
عيل موىس الصبحيني؛ محمد فرحان القضاة
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1434هـ 2013/م ورقي 232 :صفحة
ISBN-P: 978-603-8116-24-1
سعر الكتابً 22 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ً
وبنَّي خطر
الكتاب سلوك التنمر بوصفه
تناول هذا
ظاهرة موجَّ هة من طفل إىل آخر يف مثل عمره أو أصغر منهَّ .
ُ
ً
حـول واملخـ ِّـدرات واســتخدام
أنماطــا مــن الســلوك اإلجرامــي وغــر االجتماعــي ،وتعاطــي الك ـ
املســتقوين الذيــن يطـوِّرون
ُّ
التدخــل املبكــر وإشــاعة الوعــي
مكتســب مــن البيئــة التــي يوجــد فيهــا الشــخص ،وأوضــح أن
سـاح ،وهــو ســلوك
ال ـ
َ
ضروريــان ومهمــان مــن أجــل وقــف االســتقواء ،وأن الحاجــة ماســة إىل تعليــم األطفــال واملراهقــن ً
طرقــا مناســبة يف
العالقــات مــع اآلخريــن.
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الثقافة األمنيَّة ..املفهوم والواقع
عبد الرحمن بن إبراهيم الشاعر
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1434هـ 2013/م ورقي 186 :صفحة
ISBN-P: 978-603-8116-27-2
سعر الكتابً 16 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ـاب التطـ ُّو َر الحــادث يف مناشــط املجتمعــات البشــريَّة الــذي أوجــب أن تكــون دائمــة التغيــر والتك ُّيــف
تنــاول هــذا الكتـ ُ
املســتمر مــع معطيــات العصــر التقنيــة .وتســعى عناصــر الثقافــة األمن َّيــة إىل تعزيــز تنميــة االتجــاه نحــو املجتمــع
ـاب فلسـ َ
ـفة التغيــر والرؤيــة األمن َّيــة والتوجيــه الثقــايف واالتجــاه
واملواطــن والبيئــة واملهــارات الذهن َّيــة .وقــد تنــاول الكتـ ُ
األمنــي للثقافــة األمن َّيــة.

التعاون الدويل ملواجهة الجريمة َّ
املنظمة
مختار حسني شبييل
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1434هـ 2013/م ورقي 362 :صفحة
ISBN-P: 978-603-8116-18-0
سعر الكتابً 20 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ـاب التعــاونَ الــدويل ملواجهــة الجريمــة َّ
ً
موضوعــا متشــعِّ بًا ،ولــه امتــدادات يف
املنظمــة باعتبــاره
تنــاول هــذا الكتـ ُ
جـرام والقانــون الــدويل والقانــون الجنــايئ الــدويل،
التاريــخ والجغرافيــا وعلــوم االقتصــاد واالجت ـمـاع والنفــس واإل ـ
شـرطيَّة .وكشــف عــن مــدى أهم َّيــة مكافحــة الجريمــة َّ
َّ
املنظمــة بمــا
واملنظمــات الدول َّيــة والعلــوم ال ـ
والعالقــات الدول َّيــة
ً
ُ
تمثلــه مــن خطــر كبــر عــى الــدول وعــى املجتمــع الــدويل قاطبــة ،وشــدَّ د عــى ضــرورة تكاتــف كل الجهــود للتعــاون بــن
هيئــات املكافحــة وفيمــا بــن الــدول ملواجهتهــا.

االستجواب األمني
أحمد بن عبد الله السعيد
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1434هـ 2013/م
ورقي 146 :صفحة
ISBN-P: 978-603-8116-23-4
سعر الكتابً 16 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
جـراءات التحقيــق وأهمهــا ،وماهيــة االســتجواب األمنــي،
ـتجواب األمنــي بوصفــه أحــد إ ـ
ـ
س
اال
ـاب
ـ
ت
الك
ـذا
تنــاول هـ
َ
ُ
وقواعــده .كمــا ذكــر عيــوب االســتجواب وصفــات القائــم بــه ،وعــرج عــى االســتجواب األمنــي يف الجرائــم اإللكرتون َّيــة،
ثــم ذكــر النواحــي التطبيق َّيــة لالســتجواب األمنــي.
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األبعاد القانونيَّة واألمنيَّة لعالقة الدول العربيَّة باملحكمة الجنائيَّة الدوليَّة
محمد بن حسن الحاريث
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1434هـ 2013/م ورقي 302 :صفحة
سعر الكتابً 18 :
ريااًل سعوديًّا
ISBN-P: 978-603-8116-26-5
عن الكتاب
شـاءها وعالقتهــا
ـاب إىل تعريــف املحكمــة الجنائ َّيــة الدول َّيــة الدائمــة وتت ُّبــع الجهــود التــي ســبقت إن ـ
يهــدف هــذا الكتـ ُ
ضـاء الوطنــي ،ونشــر الوعــي عــن املحكمــة الجنائ َّيــة باعتبارهــا أهــم َّ
املؤثـرة
املنظمــات الدول َّيــة ِّـ
بمجلــس األمــن وبالق ـ
يف التاريــخ املعاصــر ،ورصــد التطبيقــات الجديــدة للمحكمــة الجنائ َّيــة الدول َّيــة وأثرهــا يف عالقــة الــدول باملحكمــة،
شـرك ،وتقديــم رؤيــة مســتقبليَّة لعالقــة الــدول العرب َّيــة باملحكمــة الجنائ َّيــة
والوقــوف عــى طبيعــة العمــل العربــي امل ـ
الدول َّيــة ،وعالقــة املحكمــة الجنائ َّيــة الدول َّيــة باألنظمــة القضائ َّيــة الوطن َّيــة ،وتصــور عالقــة الــدول العرب َّيــة املســتقبلية
باملحكمــة الجنائ َّيــة الدول َّيــة.
حقوق املهاجر والتزاماته يف القانون الدويل الخاص  ..دراسة تحليليَّة مقارنة يف التشريعات العربيَّة
محمد السيد عرفة
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1434هـ 2013/م ورقي 450 :صفحة
ISBN-P: 978-603-8116-20-3
سعر الكتابً 25 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
جـرة األيــدي العاملــة ،باعتبارهــا إحــدى ضــرورات
جـرة الدول َّيــة ،وبخاصــة ه ـ
ـاب الضــوءَ عــى اله ـ
يلقــي هــذا الكتـ ُ
جـرة ،ودولــة االســتقبال ،أي :الدولــة املســتق ِبلة
العصــر لــكل دولــة مــن دول اإلرســال ،أي :الدولــة املصـ ِّـدرة لله ـ
جـرة ،عــى حـ ٍّـد ســواء؛ فقــد ُيســهم الكتــاب يف إ ـثـراء املعرفــة القانون َّيــة يف مجــال تحديــد املركــز القا ـنـوين للمهاجــر
لله ـ
َّ
يتعلق بحقوقه وواجباته ،وما يُسهم به من توضيح ملوقف الفقه املقارن وبعض التطبيقات القضائيَّة
الدويل فيما
والقانون َّيــة املقارنــة يف مجــال تحديــد املركــز القا ـنـوين للمهاجــر الــدويل.

األمن غري التقليدي
محمد جمال مظلوم
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1434هـ 2012/م ورقي 418 :صفحة
سعر الكتابً 20 :
ريااًل سعوديًّا
ISBN-P: 978-603-8116-16-6
عن الكتاب
ضـوع األمــن غــر التقليــدي الــذي أصبــح مفهومً ــا جديــدً ا ملوضوعــات تخــص اإلنســان وحياتــه،
ـاب مو ـ
ـ
ت
الك
ـذا
تنــاول هـ
ُ
ً
انتقاصــا مــن حقوقــه ومــن مطالبــه األساسـيَّة ،يف الحفــاظ عــى معيشــته؛ إذ يطلــب
وأصبــح عــدم تحقيقهــا يشـ ِّـكل
اإلنسان تحقيق األمن التقليدي واألمن غري التقليدي معً ا ،ويضــم الكتــاب مفاهيــم أمن َّيــة قديمــة/
حديثــة ،مثــل :األمــن الصحــي والبيئــي واألمــن الشــخيص للمواطنــن .ويهــدف إىل تحقيــق اإلملــام باملفاهيــم األمن َّيــة
الجديــدة ،ومــا أُطلــق عليــه األمــن غــر التقليــدي ،والتعريــف بمفرداتــه يف محاولــة ملعرفــة أهــم موضوعاتــه.
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القيادة اإلسرتاتيجيَّة ودورها يف تطوير الثقافة التنظيميَّة
صالح بن سعد املربع
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1433هـ 2012/م ورقي 447 :صفحة
ISBN-P: 978-603-8116-14-2
عن الكتاب
َّ
املنظمــات وإيجــاد وتهيئــة تلــك القيــادة يف األج ـهـزة
سـراتيجيَّة يف تطويــر
ـاب دور القيــادة اإل ـ
تنــاول هــذا الكتـ ُ
خاصـ ًـة ،ومــا َّ
َّ
يرتتــب عــى ذلــك مــن إعــداد
األمن َّيــة عامَّ ـ ًـة واملديريــة العامَّ ــة للجــوازات واملديريــة العامَّ ــة للد ـفـاع املــدين
سـراتيجيَّة ُتســهم يف تطويــر الثقافــة التنظيم َّيــة يف تلــك األج ـهـزة ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار العوامــل
كفايــات قياد َّيــة إ ـ
االجتماع َّيــة والبيئــة املحل َّيــة بوصفهــا عوامــل تدعــم تكويــن ثقافــة تنظيم َّيــة مرنــة متم ـيـزة تســاعد عــى إنجــاز العمــل
بالشــكل األمثــل.
ُّ
ِّ
التخلص اآلمن منها
املخدرات ..تأثرياتها وطرق
محمود السيد عيل
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1433هـ 2012/م
ISBN-P: 978-603-8116-11-1

