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دليل اإلصدارات العلمية

القاموس األمني )إنجليزي - عربي(
صني مجموعة من الخرباء واملتخصِّ

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1418هـ/ 1997م
ورقي: 246 صفحة

ISBN-P: 9960-725-25-1
سعر الكتاب: 32 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
ــة إعــداد قامــوس أمنــي يحيــط باملفاهيــم املختلفــة  جــاء هــذا القامــوس استشــعاًرا مــن الجامعــة ألهميَّ
باللغــة  ُشــِرحت  باللغــة اإلنجليزيَّــة؛  عــى 2700 مصطلــح  واشــتمل  ــة ومصطلحاتهــا،  للعلــوم األمنيَّ
ِقَبــل  مــن  وُضِبــط  رُوجــع املصطلــح اإلنجليــزي  أن  بعــد  ــة  الالتينيَّ ترتيــب األحــرف  َوْفــَق  وُرتِّبــت  ــة  العربيَّ

صــني. متخصِّ ـخـرباء 

أمن وحماية البيئة
صني مجموعة من الخرباء واملتخصِّ

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1419هـ/ 1998م
ورقي: 363 صفحة

ISBN-P: 9960-725-56-1
سعر الكتاب: 23 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
التــي  واألربعــني  الثانيــة  ــة  الِعلميَّ النــدوة  يف  مــت  ُقدِّ التــي  والدراســات  البحــوث  الكتــاب  هــذا  ضــم 
نظمتها الجامعة يف املدة من 2 إىل 1417/6/4هـ/ 14 إىل 1996/10/16م يف مقرها بالرياض تحت عنوان 
»أمن وحماية البيئة«، تجســيًدا لهتمام الجامعة بموضوع البيئة وحمايتها وســالمتها، واستشــعاًرا 

ــة. باألخطــار التــي تهــدد البيئــة يف املنطقــة العربيَّ

واقع اإلرهاب يف الوطن العربي
محمد فتحي عيد

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1420هـ/ 1999م
ورقي: 200 صفحة

ISBN-P: 9960-725-90-1
سعر الكتاب: 16 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
تناول هذا الكتاُب قضية من أهم القضايا التي شغلت العالم يف الثلث األخري من القرن املنصرم، 
أل وهي قضية اإلرهاب التي عانتها الدول واملجتمعات العربيَّة والعامليَّة. وخلص الكتاب إىل توصيات 
للحــد مــن مظاهــر اإلرهــاب يف الوطــن العربــي والحــد مــن آثــاره، مثــل تنميــة املناطــق التــي شــهدت إهمــاًل 
الــذي  األمــر  الفقــر والبطالــة وتــدنِّ مســتوى املرافــق،  كـثـرًيا  وعانــت  العقــود املاضيــة،  طــوال  ا  مســتمرًّ

أوجــد إحباطــاٍت كثــريًة؛ ومثَّــل بيئــًة خصبــًة للتطــرُّف واإلرهــاب.
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التعاون األمني العربي والتحديات األمنيَّة
محسن عبد الحميد أحمد

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1420هـ/ 1999م
ورقي: 275 صفحة

ISBN-P: 9960-725-93-6
سعر الكتاب: 18 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
ر  وتطــوُّ نمــو  مراحــل  رصــد  بهــدف  ــة«  األمنيَّ والتحديــات  العربــي  األمنــي  »التعــاون  الكتــاُب  هــذا  تنــاول 
التعاون األمني العربي وآليَّاته وأدواته املختلفة؛ ملواجهة التحديات األمنيَّة عى مستوى عاٍل من الكفاية 
ــة، اعتمــاًدا عــى الوصــف والتحليــل والـعـرض والتوثيــق مــن خــالل عــدٍد مــن الدراســات والبحــوث  والفاعليَّ

ــا لجميــع املوضوعــات التــي تناولهــا. واملقــالت والتقاريــر والوثائــق الرســميَّة؛ مــا يجعلــه مرجًعــا مهمًّ

أولويَّات تطوير اإلعالم األمني العربي.. واقعه وآفاق تطوره
أديب خضور

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1420هـ/ 1999م
ورقي: 200 صفحة

ISBN-P: 9960-725-96-0
سعر الكتاب: 12 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
تنــاول هــذا الكتــاُب تطويــر اإلعــالم األمنــي العربــي بوصفــه محاولــًة للتأصيــل النظــري إلعــالم أمنــي 
ــص، واإلعــالم  ر يســتجيب ملعطيــات العصــر وخصوصيَّتهــا. فطــرح اإلعــالم املتخصِّ عربــي عصــري متطــوِّ

ث عــن واقــع اإلعــالم األمنــي العربــي وأولويَـّـات تطوـيـره. األمنــي، كمــا تحــدَّ

أنماط الجرائم يف الوطن العربي
محمد األمني البشرى

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1420هـ/ 1999م
ورقي: 230 صفحة

ISBN-P: 9960-725-98-7
سعر الكتاب: 18 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
تنــاول هــذا الكتــاُب أنمــاط الجرائــم يف الوطــن العربــي بهــدف بيــان أنمــاط الجريمــة واكتشــاف الفــروق 
املتصلــة بظاهــرة الجريمــة فيــه، ومعرفــة أشــكالها وتصنيــف أنماطهــا الحديثــة؛ تمهيــًدا لبحثهــا ووضــع 
الخطط املناسبة ملكافحتها؛ وذلك بعرض الخلفيَّة التاريخيَّة لدراسات الجريمة والدراسات السابقة 

األمنيَّــة يف الوطــن العربــي.
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مهام حرس الحدود يف الدول العربيَّة
صني مجموعة من الخرباء واملتخصِّ

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1420هـ/ 1999م
ورقي: 195 صفحة

ISBN-P: 9960-853-04-7
سعر الكتاب: 16 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
الجامعــة  نظمتهــا  التــي  ــة  الِعلميَّ النــدوة  يف  مــت  ُقدِّ التــي  والبحــوث  الدراســات  الكتــاُب  هــذا  ضــمَّ 
واختصاصــات  »مهــام  عنــوان  تحــت  1999/6/16م،  إىل   14 1420/3/2هـــ/  إىل   2/30 مــن  ة  ُــدَّ امل خــالل 
حــرس الحــدود وخفــر الســواحل يف الــدول العربيَّــة«. وخلــص الكتــاب إىل عــدة توصيــات لجامعــة نايــف 
ــة، أهمهــا: إدراج القضايــا الحدوديَّــة يف برامــج عملهــا مــن خــالل عقــد الــدورات  ــة للعلــوم األمنيَّ العربيَّ

هــذا املجــال. ــة يف  الِعلميَّ يواكــب املســتجدات  بمــا  ــة، واملحاـضـرات،  الِعلميَّ والنــدوات  ــة،  التدريبيَّ

اإلعالم واألزمات
أديب خضور

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1420هـ/ 1999م
ورقي: 143 صفحة

ISBN-P: 9960-853-05-5
سعر الكتاب: 12 