ورقي 210 :صفحات

عن الكتاب
ـاب إدمــان تعاطــي املخـ ِّـدرات والتأثــر الصحــي واملــادي الضــار عــى املتعاطــي ومــا ِّ
يؤثــر يف فاعليتــه
تنــاول هــذا الكتـ ُ
وتأ ـثـره يف املجتمــع ويف حركتــه يف الحيــاة .وتطـ َّرق إىل االهتمــام بجوانبهــا املتعــددة وتخصيــص مزيــدٍ مــن الجهــود
واألمــوال الالزمــة للتعامــل معهــا بصيــغ تحــدُّ مــن انتشــارها وتقلــل آثارهــا ،وبـ ّـن بعــض اآلثــار النفسـيَّة أو املضاعفــات
ُّ
التوقــف عــن تنــاول املــادة املخـ ِّـدرة ،مثــل :القلــق والتوتــر ،واالكتئــاب ،وقلــة الرتكيــز ،وعــدم االرتيــاح .كمــا ســرد
عنــد
تعريفــات ومفاهيــم عــن املخـ ِّـدرات واإلدمــان ،واألفيونــات ،والقنــب (نبــات الحشــيش) ،واملنشــطات ،وعقاقــر
ِّ
واملهدئــات ،واملن ِّومــات.
الهلوســة،
مبادئ علم الطب الشرعي والسموم لرجال األمن والقانون
رجاء محمد عبد املعبود
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1433هـ 2012/م ورقي 390 :صفحة
ISBN-P: 978-603-8116-07-4
عن الكتاب
شـرعي يف حــل املشــكالت ذات الصبغــة الطب َّيــة املعروضــة أمــام جهــات التحقيــق
ـاب دور الطــب ال ـ
تنــاول هــذا الكتـ ُ
وقســم مجـ َ
ـال
ضـاء مــن مســائل ومشــكالت طب َّيــة يف مجــاالت الطــب املختلفــة.
عـرض أمــام الق ـ
ضـاء ،أي كل مــا ي ـ
والق ـ
َّ
شـرعي ا ـملـريض ،ويختــص بتحديــد ســبب الوفــاة ونوعهــا مــن حيــث كونهــا طبيع َّيــة أو غــر
شـرعي إىل :الطــب ال ـ
الطــب ال ـ
ِّ
شـرعي
املتعلقــة باملتوفــن؛ والطــب ال ـ
شـرعيَّة
طبيع َّيــة ،مــن خــال فحــص الجثــث وتشــريحها يف القضايــا الطب َّيــة ال ـ
شـرعي أو القا ـنـوين يف األشــخاص.
الســريري ،ويختــص باملســائل الطب َّيــة ذات البعــد ال ـ
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آليَّات املواجهة الشرطيَّة لجرائم العنف األسري
حسان محمود عبيدو
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1433هـ 2012/م
ورقي 250 :صفحة
SBN-P: 978-603-8116-04-3
عن الكتاب
ـاب ظا ـه َ
ـرة العنــف األســري باعتبارهــا ظا ـهـرة قديمــة يعــود تاريخهــا إىل مجتمعــات بشــريَّة قديمــة،
تنــاول هــذا الكتـ ُ
شـرطيَّة املناســبة ملواجهــة جرائــم العنــف األســري ،بمــا يتناســب مــع طبيعــة هــذه الجرائــم
ويهــدف إىل تبيــان اآلل َّيــات ال ـ
وخصوص َّيــة العالقــة بــن أطرافهــا ،واآلثــار الســلبيَّة بهــا ،حيــث ِّ
تؤثــر يف أمــن املجتمــع واســتقراره ،إضافـ ًـة إىل أهم َّيــة
شـرطة يف تحقيــق األمــن يف املجتمــع.
دور ال ـ

سيادة األوراق النقد َّية البوليمريَّة  ..دراسة مقارنة بني األوراق النقد َّية الورقية والبوليمريَّة
أحمد سعد جوهر
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1433هـ 2012/م ورقي 192 :صفحة
ISBN-P: 978-603-8116-10-4
عن الكتاب
تعــد جرائــم تقليــد العمــات مــن أخطــر الجرائــم التــي تهـ ِّـدد األمــن واالقتصــاد القومــي للعالــم؛ فقــد ظ ـهـرت إىل
سـراليا للحـ ِّـد مــن عمل َّيــات تقليــد العمــات الورق َّيــة ،تقــوم عــى مبــدأ تغيــر الوســط الــذي
الوجــود تجربــة جديــدة يف أ ـ
عـرض
تنتــج منــه العملــة مــن القطــن (أو خليــط مــن القطــن والكتــان) إىل البوليمــر الصناعــي مــن ال ـبـويل بروبايلــن .وي ـ
ـارب أجراهــا
الكتـ ُ
ـاب دراســة مقارنــة بــن هذيــن النوعــن مــن األوراق النقد َّيــة (الورق َّيــة والبوليمريَّــة) مــن خــال عــدة تجـ ِ
املؤلــف عــى هذيــن النوعــن.

تطبيقات البصمة الوراثيَّة يف حل القضايا الجنائيَّة
أحمد رفعت
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1433هـ 2012/م ورقي 145 :صفحة
ISBN-P: 978-603-8116-15-9
سعر الكتابً 12 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ـاب تطبيقــات بصمــة الحمــض النــووي ودورهــا يف حــل القضايــا الجنائ َّيــة ،باإلضافــة إىل أهميتهــا
ي ـ
عـرض هــذا الكتـ ُ
يف قضايــا تحديــد النســب والكشــف عــن هُ ويــة الجثــث ،وتقييــم قــوة أدلــة الحمــض النــووي يف الطــب الجنــايئ؛ حيــث
شـرعي واألدلــة
تعــد هــذه البصمــة هــي الطريقــة املُثــى التــي ُتســتخدم يف األبحــاث الجنائ َّيــة يف جميــع معامــل الطــب ال ـ
الجنائ َّيــة عــى مســتوى العالــم .كمــا يتنــاول أهم َّيــة عمــل قاعــدة بيانــات للحمــض النــووي أل ـفـراد املجتمــع ملعرفــة مــدى
احتماليــة ت ـكـرار الســمات الوراث َّيــة يف جميــع مواقــع البصمــة الوراث َّيــة التــي تــؤ ِّدي إىل إثبــات هُ ويَّــة املجرمــن.
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مكافحة االتجار بالبشر
ِّ
واملتخصصني
مجموعة من الخرباء
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1433هـ 2012/م
ورقي 158 :صفحة
ISBN-P: 978-603-8006-00-5
سعر الكتابً 12 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ُ
ِّ
العلم َّيــة «مكافحــة االتجــار بالبشــر» التــي نظمتهــا
ـة
ـ
ق
الحل
يف
ـت
ـ
م
د
ق
ـي
ـ
ت
ال
ـوث
ـ
ح
والب
ـات
ـ
س
الدرا
ـاب
ـ
ت
الك
ـذا
ضــمَّ هـ
ُ
ِ
الجامعــة يف مقرهــا بالريــاض خــال املـ ُـدَّ ة مــن  2/27إىل 1432/3/2هـ  21/إىل 2012/1/25م ،إضافـ ًـة إىل مجموعــة مــن
البحــوث يف مجــال مكافحــة االتجــار بالبشــر.

جرائم العنف وأساليب مواجهتها يف الدول العربيَّة
عباس أبو شامة عبد املحمود
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1433هـ 2012/م
ورقي 263 :صفحة
ISBN-P: 978-603-8006-97-9
سعر الكتابً 14 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
طـرة التــي تهـ ِّـدد األمــن والســلم يف الوطــن العربــي
ـاب جرائــم العنــف باعتبارهــا إحــدى الجرائــم الخ ـ
تنــاول هــذا الكتـ ُ
طـرة املرعبــة ،إضافـ ًـة إىل مــا ُتحدثــه يف نفــوس األ ـفـراد مــن
وتنشــر الرعــب يف نفــوس كثــر مــن النــاس بأشــكالها الخ ـ
ً
خصوصــا يف ظــروف الســلم االجتماعــي الــذي ُعرفــت بــه املجتمعــات العرب َّيــة .وتــأيت أهم َّيــة الكتــاب يف أنــه
آثــار ســلبيَّة،
محاولــة للنظــر يف ظا ـهـرة جرائــم العنــف يف الوطــن العربــي حســب املتــاح مــن املعلومــات ذات الصلــة.
الوسطيَّة يف اإلسالم طريق ألمن املجتمعات
شوكت محمد عليان
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1433هـ 2012/م
ورقي 289 :صفحة
ISBN-P: 978-603-8006-96-2
سعر الكتابً 18 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ً
تحقيقــا ألمــن املجتمعــات ،باعتبــاره مــن أخطــر املوضوعــات
ضـوع الوســطيَّة يف اإلســام؛
ـاب مو ـ
تنــاول هــذا الكتـ ُ
اليوم وأعظمها أث ًرا ونفعً ا يف االعتقاد والسلوك ،فحني تباعد الناس عن املنهج الوسط َّ
حل بهم ما حل من ابتعا ٍد
عــن منهــج الوســطيَّة ،وتف ُّرقهــم شــيعً ا وأحزا ًبــا ،وأوضــح الكتــاب ث ـمـرات الوســطيَّة ،وشــدَّ د عــى لــزوم اعتمــاد فقــه
العصــر املتجـ ِّـدد املــرن املســاير لــكل زمــان ومــكان ،والوقــوف عــى منهــج اإلســام الصحيــح.
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ِّ
باملخدرات
االتجار
محمد جمال مظلوم
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1433هـ 2012/م ورقي 425 :صفحة
ISBN-P: 978-603-8006-88-7
سعر الكتابً 22 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ـاب ظا ـهـرة االتجــار باملخـ ِّـدرات وترويجهــا وإدمانهــا ،وهــي مــن الظواهــر القديمــة التــي ُعرفــت منــذ
تنــاول هــذا الكتـ ُ
آالف الســنني ،بــل كان ظهورهــا مــع ظهــور الحضــارة اإلنســانيَّة .وتتمثــل أهم َّيــة الكتــاب يف أنَّ ظا ـهـرة املخـ ِّـدرات تمثــل
مصــدرًا مــن أهــم مصــادر التهديــد والتدمــر ألغــى مــا يمتلكــه العالــم أجمــع ،وهــم البشــر ،ومــا يشـ ِّـكله ذلــك مــن آثــار
سيئة يف البشريَّة جمعاء .ويسعى إىل معرفة الجديد يف أنواع املواد والدول املنتجة لها ،وتحديد ما يشكله االتجار
غري املشروع للمواد املخدرة من أخطار عىل الدول العربيَّة ،سواء من الناحية االجتماعيَّة أو االقتصاديَّة أو األمنيَّة.
ِّ
املخدرات يف املجتمع العربي
أسباب تعاطي
أحمد عبد العزيز األصفر
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1433هـ 2012/م
ورقي 322 :صفحة
ISBN-P: 978-603-8006-93-1
سعر الكتابً 20 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
واملؤثـرات العقل َّيــة يف املجتمــع العربــي؛ حيــث تشـ ِّـكل مصــدرًا أساسـ ًّيا مــن
ِّـ
تنــاول الكتــاب ظا ـهـرة تعاطــي املخـ ِّـدرات
ِّ
مصادر القلق بالنسبة إىل املعنيني باتخاذ القرار عىل مستوى الدولة ،وقد َّ
ِّ
واملؤثرات
املخدرات
حلل مشكلة تعاطي
العقليَّة يف املجتمع العربي برؤية مختلف ٍة إىل حد ما ،والعوامل املؤدية إليها يف محيط األسرة واملدرسة وجماعات
األفراد ووســائل االتصال وغريها .وذكر أبعاد هذه الظاهرة ،السياسـيَّة واالجتماعيَّة واالقتصاديَّة.

بناء نموذج أمني ملكافحة الجرائم املعلوماتيَّة وقياس فاعليَّته
تريك بن عبد الرحمن املويشري
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1433هـ 2012/م ورقي 441 :صفحة
سعر الكتابً 22 :
ريااًل سعوديًّا
ISBN-P: 978-603-8006-74-0
عن الكتاب
ـاب أهم َّيــة املعلومــات والبيانــات وأهم َّيــة فهــم طبيعتهــا ومكوناتهــا وكيف َّيــة حصرهــا وتصنيفهــا
ـ
ت
الك
ـذا
ـ
ه
ـعـرض
ُ
وتبويبهــا وتحليلهــا؛ بهــدف االســتفادة منهــا بفاعل َّيــة يف مواجهــة الجرائــم املعلومات َّيــة يف العصــر الحديــث ومــا
واكبــه مــن تحـوُّالت اقتصاد َّيــة واجتماع َّيــة نتيجــة تزا ُيــد اســتخدام الحاســب اآليل باعتبــاره ً
أداة لتخزيــن املعلومــات
ً
ومعاونا مهمًّ ا يف عمليَّات التصميم والتصنيع واإلدارة؛ ما أدَّى إىل زيادة أهميَّة االستفادة
ومعالجتها واسرتجاعها
َّ
خاصـ ًـة.
مــن املعلومــات يف إيجــاد نمــوذج أمنــي ملكافحــة الجرائــم املعلومات َّيــة عامَّ ـ ًـة ويف اململكــة العرب َّيــة الســعوديَّة
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ِّ
ِّ
واملؤثرات العقليَّة ..اإلسرتاتيجيَّات والتدابري والواليات القضائيَّة
املخدرات
محمد فتحي عيد
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1433هـ 2012/م
ورقي 391 :صفحة
ISBN-P: 978-603-8006-75-7
سعر الكتابً 20 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
سـراتيجيَّات والتدابــر املتخــذة تنفيـ ًـذا لهــا ،مــن خــال عرضــه التطـوُّر التاريخــي ملكافحــة
ـاب اإل ـ
ـعـرض هــذا الكتـ ُ
سـراتيجيَّة العامل َّيــة
سـراتيجيَّة العرب َّيــة ملكافحــة املخـ ِّـدرات ،وذكــر نتائــج تنفيــذ اإل ـ
املخـ ِّـدرات يف الوطــن العربــي ،واإل ـ
ِّ
ِّ
املخدرات وأضرارها وحكم الفساد يف الشريعة اإلسالميَّة .والوالية القضائيَّة الوطنيَّة،
املخدرات ،وأخطار
ملكافحة
وتنــاول ماهيــة املحكمــة ،والجرائــم التــي تدخــل يف اختصاصهــا.
علم البصمات وتحقيق الشخصيَّة
عبد الله بن محمد اليوسف
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1433هـ 2012/م ورقي 289 :صفحة
ISBN-P: 978-603-8006-90-0
سعر الكتابً 16 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ً
استكمااًل ملا تناوله كتاب ِّ
املؤلف «نشأة وتطور أنظمة تحقيق الشخصيَّة» الذي نشرته الجامعة
الكتاب
جاء هذا
ُ
ـاب علــم دراســة البصمــات الناتجــة عــن الخطــوط الحلم َّيــة ،وهــي راحــة الكــف
عــام 1428هـ 2007/م ،وتنــاول هــذا الكتـ ُ
ً
معرفــا البصمــة بأنهــا أثــر تلــك الخطــوط البــارزة التــي تحاذيهــا خطــوط غا ـئـرة وأخــرى منخفضــة ،وأن
وأســفل القــدم،
أملس أم خش ًنا ،وبذلك فإن البصمات هي الطبعات
السطح
أكان
سواء
تلمسه،
جسم
أي
عىل
طابعها
هذه ترتك
َ
التي ترتكها رؤوس األصابع وراحات األيدي وأصابع األقدام عند مالمستها األسطح املصقولة أو املستندات الورقيَّة
ونحوها.
تقنيات تحديد الهوية يف مواجهة التحديات األمنية
عوض بن محمد غالب الوذناين
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1432هــ2011/م
ورقي 308 :صفحات
ISBN-P: 978-603-8006-68-8
عن الكتاب
صـرة ،وهــو مــا
ـات الحديثـ ِة لتحديــد اله ُِويَّــة يف مواجهــة التحديــات األمنيــة املعا ـ
ـرز هــذا الكتـ ُ
ـاب فاعليـ َـة التقنيـ ِ
ُيـ ْ ِ
جـرام
يرتتــب عليــه خفــض معــدالت الجريمــة مــن خــال االكتشــاف املبكــر ملخالفــي أنظمــة اإلقامــة وأ ـفـراد عصابــات اإل ـ
جـراءات والتدابــر التــي تســعى يف مجملهــا إىل الوقايــة مــن
جـرة غــر املشــروعة ،واتخــاذ اإل ـ
املنظــم ،واملشــتغلني باله ـ
أخطارهــم وأضرارهــم يف املجــاالت االقتصاديــة ،واالجتماعيــة ،والصحيــة ،واألمنيــة.
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قاموس مصطلحات الطوارئ والكوارث (اإلنجليزية  -العربية)
إبراهيم حامد التكينة
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1432هـ 2011/م
ورقي 63 :صفحة
ISBN-P: 978-603-8006-69-6
سعر الكتاب 7 :رياالت سعوديَّة
عن الكتاب
ـاب مصطلحــات الطــوارئ والكــوارث املســتخدَ مة باللغــة اإلنجليزيَّــة ،وأوضــح معانيهــا باللغــة
تنــاول هــذا الكتـ ُ
العرب َّيــة .ور ُِّتــب القامــوس حســب الحــروف اإلنجليزيَّــة مــن  Aإىل  ،Zحيــث ـعـرض كل مصطلــح مــن املصطلحــات
ـاب  1164مصطلحً ــا ،مو َّزعـ ًـة عــى
املعروفــة باللغــة اإلنجليزيَّــة ،ووضــع معناهــا باللغــة العرب َّيــة .وقــد ضــمَّ هــذا الكتـ ُ
الحــروف اإلنجليزيَّــة.
َ
املستخدمة يف إثبات جريمة التزوير اإللكرتوين
فاعليَّة األساليب
عبد الله بن سعود محمد السراين
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1432هـ 2011/م
ورقي 441 :صفحة
ISBN-P: 978-603-8006-65-8
سعر الكتابً 23 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ـاب فاعل َّيــة األســاليب املســتخدمة يف إثبــات جريمــة التزويــر اإللكــروين يف ظــل انتشــار جرائــم
تنــاول هــذا الكتـ ُ
خـرة َعمل َّيــة وأســاليب ِعلم َّيــة .وهــدف إىل الوقــوف عــى خصائــص جريمــة التزويــر
التقنيــة املعلومات َّيــة التــي تح ـتـاج إىل ـ
جـرم اإللكــروين يف جرائــم التزويــر اإللكــروين
اإللكــروين ومعرفــة الوســائل املســتخدَ مة يف ارتكابهــا عامـ ًـة ،وســمات امل ـ
َّ
خاصــة.

ضحايا التهريب البشري من األطفال
خالد بن سليم الحربي
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1432هـ 2011/م ورقي 362 :صفحة
ISBN-P: 978-603-8006-61-0
سعر الكتابً 20 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
الكتاب مشكلة تهريب األطفال إىل اململكة العربيَّة السعوديَّة ،وطرح العوامل الرئيسة التي جعلت
هذا
تناول
ُ
األطفــال امله َّربــن إىل اململكــة العرب َّيــة الســعوديَّة يقعــون ضحايــا لهــذه الجريمــة ،وانعكاســات هــذه الجريمــة عليهــم.
العلم َّيــة
وذكــر أهم َّيــة إن ـ
شـاء لجنــة وطن َّيــة ملكافحــة تهريــب األطفــال واالتجــار بهــم .وشــدَّ د عــى التوسُّ ــع يف الدراســات ِ
التــي ِّ
تركــز عــى األطفــال ضحايــا الجريمــة عامً ــة وضحايــا التهريــب واالتجــار بهــم خاصــة.
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اإلرهاب :دراسة يف الربامج الوطنيَّة وإسرتاتيجيَّات مكافحته ..مقاربة إعالميَّة
محمد مسعود قرياط
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1432هـ 2011/م
ورقي 383 :صفحة
ISBN-P: 978-603-8006-51-1
سعر الكتابً 20 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ـاب ظا ـهـرة «اإلرهــاب» وأســبابه ،وأشــكاله ،وخصائصــه ،وأهدافــه .وطــرح موقــف الــدول منــه.
تنــاول هــذا الكتـ ُ
التجارب العربيَّة يف مكافحة اإلرهاب وتقييمها ،وتناول إشكاليَّة اإلرهاب واإلعالم وكيف تتعامل
وهدف إىل تحليل
ِ
وســائل اإلعــام املختلفــة مــع هــذه الظا ـهـرة ،إضافـ ًـة إىل تقديــم مجموعــة مــن االقرتاحــات العمل َّيــة يف إطــار محاولــة
سـراتيجيَّة لتفعيــل الربامــج الوطن َّيــة ملكافحــة اإلرهــاب.
وضــع إ ـ
ِّ
ِّ
واملؤثرات العقليَّة ..أسباب التعاطي وأساليب املواجهة
املخدرات
عبد اإلله بن عبد الله املش َّرف؛ رياض بن عيل الجوادي
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1432هـ 2011/م
ورقي 219 :صفحة
ISBN-P: 978-603-8006-55-9
سعر الكتابً 15 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ـاب مشــكلة املخـ ِّـدرات التــي لــم تعُ ــد مقصـ ً
ـورة عــى شــريحة مع َّينــة مــن املجتمــع ،بــل تفاقمــت
تنــاول هــذا الكتـ ُ
حتــى أصبحــت مشـ ً
شـرائح املجتمــع بمختلــف مســتوياتها ،وطــرحَ أســباب تعاطــي املخـ ِّـدرات وأســاليب
ـكلة تعانيهــا كل ـ
ـباب النفسـيَّة واالجتماع َّيــة
مواجهتهــا ،واآلثــار املرتتبــة عــى تعاطيهــا والنظريَّــات املف ـ
سـرة لإلدمــان ،كمــا تنــاول األسـ َ
املســؤولة عــن اإلدمــان.
َ
املحتملة عىل األمن الوطني
انعكاسات استخدام املادة الوراثيَّة وتأثرياتها
حمد بن عبد الله السويلم
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1432هـ 2011/م
ورقي 519 :صفحة
ISBN-P: 978-603-8006-54-2
سعر الكتابً 25 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ـاب انعكاســات اســتخدام املــادة الوراث َّيــة وتأثرياتهــا املحتمَ لــة عــى األمــن الوطنــي بعــد اكتشــاف املــادة
تنــاول هــذا الكتـ ُ
الوراثيَّة  -الحمض النووي  -التي حققت كثريًا من اإليجابيَّات والفوائد يف مجاالت كثرية ،والتي تركت انعكاسات
طـرة ال يمكــن حصرهــا لــو أُيسء اســتخدامُ ها ،أو اســتخدمتها جهـ ٌ
ـتخدامات ضــارَّة
ـات إرهاب َّيــة أو اسـ ُتخدِ مت اسـ
خ ـ
ٍ
باألمــن الوطنــي لدولــةٍ مــا.
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حقوق اإلنسان والعدالة الجنائيَّة
محمد عبد الله ولد محمدن
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1431هـ 2010/م
ورقي 195 :صفحة
ISBN-P: 978-603-8006-45-0
سعر الكتابً 14 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ضـوع حقــوق اإلنســان ،وأوضــح ماهيــة انتهــاك حقــوق اإلنســان ،وكيفيــة صيانتهــا يف ضــوء الشــريعة
ـاب مو ـ
تنــاول هــذا الكتـ ُ
جـراءات الجنائ َّيــة ويحقــق العدالــة.
اإلســاميَّة ،ومــن خــال اإلعالنــات واملواثيــق الدول َّيــة وغريهــا ،ال سـيَّما مــا يتصــل منهــا باإل ـ
واجبات دينيَّة يتعبَّد بها
وشدد عىل ضرورة زيادة الوعي بعناية اإلسالم بحقوق اإلنسان ،وأن اإلسالم يَعترب هذه الحقوق
ٍ
اإلنســان إىل ر ِّبــه ف ُيثــاب عــى فعلهــا وي َ
ُعاقــب عــى تركهــا.
اللغة اإلنجليزيَّة ألغراض أمنيَّة
فؤاد عبد ربه عبد الهادي؛ سعد إبراهيم منديشة؛ سمري مصطفى محمود
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1431هـ 2010/م ورقي 115 :صفحة
ISBN-P: 978-603-8006-35-1
سعر الكتاب 10 :رياالت سعوديَّة
عن الكتاب
ـوص مختــارة باللغــة اإلنجليزيَّــة للطــاب الذيــن يدرســون اللغــة اإلنجليزيَّــة مــن
يحتــوي هــذا الكتـ ُ
ـاب عــى نصـ ٍ
املســتوى املتوســط .ويهــدف إىل تقديــم اللغــة اإلنجليزيَّــة مــن خــال نصــوص ومصطلحــات يســتخدمها رجــال األمــن يف
الــدول العرب َّيــة وغريهــا بواســطة اإلنرت ـبـول ،ومكاتــب مكافحــة املخـ ِّـدرات ،واملحكمــة الدول َّيــة .ويشــتمل الكتــاب عــى
سـاء ،واإلرهــاب،
موضوعــات مختــارة عــن مكافحــة االتجــار بالبشــر ،وارتــكاب الجرائــم والعنــف ضــد األطفــال والن ـ
وغســل األمــوال ،وإبــادة البشــر.
مهارات التحقيق يف جرائم تزييف العملة
عبد الله بن سعود السراين
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1431هــ2010/م
ورقي 252 :صفحة
ISBN-P: 978-603-8006-24-5
عن الكتاب
َت َنـ َ
ـف العملـ ِة باعتبارهــا مــن الجرائــم الفن َّيــة التــي َت َت َطـوَّر بشــكل مســتمر الرتباطهــا
ـاول هــذا الكتـ ُ
ـاب جرائــمَ تزييـ ِ
َ
بالتقــدم التقنــي والتطــور العلمــي الــذي تم ـيـزت بــه ط َرا ِئــق الطباعـ ِة وأنظمــة الحاســوب ووســائل االتصــال يف العصــر
ـايئ لكشــف جرائــم تزييــف العملــة
الحديــث .وألقــى الكتــاب الضــوء عــى املهــارات التــي ينبغــي توافرهــا يف املُحَ ِّقــق الجنـ ِّ
والحــد مــن آثارهــا.
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جامعة الدول العربيَّة وحل املنازعات العربيَّة
غالب بن غالب العتيبي
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1431هـ 2010/م
ورقي 193 :صفحة
ISBN-P: 978-603-8006-29-0
سعر الكتابً 15 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ـاب جامعــة الــدول العرب َّيــة بصفتهــا املؤسَّ ســة املرجع َّيــة لألمَّ ــة العرب َّيــة ،ومــا كان منتظـ ًرا منهــا
تنــاول هــذا الكتـ ُ
ضـاء يف الجامعــة ،وتســهم يف
أن تقــوم بــه مــن دور فاعــل وإيجابــي يف حــل املنازعــات التــي تنشــب بــن الــدول األع ـ
إرساء بيئة مستقرة مثلما هو شأن َّ
املنظمات اإلقليميَّة األخرى .وهدف الكتاب إىل معرفة طبيعة املنازعات العربيَّة
َ
وتناول أهم الوسائل التي اتخذتها جامعة الدول العربيَّة يف تسوية املنازعات العربيَّة بالطرق السلميَّة.
وأشكالها.

ِّ
َ
املخدرات
املستخدمة يف صنع
الرقابة عىل السالئف والكيماويَّات
ِّ
واملتخصصني
مجموعة من الخرباء
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1431هـ 2010/م
ورقي 241 :صفحة
ISBN-P: 978-9603-8006-17-7
سعر الكتابً 12 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ُ
ِّ
العلم َّيــة «الرقابــة عــى الســائف والكيماويَّــات
ـدوة
ـ
ن
ال
يف
ـت
ـ
م
د
ق
ـي
ـ
ت
ال
ـات
ـ
س
والدرا
ـوث
ـ
ح
الب
ـاب
ـ
ت
الك
ـذا
ضــمَّ هـ
ُ
ِ
املســتخدَ مة يف صنــع املخـ ِّـدرات» التــي َّ
نظمتهــا الجامعــة يف مقرهــا بالريــاض خــال املـ ُـدَّ ة مــن  19إىل 1423/10/21هــ23 /
إىل 2002/12/25م.

التدريب اإلداري واألمني ..رؤية معاصرة للقرن الحادي والعشرين
عامر خضري الكبييس
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1431هـ 2010/م ورقي 263 :صفحة
ISBN-P: 978-603-8006-16-0
سعر الكتابً 18 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ِّ
واملخططــن واملصمِّ مــن للربامــج التدريب َّيــة
ـاب التدريــب اإلداري واألمنــي الــذي يعنــي املديريــن
تنــاول هــذا الكتـ ُ
َّ
يتولــون مهــام التعليــم والتدريــب أليٍّ مــن هــذه الفئــات
واملد ِّربــن واملقيمــن واملطوِّريــن لربامــج التدريــب ،والذيــن
ً
ـب بــكل خطواتــه وآليَّاتــه بوصفــه صناعــة واعــدة وميدانــا علم ًّيــا وعمل ًّيــا مرتابــط
املهن َّيــة عــى اختالفهــا .كمــا تنــاول التدريـ َ
الحلقــات وشـ ً
ـاماًل لجميــع املســتويات ،وبوصفــه مدخـ ًـا إلكســاب املعــارف وتنميــة املهــارات القابلــة ألن ُترتجَ ــم يف
َّ
مياديــن العمــل إىل ســلوكيات ملواجهــة التحديــات ومعالجــة املشــكالت ،وتطويــر األ ـفـراد واملنظمــات واملجتمعــات.
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الجهود الدوليَّة يف مكافحة االتجار بالبشر (الجزء األول)
ِّ
واملتخصصني
محمد يحيى مطر ومجموعة من الخرباء
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1431هـ 2010/م ورقي 428 :صفحة
ISBN-P: 978-603-8006-15-3
سعر الكتابً 20 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ـاب ظا ـهـرة االتجــار بالبشــر مــن حيــث تعــدُّ د أشــكالها؛ رغبـ ًـة يف نشــر الوعــي تجــاه أخطارهــا ،وإ ـبـراز
تنــاول هــذا الكتـ ُ
َّ
الخاصة بالحد من آثارها ،وتأكيدً ا لدور املؤسَّ ســات
إســهامات الدول العربيَّة يف سَ ــنِّ التشــريعات واألنظمة والقوانني
الدين َّيــة واإلعالم َّيــة يف التوعيــة والتثقيــف بمكافحــة االتجــار بالبشــر .وقــد عمــدت جامعــة نايــف العرب َّيــة للعلــوم األمن َّيــة
إىل التعــاون مــع جامعــة جونــز هوبكنــز إلعــداد هــذه الدراســة لتأكيــد أهم َّيــة تدريــس ظا ـهـرة االتجــار بالبشــر يف مقــررات
حقــوق اإلنســان يف الجامعــات واملعاهــد.

الجهود الدوليَّة يف مكافحة االتجار بالبشر (الجزء الثاين)
ِّ
واملتخصصني
محمد يحيى مطر ومجموعة من الخرباء
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1431هـ 2010/م
ورقي 337 :صفحة
ISBN-P: 978-603-8006-15-3
سعر الكتابً 18 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
جـزء الثــاين مــن اإلصــدار العلمــي «الجهــود الدول َّيــة يف مكافحــة االتجــار بالبشــر» ،الــذي كان
ـاب هــو ال ـ
ـ
ت
هــذا الك ُ
ِّ
املتعلقة بظاهرة
الكتاب مجموعة من البحوث التي استكملت املوضوعات
هذا
األول.
جزأه
467
اإلصدا ُر رقم
وضمَّ
ُ
االتجــار بالبشــر.

جرائم النساء ..العوامل االجتماعيَّة املؤدية إىل ارتكاب املرأة للجريمة
بسمة بنت عبد الله السناري
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1431هـ 2010/م
ورقي 277 :صفحة
ISBN-P: 978-603-8006-14-6
سعر الكتابً 18 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ـاب العوامــل االجتماع َّيــة التــي تــؤ ِّدي إىل ارتــكاب ا ـملـرأ ِة الجريمـ َـة يف املجتمــع .وطــرح النظريَّــات
تنــاول هــذا الكتـ ُ
املفسـرة للســلوك اإلجرامــي؛ حيــث تنــاول املدرســة االجتماع َّيــة ،ونظريَّــة الثقافــة الجانحــة ،واملدرســة الجغراف َّيــة.
ِّ ـ
سـاء ،وناقــش العوامــل االجتماع َّيــة املؤديــة إىل ارتــكاب ا ـملـرأ ِة الجريمــة.
كمــا تنــاول املؤسَّ ســات وجرائــم الن ـ
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مواجهة الكوارث غري التقليد َّية
عباس أبو شامة عبد املحمود
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1430هـ 2009/م
ورقي 203 :صفحات
ISBN-P: 978-603-8006-09-2
سعر الكتابً 15 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ـاب الكــوارث واألزمــات مــن حيــث ـفـرط تســارعها وخطــورة تداعياتهــا ،وكيف َّيــة إدارتهــا التــي غــدت
تنــاول هــذا الكتـ ُ
َّ
الشغل الشاغل لدى ُ
وسلط الضوء عىل جميع القضايا
ص َّناع القرار واملهتمني بأمن الوطن واملواطنني وسالمتهم،
ِّ
ِّ
ً
خصوصــا الكــوارث غــر التقليد َّيــة التــي أصبحــت تشــكل
املتعلقــة بأمــر الكــوارث وتوفــر التقنيــات الحديثــة ملواجهتهــا،
خـرة.
هاجســا يف اآلونــة األ ـ
ً
األمن اإلنساين ..املفهوم والتطبيق يف الواقع العربي والدويل
خديجة عرفة محمد أمني
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1430هـ 2009/م ورقي 207 :صفحات
ISBN-P: 978-603-8006-07-8
سعر الكتابً 15 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ـاب مفهــوم األمــن اإلنســاين بالرتكيــز عــى تطـوُّر املفهــوم عــى املســارين األكاديمــي والتطبيقــي مــن خــال
تنــاول هــذا الكتـ ُ
حـرب البــاردة ،والتعريــف بأهــمِّ العوامــل التــي
دراســة التطـوُّرات التــي مـ َّر بهــا مفهــوم األمــن اإلنســاين يف مرحلــة مــا بعــد ال ـ
أســهمت يف بــروز هــذا املفهــوم ،مــع مناقشــة التعريفــات املختلفــة للمفهــوم .وناقــش الكتــاب مــا حظــي بــه مفهــوم األمــن
ـدر مــن التوجُّ ــس النابــع مــن الخــوف مــن أن ُيســتخدم املفهــوم
اإلنســاين مــن الجــدل ـ
حـول أبعــاده املختلفــة ،إضافـ ًـة إىل قـ ٍ
ُّ
للتدخــل يف شــؤون دول املنطقــة.
ذريعـ ًـة
تجفيف مصادر تمويل اإلرهاب
محمد السيد عرفة
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1430هـ 2009م
ورقي 570 :صفحة
ISBN-P: 978-603-8006-04-7
سعر الكتابً 25 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ضـوع تمويــل اإلرهــاب باعتبــاره أهــم التهديــدات األمن َّيــة والدول َّيــة واملحل َّيــة مــن خــال إمــداد
ـاب مو ـ
تنــاول هــذا الكتـ ُ
الجماعــات والتنظيمــات اإلرهاب َّيــة باألمــوال واألدوات واملعــدات الالزمــة لتنفيــذ أعمالهــم اإلجرام َّيــة ومــا يقومــون بــه
ظاهرة ِّ
ً
تؤثر يف حريات األفراد وحقوقهم،
من أعمال إجراميَّة أخرى؛ لتسـهِّل ارتكابهم جرائمهم .وملَّا غدا اإلرهاب
جـراءات ملكافحــة تمويلــه.
فقــد أكــد هــذا الكتــاب ضــرورة مكافحــة اإلرهــاب عــى نحــو فعَّ ــال يتطلــب اتخــاذ إ ـ
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املنفعة املستقبليَّة للعقوبات الجنائيَّة من منظور إصالحي
مضواح بن محمد آل مضواح
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1430هـ 2009/م ورقي 392 :صفحة
ISBN-P: 978-603-8006-15-3
سعر الكتابً 20 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ضـوع املنفعــة املســتقبليَّة للعقوبــات الجنائ َّيــة مــن منظــور إصالحــي؛ ملــا لهــا مــن أهم َّيــة يف
تنــاول هــذا الكتــاب مو ـ
سـرة للجريمــة يف العصــور القديمــة
صـاح الجــاين ومكافحــة الجريمــة .وأ َّكــد تغيــر فلســفة العقــاب ،والنظريَّــات املف ـ
إ ـ
وعصــر النهضــة والعصــر الحديــث ،ثــم تفســر الجريمــة والعقوبــة يف الشــريعة اإلســاميَّة ،وأخـرًا تنــاول الكتــاب
جـراءات التقــايض ،وسوســيولوجيا املحاكــم وتقويــم كفايتهــا.
ضـاء :وإ ـ
نظريــات تربيــر العقوبــة ،وسوســيولوجيا الق ـ
ُّ
والتطلعات
السالمة املروريَّة ..الواقع
محسن العجمي عيىس
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1430هـ 2009/م
ورقي 320 :صفحة
ISBN-P: 978-9960-59-7-1
سعر الكتابً 20 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ُّ
والتنقــل ،وحالــة الطرقــات والوســائل ،ونجاعــة
ضـوع الســامة املروريَّــة املرتبــط بالحركــة املروريَّــة
ـاب مو ـ
تنــاول هــذا الكتـ ُ
أنظمة تسيري املرور ،والخطط الوقائيَّة ،وبرامج املراقبة ورفع املخالفات .وع َّرف واقع الحوادث وانعكاساته االقتصاديَّة
سـراتيجيَّات
واالجتماعيَّة ،كما اســتعرض املبادرات الوقائيَّة املســجَّ لة والجوانب املهمة فيها ،واستكشــف ســبل تطوير اإل ـ
الوقائ َّيــة يف ضــوء التطـوُّرات الحاصلــة دول ًّيــا.

اإلرهاب الفكري ..أشكاله وممارساته
جالل الدين محمد صالح
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1429هـ 2008/م
ورقي 251 :صفحة
ISBN-P: 978-603-8006-10-8
سعر الكتابً 18 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ُ
ـاب الظا ـهـرة اإلرهاب َّيــة التــي كانــت آخـ ً
التفاقــم مــن الزاويــة الفكريَّــة ،وهــدف إىل بيــان مفهــوم
ـذة يف
تنــاول هــذا الكتـ ُ
اإلرهــاب الفكــري وأشــكاله املما َرســة ،وســلوكيَّاته البــارزة .والصلــة الرابطــة بــن اإلرهــاب الفكــري واألعمــال اإلرهاب َّيــة،
وكذلــك عالقــة اإلرهــاب الفكــري باألديــان الســماويَّة والفلســفة العلمان َّيــة ،وبيــان ســبل الوقايــة مــن هــذا اإلرهــاب.
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جرائم االحتيال واإلجرام َّ
املنظم
ِّ
واملتخصصني
مجموعة من الخرباء
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1429هـ 2008/م
ورقي 236 :صفحة
ISBN-P: 978-9960-59-264-0
سعر الكتابً 17 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ُ
ِّ
جـرام
العلم َّيــة «العالقــة بــن جرائــم االحتيــال واإل ـ
ـدوة
ـ
ن
ال
يف
ـت
ـ
م
د
ق
ـي
ـ
ت
ال
ـوث
ـ
ح
والب
ـات
ـ
س
الدرا
ـاب
ـ
ت
الك
ـذا
تنــاول هـ
ُ
ِ
َّ
املنظــم» التــي نظمتهــا الجامعــة بالتعــاون مــع جامعــة املنصــورة بجمهوريَّــة مصــر العرب َّيــة خــال املـ ُـدَّ ة مــن  3إىل
1428/6/5هــ 18 /إىل 2007/6/20م.

ِّ
املخدرات
طبيعة عمليَّات غسل األموال وعالقتها بانتشار
عادل حسن السيد
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1429هـ 2008/م ورقي 131 :صفحة
ISBN-P: 978-603-8006-05-4
سعر الكتابً 15 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
الكتاب ظاهرة عمليَّات غسل األموال وما يصاحبها من آثار بالغة الخطورة عىل النشاط االقتصادي،
هذا
تناول
ُ
خاصــة يف ظــل العوملــة وتبعاتهــا الســلبيَّة يف املجتمعــات َّ
َّ
كافـ ًـة؛ حيــث تفاقمــت مشــكلة املخـ ِّـدرات بأبعادهــا املختلفــة:
ِّ
ّ
املخدرات باستخدام
املتحصلة من االتجار غري املشروع يف
اإلنتاج ،والتهريب ،واالتجار غري املشروع ،وغسل األموال
ِّ
املخدرات وزيادة معدالت االتجار غري املشروع فيها.
كثري من الوسائل الفنيَّة؛ ما أدَّى إىل انتشار
ٍ

الهجرة غري املشروعة والجريمة
عثمان الحسن محمد نور؛ وياسر عوض الكريم املبارك
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1429هـ 2008/م
ورقي 131 :صفحة
ISBN-P: 978-9960-59-269-5
سعر الكتابً 12 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ِّ
املرتتبــة
جـرة غــر املشــروعة مــن حيــث حجمهــا ومعايريهــا وتياراتهــا وخصائصهــا واآلثــار
ـاب اله ـ
تنــاول هــذا الكتـ ُ
َّ
َّ
ظـرة عامل َّيــة ،واالتفاقــات الدول َّيــة ملكافحــة
يتعلــق بالجريمــة ،والجريمــة مــن ن ـ
خاصـ ًـة مــا
عليهــا ،وتوضيــح أخطارهــا،
ِّ
جـرة غــر املشــروعة.
جـرة غــر املشــروعة ،كمــا طــرح آل َّيــات التصــدي لظا ـهـرة اله ـ
تهريــب املهاجريــن وآثــار اله ـ
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العنف لدى الشباب الجامعي
تهاين محمد عثمان منيب؛ عزة محمد سليمان
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1428هـ2007 /م
ورقي 158 :صفحة
ISBN-P: 978-9960-9990-3-6
سعر الكتابً 15 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
غ ِّـرات النفسـيَّة واالجتماع َّيــة التــي ِّ
تؤثــر
ـاب العنــف لــدى الشــباب الجامعــي وعالقتــه ببعــض املت ـ
تنــاول هــذا الكتـ ُ
ِّ
املتغرِّيات تأثريًا يف هذه الظاهرة .كما هدف الكتاب إيل التع ُّرف إىل طبيعة
فيه؛ ما قد يســاعد عىل التنبُّؤ بأكرث هذه
ســلوك العنف لدى الشــباب الجامعي بأبعاده املختلفة ،وكذلك الدوافع النفسـيَّة واالجتماعيَّة التي تكمن وراءه،
ُّ
غ ِّـرات اال ـغـراب واملســتويني
التحقــق مــن وجــود عالقــة ارتباط َّيــة بــن ســلوك العنــف بأبعــاده املختلفــة ،ومت ـ
فضـ ًـا عــن
االجتماعــي واالقتصــادي.
للتجارب واالتجاهات
التدريب األمني العربي ..واقعه وآفاق تطويره :دراسة تحليليَّة
ِ
عامر خضري حميد الكبييس
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1428هـ 2007م
ورقي 215 :صفحة
ISBN-P: 978-9960-9990-5-0
سعر الكتابً 15 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
الكتاب واقع التدريب األمني العربي وآفاق تطويره بوصفه محاولة جادة تسعى إىل مسح واقع التدريب
تناول هذا
ُ
األمني عىل صعيد الدول العربيَّة ،متجاو ًزا النطاق املحيل واإلقليمي ،اعتمادًا عىل املعلومات َّ
التجارب
املوثقة رسميًّا يف
ِ
ُ
القطريَّــة العرب َّيــة ،إىل جانــب التحليــل امليــداين آلراء املعاهــد العرب َّيــة للتدريــب األمنــي؛ لتشــخيص واقــع التدريــب وطــرح
التصـوُّرات املســتقبلية الالزمــة لتطو ـيـره مــن وجهــة نظــر املســؤولني عــن التدريــب األمنــي.

أنظمة تحقيق الشخصيَّة ..نشأة وتطور
عبد الله بن محمد اليوسف
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1428هـ2007 /م
ورقي 374 :صفحة
ISBN-P: 978-9962-0-2
سعر الكتابً 25 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ً
وحديثــا،
العلم َّيــة املســتخدَ مة يف تحقيــق الشــخصيَّة حســب التسلســل الزمنــي قديمً ــا
تنــاول هــذا الكتـ ُ
ـاب الوســائل ِ
ـارب الحضــارات الســابقة ،ومــا أنتجتــه وســائل التقنيــة الحديثــة املتطــورة ،ومــن خــال تدعيــم
أي مــن خــال تجـ ِ
األســلوب بالصــور والشــكل والرســم التوضيحــي.
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اإلجرام االقتصادي واملايل الدويل وسبل مكافحته
مختار حسني شبييل
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1428هـ2007 /م
ورقي 136 :صفحة
SBN-P: 9960-9845-5-9
سعر الكتابً 12 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
جـرام االقتصــادي واملــايل الــدويل وســبل مكافحتــه ،وهــدف إىل تقديــم دراســة ِعلم َّيــة عــن
ـاب اإل ـ
تنــاول هــذا الكتـ ُ
ِّ
املتمثلــة يف اآلل َّيــات واألدوات
جـرام االقتصــادي واملــايل الــدويل وآثــاره ،والجهــود العامل َّيــة واإلقليم َّيــة والوطن َّيــة
اإل ـ
العلم َّيــة والقانون َّيــة والتنفيذ َّيــة القــادرة عــى مكافحتــه ،وســعى إىل تســليط الضــوء عــى أحــد مظاهــر الجريمــة
ِ
وإعطائــه القــدر الــكايف واالهتمــام يف مياديــن الدراســة والبحــث.

اإلرهاب والقرصنة البحريَّة
ِّ
واملتخصصني
مجموعة من الخرباء
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1427هـ2006 /م
ورقي 383 :صفحة
ISBN-P: 9960-9761-1-4
سعر الكتابً 20 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
العلميَّة «اإلرهاب والقرصنة البحريَّة» التي نظمتها
ضمَّ هذا
ُ
الكتاب الدراسات والبحوث التي ُق ِّدمت يف الندوة ِ
الجامعة يف صنعاء خالل املُدَّ ة من  7/28إىل 1425/8/1هـ 13 /إىل 2004/9/15م.

ِّ
املخدرات
التعاون الدويل يف مجال مكافحة
ِّ
واملتخصصني
مجموعة من الخرباء
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1427هـ2006 /م ورقي 186 :صفحة
ISBN-P: 978-603-003961
سعر الكتابً 15 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
العلم َّيــة «التعــاون الــدويل يف مجــال مكافحــة
ضــمَّ هــذا الكتـ ُ
ـاب الدراســات والبحــوث التــي ُق ِّدمــت يف النــدوة ِ
املخـ ِّـدرات» ،التــي ُعقــدت بالتعــاون مــع وزارة الداخل َّيــة والجماعــات املحل َّيــة بالجزائــر خــال املـ ُـدَّ ة مــن  13إىل
1426/5/15هــ 20 /إىل 2005/6/22م .وقــد اشــتمل عــى مق ِّومــات التعــاون الــدويل يف مجــال مكافحــة املخـ ِّـدرات .وكان
ِّ
املتخصصــة يف مجــال
مــن ضمــن توصياتــه :دعــوة الــدول العرب َّيــة إىل تكثيــف حضورهــا ومشــاركاتها يف الل ـقـاءات
مكافحــة املخـ ِّـدرات وغســل األمــوال التــي تعقدهــا الهيئــات واملنظمــات العرب َّيــة والدول َّيــة املعن َّيــة بهــذا املجــال.
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حقوق امللكيَّة الفكريَّة
ِّ
واملتخصصني
مجموعة من الخرباء
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1425هـ2004 /م ورقي 390 :صفحة
ISBN-P: 9960-9515-9-6
سعر الكتابً 20 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ُ
ِّ
العلم َّيــة «حقــوق امللك َّيــة الفكريَّــة» ،التــي نظمتهــا
ـدوة
ـ
ن
ال
يف
ـت
ـ
م
د
ق
ـي
ـ
ت
ال
ـات
ـ
س
والدرا
ـوث
ـ
ح
الب
ـاب
ـ
ت
الك
ـذا
ضــمَّ هـ
ُ
ِ
الجامعــة يف مقرهــا بالريــاض ،بالتعــاون مــع اتحــاد جامعــات الــدول العرب َّيــة خــال املـ ُـدَّ ة مــن  28إىل 1424/1/30هــ/
 3/31إىل 2004/4/3م ،وجرى فيها تحديث قوانني حقوق امللكيَّة الفكريَّة يف الدول العربيَّة يف مجال امللكيَّة األدبيَّة
والعلم َّيــة والفن َّيــة والصناع َّيــة والتجاريَّــة ،بمــا يتــواءم مــع االتفاق َّيــات الدول َّيــة يف هــذا الشــأن.
ِ

التزوير واالنتحال يف املخطوطات العربيَّة
عابد سليمان املشوخي
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1422هـ2001 /م ورقي 206 :صفحات
ISBN-P: 9960-853-51-9
سعر الكتابً 15 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ضـوع التزويــر واالنتحــال يف املخطوطــات العرب َّيــة؛ رغبـ ًـة يف الكشــف عــن حقيقــة بعــض
ـاب مو ـ
تنــاول هــذا الكتـ ُ
املخطوطــات مــزوَّرة العناويــن وأســماء املؤلفــن وتواريــخ النســخ وغــر ذلــك ،إمَّ ــا عــن قصــد ،وإمَّ ــا نتيجــة خطــأ بعــض
ال ُن َّســاخ ،وتصحيفاتهــم ،أو نتيجــة عبــث الورَّاقــن وغريهــم ،مدعمً ــا رأيــه ببعــض النمــاذج والوقائــع التــي ذكرتهــا
تبنِّي مواطن التزييف والتزوير واالنتحال
بعض املصادر التاريخيَّة ،وكتب الرتاجم ،مع بعض النماذج املصوَّرة التي ِّ
يف بعــض املخطوطــات.
نظم العدالة الجنائيَّة يف الدول العربيَّة ..املراحل السابقة عىل املحاكمة
محمد إبراهيم زيد
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1422هـ2001 /م
ورقي 277 :صفحة
ISBN-P: 978-603-8006-13-5
سعر الكتابً 118 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ـاب نظــم العدالــة الجنائ َّيــة يف الــدول العرب َّيــة مــن حيــث املراحــل الســابقة عــى املحاكمــة يف ضــوء
تنــاول هــذا الكتـ ُ
غ ُّـرات االجتماع َّيــة واالقتصاد َّيــة والسياسـيَّة التــي عاشــتها دول املنطقــة أخـرًا ،مــا دعــا إىل إعــادة النظــر يف نظــم
الت ـ
العدالــة التــي ِّ
تنظــم بهــا عدالتهــا وأهم َّيــة العــودة إىل نظــم العدالــة التــي تعتمــد عــى قواعدهــا التشــريعيَّة أو العرفيــة
أو عاداتهــا وتقاليدهــا أو إىل أحكامهــا األصول َّيــة الدين َّيــة التــي تتفــق مــع نهضتهــا االقتصاد َّيــة واالجتماع َّيــة.
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نظم العدالة الجنائيَّة يف الدول العربيَّة ..التحقيق واملحاكمة
محمد إبراهيم زيد
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1422هـ2001 /م ورقي 480 :صفحة
ISBN-P: 9960-853-32-2
سعر الكتابً 23 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
بحثــا عمَّ ــا َّ
ـاب نظــم العدالــة الجنائ َّيــة يف الــدول العرب َّيــة يف مجــال التحقيــق واملحاكمــة؛ ً
حققتــه
تنــاول هــذا الكتـ ُ
َّ
تتحقــق،
ال ُّن ُظــم مــن عدالــة وحمايــة للحقــوق وتحقيــق للسياســة اإلجرائ َّيــة الجنائ َّيــة ،والشــكوى مــن أن العدالــة ال
وأن املؤسَّ ســات العقابية ال تتســع ملن فيها ،وأن املعامالت بجميع أنماطها منذ ارتكاب الجريمة حتى تنفيذ الحكم
لــم تعُ ــد ذات فاعل َّيــة يف تحقيــق منــع الجريمــة ومكافحتهــا ،ابتــداءً مــن جرائــم اإلرهــاب ،إىل الجرائــم ضــد اإلنســانية
والجرائــم االقتصاد َّيــة وجرائــم الحاســبات اإللكرتون َّيــة.
َّ
املؤسسات اإلصالحيَّة
العمل الطوعي لنزالء
أحسن مبارك طالب
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1421هـ2000 /م
ورقي 171 :صفحة
ISBN-P: 9960-853-22-5
سعر الكتابً 14 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ضـوع العمــل الطوعــي لســجناء املؤسَّ ســات اإلصالح َّيــة يف الــدول العرب َّيــة باعتبــاره محاولـ ًـة
ـاب مو ـ
تنــاول هــذا الكتـ ُ
ضـاء أســوياء يشــعرون باملســؤوليَّة تجــاه مجتمعاتهــم وتجــاه
إلعــادة تأهيــل الســجناء وإعادتهــم إىل املجتمــع أع ـ
أنفســهم ً
أيضــا .كمــا تنــاول الســجون أو املؤسَّ ســات اإلصالح َّيــة والعمــل فيهــا واملع ِّوقــات املتصلــة بــإدارة املؤسَّ ســة
ِّ
اإلصالح َّيــة وتســيريها ،والعوائــق املتعلقــة بالســجناء أنفســهم وباملجتمــع نفســه وبصعوبــة التنظيــم.

اإلدارة ..األسس وتطبيقاتها يف األنشطة االقتصاد َّية واألمنيَّة
سعد الدين عشماوي
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1421هـ2000 /م
ورقي 363 :صفحة
ISBN-P: 9960-853-24-1
سعر الكتابً 20 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ـاب األســس اإلداريَّــة وتطبيقاتهــا يف األنشــطة االقتصاد َّيــة واألمن َّيــة؛ بهــدف تقديــم إطــار عــام
تنــاول هــذا الكتـ ُ
والعلم َّيــة ،وتوضيــح الظــروف التــي يعمــل تحتهــا املشــروع وتحليلهــا ،والتــي ِّ
تؤثــر يف كفاءتــه ،مُ َر ِّ ـك ًزا
للمفاهيــم اإلداريَّــة ِ
عــى الظــروف واملشــكالت اإلداريَّــة املوجــودة يف املجتمعــات العرب َّيــة قــدر املتــاح.
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اإلعالم األمني والوقاية من الجريمة
عيل بن فايز الجحني
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1421هـ2000 /م
ورقي 429 :صفحة
ISBN-P: 9960-853-21-7
سعر الكتابً 24 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ً
رغبة يف بيان مفهومه ومحدداته وأبعاده ،وبيان دوره وإســهاماته يف النهوض
الكتاب اإلعالم األمني؛
تناول هذا
ُ
برســالته يف تحصــن املجتمعــات العرب َّيــة ضــد الجريمــة ،ودعمً ــا للتعــاون يف تأصيــل فلســفة اإلعــام األمنــي وتعميقهــا.
ِّ
حـرب النفسـيَّة
املتمثلــة يف تحديــات البحــث العلمــي يف امليــدان األمنــي ،وال ـ
صـرة
وتنــاول اإلعــام األمنــي والتحديــات املعا ـ
ّ
املضللــة والشــائعات والرشــوة والتلـوُّث البيئــي واإلرهــاب واملخـ ِّـدرات والحــوادث املروريَّــة ،كمــا تنــاول اإلعــام
والدعايــة
األمنــي وتعميــق القيــم االجتماع َّيــة.
ِّ
ِّ
واملعوقات
املقومات
األمن العربي..
محمد األمني البشرى
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1421هـ2000 /م
ورقي 612 :صفحة
ISBN-P: 9960-853-14-4
سعر الكتابً 15 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
حـول
مؤشـرات عامَّ ــة ـ
ِّ ـ
ـاب األمــن العربــي مــن حيــث مق ِّومــات تحقيقــه ومعوِّقاتــه ،رغبـ ًـة يف تقديــم
تنــاول هــذا الكتـ ُ
ِّ
موضحً ــا مصادرهــا املحل َّيــة والخارج َّيــة دون الخــوض يف التفاصيــل
املهـ ِّـددات األمن َّيــة التــي تحيــط بالوطــن العربــي؛
ِّ
ومهدداتها
الدقيقة؛ حيث تناول مفهوم األمن العربي والنظريَّات األمنيَّة .وطرح األهداف األمنيَّة العربيَّة املشرتكة
وذكــر آل َّيــات التعــاون األمنــي العربــي واالتفاق َّيــات األمن َّيــة العرب َّيــة والقوانــن النموذج َّيــة العرب َّيــة.
الطب الشرعي يف التحقيقات الجنائيَّة
إبراهيم صادق الجندي
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1420هـ2000 /م
ورقي 301 :صفحة
ISBN-P: 9960-853-12-8
سعر الكتابً 20 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ِّ
املتعلقــة
شـرعي يف التحقيقــات الجنائ َّيــة؛ وذلــك لــدوره املهــم يف التحقيقــات الجنائ َّيــة
ـاب الطــب ال ـ
تنــاول هــذا الكتـ ُ
ً
انطالقا من أهميَّة أساسيَّات
بالقضايا الطبيَّة القضائيَّة يف ضوء ما استجد يف هذا املجال من معلومات ومهارات؛
شـرعي يف التحقيقــات الجنائ َّيــة ،وأهم َّيــة معرفــة فــرق البحــث والتحقيــق الجنــايئ بالطــب
ومبــادئ علــم الطــب ال ـ
الرســمي ومهــارات االســتفادة منــه يف التحقيقــات الجنائ َّيــة.
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العمل اإلعالمي األمني العربي ..املشكالت والحلول
عبدالرحمن بن محمد عسريي
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1420هـ2000 /م
ورقي 200 :صفحة
ISBN-P: 9960-853-11-x
سعر الكتابً 15 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
رتحــة ملواجهتهــا؛ رغبـ ًـة يف اإلســهام يف رســم
املق
ـول
ل
ـ
والح
ـي
ـ
ب
العر
ـي
ـ
م
اإلعال
ـل
ـ
م
الع
ـكالت
ـ
ش
م
ـاب
ـ
ت
الك
ـذا
تنــاول هـ
ُ
َ
شـركة ،كمــا تنــاول العمــل اإلعالمــي األمنــي والعمــل اإلعالمــي العربــي
السياســات اإلعالم َّيــة األمن َّيــة العرب َّيــة امل ـ
ومشــكالته .وشــدَّ د عــى ضــرورة االهتمــام بدراســة عوامــل الخالفــات العرب َّيــة – العرب َّيــة وأســبابها؛ لوضــع الح ـلـول
للمشــكالت املسـبِّبة للصراعــات العرب َّيــة ،ســواء عــى مســتوى القطــر ذاتــه ،كالصراعــات الطائف َّيــة ،أو عــى مســتوى
عالقــة كل ُقطــر عربـ ٍّـي باآلخــر.
املعلومة األمنيَّة
محمد فاروق عبد الحميد كامل
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1420هـ1999 /م
ورقي 155 :صفحة
ISBN-P: 9960-853-07-1
سعر الكتابً 12 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
شـرطي؛ تأكيــدً ا ألهميتهــا بوصفهــا حقيقــة
ـاب املعلومــة األمن َّيــة بوصفهــا محــورًا جوهريًّــا للعمــل ال ـ
ـ
ت
الك
ـذا
تنــاول هـ
ُ
مجــردة يف أعمــال أج ـهـزة األمــن العرب َّيــة كمــا تتنــاول ماهيتهــا عامَّ ـ ًـة ،وتحديــد خصائصهــا التــي تهــمُّ جهــاز األمــن،
وتكشف عن نوعيَّاتها املختلفة من سياسيَّة واجتماعيَّة واقتصاديَّةُ ،
وتعرف بطرق تسجيلها وتصنيفها وإحصائها.

اإلعالم واألزمات
أديب خضور
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1420هـ1999 /م
ورقي 143 :صفحة
ISBN-P: 9960-853-05-5
سعر الكتابً 12 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ـاب اإلعــام واألزمــات؛ لريســم إطــارًا منهج ًّيــا إعالم ًّيــا ملواجهــة األزمــات؛ حيــث تنــاول يف مقدمتــه
تنــاول هــذا الكتـ ُ
تنظـرًا واســعً ا إلدارة األزمــة إعالم ًّيــا ،وقــدرة اإلعــام عــى تحقيــق األمــن يف أث ـنـاء األزمــات ،والحاجــة إىل وجــود
مؤسَّ سات إقليميَّة ودوليَّة للعمل عىل تحديد معايري موضوعيَّة لحل الصراعات الدوليَّة التي تؤ ِّدي إىل تزايُد عدد
ً
تعريفــا ملفهــوم األزمــة وأســباب اختــاف الباحثــن يف تحديدهــا.
األزمــات والنزاعــات ،ثــم ـعـرض
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مهام حرس الحدود يف الدول العربيَّة
ِّ
واملتخصصني
مجموعة من الخرباء
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1420هـ1999 /م
ورقي 195 :صفحة
ISBN-P: 9960-853-04-7
سعر الكتابً 16 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ُ
ِّ
العلم َّيــة التــي نظمتهــا الجامعــة خــال املـ ُـدَّ ة مــن
ـدوة
ـ
ن
ال
يف
ـت
ـ
م
د
ق
ـي
ـ
ت
ال
ـوث
ـ
ح
والب
ـات
ـ
س
الدرا
ـاب
ـ
ت
الك
ـذا
ضــمَّ هـ
ُ
ِ
حـرس الحــدود وخفــر الســواحل يف
 2/30إىل 1420/3/2هــ 14 /إىل 1999/6/16م ،تحــت عنــوان «مهــام واختصاصــات ـ
الــدول العرب َّيــة» .وخلــص الكتــاب إىل عــدة توصيــات لجامعــة نايــف العرب َّيــة للعلــوم األمن َّيــة ،أهمهــا :إدراج القضايــا
ضـرات ،بمــا يواكــب
العلم َّيــة ،واملحا ـ
الحدود َّيــة يف برامــج عملهــا مــن خــال عقــد الــدورات التدريب َّيــة ،والنــدوات ِ
العلم َّيــة يف هــذا املجــال.
املســتجدات ِ
أنماط الجرائم يف الوطن العربي
محمد األمني البشرى
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1420هـ1999 /م
ورقي 230 :صفحة
ISBN-P: 9960-725-98-7
سعر الكتابً 18 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ـاب أنمــاط الجرائــم يف الوطــن العربــي بهــدف بيــان أنمــاط الجريمــة واكتشــاف الفــروق املتصلــة
ـ
ت
الك
ـذا
ـ
ه
تنــاول
ُ
بظا ـهـرة الجريمــة فيــه ،ومعرفــة أشــكالها وتصنيــف أنماطهــا الحديثــة؛ تمهيــدً ا لبحثهــا ووضــع الخطــط املناســبة
عـرض الخلف َّيــة التاريخ َّيــة لدراســات الجريمــة والدراســات الســابقة األمن َّيــة يف الوطــن العربــي.
ملكافحتهــا؛ وذلــك ب ـ

أولويَّات تطوير اإلعالم األمني العربي ..واقعه وآفاق تطوره
أديب خضور
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1420هـ1999 /م
ورقي 200 :صفحة
ISBN-P: 9960-725-96-0
سعر الكتابً 12 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ـاب تطويــر اإلعــام األمنــي العربــي بوصفــه محاولـ ًـة للتأصيــل النظــري إلعــام أمنــي عربــي عصــري
تنــاول هــذا الكتـ ُ
ِّ
املتخصص ،واإلعالم األمني ،كما تحدَّ ث عن واقع
متطوِّر يستجيب ملعطيات العصر وخصوصيَّتها .فطرح اإلعالم
اإلعــام األمنــي العربــي وأولويَّــات تطو ـيـره.
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التعاون األمني العربي والتحديات األمنيَّة
محسن عبد الحميد أحمد
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1420هـ1999 /م
ورقي 275 :صفحة
ISBN-P: 9960-725-93-6
سعر الكتابً 18 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
ـاب «التعــاون األمنــي العربــي والتحديــات األمن َّيــة» بهــدف رصــد مراحــل نمــو وتطـوُّر التعــاون األمنــي
تنــاول هــذا الكتـ ُ
ـال مــن الكفايــة والفاعل َّيــة ،اعتمــادًا عــى
العربــي وآليَّاتــه وأدواتــه املختلفــة؛ ملواجهــة التحديــات األمن َّيــة عــى مســتوى عـ ٍ
عـرض والتوثيــق مــن خــال عــد ٍد مــن الدراســات والبحــوث واملقــاالت والتقاريــر والوثائــق الرســميَّة؛ مــا
الوصــف والتحليــل وال ـ
يجعلــه مرجعً ــا مه ًّمــا لجميــع املوضوعــات التــي تناولهــا.
واقع اإلرهاب يف الوطن العربي
محمد فتحي عيد
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1420هـ1999 /م
ورقي 200 :صفحة
ISBN-P: 9960-725-90-1
سعر الكتابً 16 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
صـرم ،أال وهــي
ـاب قضيــة مــن أهــم القضايــا التــي شــغلت العالــم يف الثلــث األخــر مــن القــرن املن ـ
ـ
ت
الك
ـذا
تنــاول هـ
ُ
قضيــة اإلرهــاب التــي عانتهــا الــدول واملجتمعــات العرب َّيــة والعامل َّيــة .وخلــص الكتــاب إىل توصيــات للحــد مــن مظاهــر
ً
إهمااًل مستم ًّرا طوال العقود املاضية،
اإلرهاب يف الوطن العربي والحد من آثاره ،مثل تنمية املناطق التي شهدت
ـات ك ـث ً
ـرة؛ َّ
وعانــت ك ـثرًا الفقــر والبطالــة وتـ ِّ
ومثــل بيئـ ًـة خصبـ ًـة للتطـ ُّرف
ـ
ط
ـديِّن مســتوى املرافــق ،األمــر الــذي أوجــد إحبا ٍ
واإلرهــاب.
أمن وحماية البيئة
ِّ
واملتخصصني
مجموعة من الخرباء
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1419هـ1998 /م
ورقي 363 :صفحة
ISBN-P: 9960-725-56-1
سعر الكتابً 23 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
العلميَّة الثانية واألربعني التي نظمتها الجامعة يف
ضم هذا الكتاب البحوث والدراسات التي ُق ِّدمت يف الندوة ِ
املــدة مــن  2إىل 1417/6/4هــ 14 /إىل 1996/10/16م يف مقرهــا بالريــاض تحــت عنــوان «أمــن وحمايــة البيئــة» ،تجســيدً ا
الهتمام الجامعة بموضوع البيئة وحمايتها وســامتها ،واستشــعارًا باألخطار التي تهدد البيئة يف املنطقة العربيَّة.
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القاموس األمني (إنجليزي  -عربي)
ِّ
واملتخصصني
مجموعة من الخرباء
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 1418هـ1997 /م
ورقي 246 :صفحة
ISBN-P: 9960-725-25-1
سعر الكتابً 32 :
ريااًل سعوديًّا
عن الكتاب
جـاء هــذا القامــوس استشــعارًا مــن الجامعــة ألهم َّيــة إعــداد قامــوس أمنــي يحيــط باملفاهيــم املختلفــة للعلــوم
ـ
ش ِـرحت باللغــة العرب َّيــة ور ُِّتبــت و َْفـ َـق
األمن َّيــة ومصطلحاتهــا ،واشــتمل عــى  2700مصطلــح باللغــة اإلنجليزيَّــة؛ ُ ـ
ترتيــب األحــرف الالتين َّيــة بعــد أن رُوجــع املصطلــح اإلنجليــزي ُ
ِّ
متخصصــن.
خـراء
وض ِبــط مــن ِق َبــل ـ
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الجريمة املنظمة يف آسيا الوسطى وانعكاساتها عىل املنطقة العربية
مركز البحوث األمنية
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 2022م
DOI: 10.26735/SWZQ9357
املخرجات الرئيسية:
 تعزيز التبادل املعلومايت لتوحيد جهود مكافحة الجريمة املنظمة. تعزيز التعاون اإلقليمي يف املجال التكنولوجي. -القيام بمبادرات محلية ُت ْش ِرك املجتمع بجميع فئاته يف عملية التصدي للجريمة املنظمة.

خطاب الكراهية عرب مواقع التواصل االجتماعي :سبل املكافحة
مركز البحوث األمنية
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 2022م
DOI: 10.26735/HGVY5482
املخرجات الرئيسية:
ُ
 يُمْ كِنُمواجهة خطاب الكراهية عىل مواقع التواصل االجتماعي من خالل أربع آليات أساسية تتم من خالل:
طـراف املعنيــة
(القانــون -الرتبيــة والتعليــم -التطــور التكنولوجــي -التوعيــة) ،وتتشــارك يف مســؤوليتها جميــع األ ـ
صـوال إىل الجماعــات
ً بالظا ـهـرة ،بــدءً ا مــن األمــم املتحــدة واملجتمــع الــدويل ومــروراً بالــدول ومؤسســاتها وو ـ
واأل ـفـراد داخــل املجتمــع املحــي.
 ينبغــي لنــا ب ـنـاء و َْعــي عــام يؤمــن بــأن االجت ـمـاع اإلنســاين الب َّـنـاء واإليجابــي يف النطــاق املحــي كمــا يف النطــاقاإلنســاين.
سياسات التعامل مع التحديات األمنية لتطبيق «تيك توك»
مركز البحوث األمنية
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 2022م
DOI: 10.26735/JPJM9678
املخرجات الرئيسية:
عـرض للعديــد مــن االنتقــادات ،بســبب عــدد مــن التحديــات
 آثــار تطبيــق تيــك ـتـوك صــورا مــن الجــدل العامــي ،وت ـاألمنية املرتبطة باســتخدامه وبتنامي توظيفه من قبل الجماعات اإلرهابية واملتطرفة.
 لجأت بعض الدول إىل سياسات الحظر للتعامل مع التحديات األمنية واملخاطر االجتماعية لتطبيق تيك توك،وبالرغــم مــن أن حظــر التطبيــق بمثابــة حــل ســريع وســهل ،إال أنــه قصــر النظــر ،وســيثري عــدداً مــن املشــكالت
والتحديــات األخــرى.

50

تعزيز كفاية منسوبي املعامل الجنائية يف كشف التزوير واالحتيال
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 2021م
مركز البحوث األمنية
DOI: 10.26735/XSWD4385
املخرجات الرئيسية:
خـراء وعمليــة تقديــم الدليــل
 تفتقــر األنظمــة القانونيــة العربيــة وتحديــدا املــواد القانونيــة التــي تحكــم وظيفــة ال ـوصالحيتــه وقبولــه يف املحاكمــات ،إىل عناصــر رئيســة مثــل :األســاس الــذي يتــم بموجبــه تحويــل شــخص لكتابــة
التقريــر الجنــايئ باعتبــاره خبــر مؤهــل ،آليــة التثبيــت مــن أهليــة الخبــر ووجــود شــهادات الجــودة الالزمــة.
جـزة ،التــي ال يمكــن أن تتــم إال مــن خــال أدلــة
 مــن أهــم وســائل ردع جرائــم التزويــر واالحتيــال هــو املحاكمــات النا ـقويــة وتقاريــر فنيــة تلقــى املصداقيــة املطلوبــة مــن الجهــات العدليــة؛ مــن أهــم متطلباتهــا :سَ ــنّ أنظمــة أو قوانــن،
جـراءات التنظيميــة ،والتأهيــل العلمــي والتدريــب الفنــي.
واإل ـ
 افتقــار ملعايــر صالحيــة الدليــل وق ـبـول التقاريــر الجنائيــة ،باإلضافــة إىل عــدم وجــود اعتمــاد فنــي شــامل يفاملخ ـتـرات فيمــا يخــص شــهادات جــودة معينــة مثــل )ISO 17025( :و ()ISO/IEC( 17020
األمن الغذايئ لدول مجلس التعاون الخليجي خالل جائحة كوفيد :تقييم الجهود وبدائل السياسات
مركز البحوث األمنية
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 2021م
DOI: 10.26735/FANH8780
املخرجات الرئيسية:
شـاء مركــز خليجــي لدراســات
سـراع بإن ـ
 تعزيــز القــدرات املؤسســية ملنظومــة األمــن الغــذايئ الخليجــي مــن خــال اإل ـسـراتيجيات الزراعيــة واملائيــة.
األمــن الغــذايئ واملــايئ ،والتوســع يف صياغــة الخطــط واإل ـ
 زيادة اإلنتاج املحيل الزراعي املستدام. تحسني نظم إدارة املوارد املائية وزيادة كفايتها. تشجيع التعاون اإلقليمي لتقليل مخاطر تقلب أسعار السلع الغذائية العاملية.تهديدات األمن اإلقليمي العربي يف امليدان الخامس :نحو إسرتاتيجية للحماية
مركز البحوث األمنية
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 2021م
DOI: 10.26735/ACPS7277
املخرجات الرئيسية:
سـراتيجية للتعامــل مــع الهجمــات الســيربانية ملــا تشــكله مــن تهديــدات
 ضــرورة وضــع رؤيــة عربيــة موحــدة ،وإ ـعـرب.
عــى أمــن املنطقــة ،تعمــل الــدول العربيــة يف إطارهــا ،ويمكــن أن يكــون مــن خــال مجلــس وزراء الداخليــة ال ـ
سـراتيجي بــن دول املنطقــة بمشــاركة املعلومــات والبيانــات الالزمــة لتحليــل األدلــة الجنائيــة
 التأكيــد عــى أهميــة التعــاون اإل ـالرقمية  ، Evidence Digitalالتي تساعد عىل اكتشاف الهجمات السيربانية فور حدوثها والعمل عىل تخفيف آثارها،
حـركات املتمــردة واإلرهابيــة.
وتتبــع املعامــات املاليــة املقرصنــة وكذلــك العمــات املشــفرة ،التــي قــد تســتخدم يف تمويــل ال ـ
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دليل اإلصدارات العلمية
واقع وآفاق حماية الرتاث الثقايف يف املنطقة العربية
مركز البحوث األمنية
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 2021م
DOI: 10.26735/DJFF8984
املخرجات الرئيسية:
 زيادة االعتمادات املالية املهمة املخصصة لحماية الرتاث الثقايف ،وتجسيد سياسة أمنية وثقافية ناجعة ،بمايخول استقطاب الكفايات واملوارد البشرية الكافية.
شـرطة األوربيــة،
شـراكات مــع بعــض املنظمــات ،مثــل :كليــة ال ـ
 االســتفادة مــن ـفـرص التدريــب التــي تخولهــا ال ـالتي تسري برامج كربنامج “يوروميد» للشرطة الذي يعمل عىل تطوير قدرات القوات واألجهزة القضائية يف
طـرة واملنظمــة عــر الوطنيــة التــي تشــمل تلــك التــي تطــال ا ـلـراث الثقــايف.
الــدول الشــريكة للتصــدي للجرائــم الخ ـ
شـرطة الجنائيــة الدوليــة (اإلنرت ـبـول) بدعــم القوائــم الح ـمـراء التــي تســمح بتتبــع
شـراكة مــع منظمــة ال ـ
 تدعيــم ال ـعـرض للســرقة والنهــب.
ا ـلـراث املنهــوب ،ال ســيما املن ـقـوالت األثريــة ،التــي تت ـ
واقع سياسات الثقافة األمنية يف املؤسسات العربية يف ظل جائحة «كورونا» وفرص تطويرها
مركز البحوث األمنية
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 2021م
DOI: 10.26735/VKYE6844
املخرجات الرئيسية:
شـرك ،ســواء أكان مــن خــال جامعــة الــدول العربيــة أم مجلــس التعــاون
 تعزيــز العمــل العربــي والخليجــي امل ـالخليجــي ،مــن أجــل تبــادل الخربــات والتعــرف عــى اآلليــات املتبعــة لتعزيــز الثقافــة األمنيــة.
 إشراك الجامعات واملراكز البحثية يف تعزيز العمل العربي والخليجي املشرتك الرامي إىل رفع الوعي املجتمعيبأهمية الثقافة األمنية.
 االستفادة من التطبيقات اإللكرتونية اإلرشادية والتحذيرية ،بما يدعم الثقافة األمنية ويعززها.سياسات تمكني الشباب واملرأة يف العالم العربي :الواقع والفرص والتحديات
مركز البحوث األمنية
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 2021م
DOI: 10.26735/YQSN4660
املخرجات الرئيسية:
سـاء لرســم السياســات
 ضــرورة العمــل التشــاريك بنــي الحكومــات ومنظمــات املجتمــع املديــن مــع الشــباب والن ـوجدولــة األولويــات واآلليــات واملــوارد والعوامــل املســاعدة.
 العمل عىل جعل الحياة الصحية واآلمنة أولوية قصوى للشباب كلهم ،وخاصة منهم الفئات الهشة نفسيًّاواجتماعيًّا ،وتوفري تعليم ب ًّناء وطموح ونشر املعرفة بأدوات حديثة ،عرب إقرار التعليم الهجني.
شـاء حــوار دائــم للتطلــع
سـوحات واســتبيانات دوريــة ،و ـعـرب إن ـ
سـاء ،عــر م ـ
 تتبــع تطــور تمكــن الشــباب والن ـوالحــل ورســم السياســات.
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تقنية التعرُّف إىل الوجه ومكافحة الجريمة يف املطارات العربية
مركز البحوث األمنية
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 2021م
DOI: 10.26735/VGQW1724
املخرجات الرئيسية:
 إن تحديد الهوية عن طريق الصور هو استخدام واسع النطاق للقياسات الحيوية ،ويستخدم هذا النوع منأساليب التعرف إىل األشخاص يف جميع أنحاء العالم للحاالت املهمة.
 تستخدم القياسات الحيوية يف مجال تكنولوجيا املعلومات – عىل وجه من أشكال إدارة هوية الوصول ومراقبةالخصوص – بوصفها شكل الدخول ،كما أنها تستخدم لتحديد هوية األفراد املراقبني وسط الجماعات.
 ضرورة إجراء املزيد من االختبارات الخاصة ،للتعرف عىل دقة نتائج تقنية التعرف إىل الوجه ،قبل التوصيةباألخذ بها عىل مســتوى الدول العربية.
التعامل األمني مع مرتكبي حوادث الطرق تحت تأثري التعاطي
مركز البحوث األمنية
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 2021م
DOI: 10.26735/HBLD8061
املخرجات الرئيسية:
 تعد القيادة تحت تأثري التعاطي من أهم عوامل الخطر التي تسهم يف وقوع الحوادث املرورية. يؤثر التعاطي سلباً عىل قيادة املتعاطي للمركبة يف عدد من األفعال ،مثل :بطء ردة الفعل ،نقص التنسيقالحريك ،عدم الرتكيز وضعف الرؤية ،الحد من القدرة عىل الحكم عىل األحداث.
سـراتيجيات للحــد مــن قيــادة املركبــات تحــت تأثــري التعاطــي ،مثــل :الــردع مــن خــال ســن
 هنــاك عديــد مــن اإل ـونشــر وإنفــاذ القوانــن التــي تحظــر قيــادة املركبــات تحــت تأثــري التعاطــي ،التوعيــة املجتمعيــة بمخاطــر القيــادة
تحــت تأثــري التعاطــي ووضــع معايــري اجتماعيــة إيجابيــة؛ ًّ لجعــل القيــادة تحــت التعاطــي غــري مقبولــة
مجتمعيــا.
سياسات التعا ُون الرقمي بني األجهزة األمنيَّة العربيَّة
مركز البحوث األمنية
الناشر :دار جامعة نايف للنشر 2021م
DOI:10.26735/HJOO8882
املخرجات الرئيسية:
 تبــادُل املعلومــات والبيانــات داخــل األوعيــة املعلوماتيــة املُســتحدثة واملطلــوب إنشــاؤها عــر قنــوات التعــاونالــدويل أمــام الجرائــم الدوليــة ،مــن خــال التطبيقــات والربامــج التكنولوج َّيــة ُ
املؤمَّ نــة.
الدالــة عــى وجــود ارتبــاط خاليــا إرهاب َّيــة أو مُ َّ
 الفحــص ََّّ
نظمــات إجرام َّيــة داخــل الــدول ،مــن
املبكــر للمعلومــات
شـركة ودالئــل املعلومــات.
خــال التحقيقــات امل ـ
 -توفري سُ بل االتصاالت ونقل املعلومات بني أجهزة الشرطة العربيَّة بما يحقق السريَّة التامَّ ة.
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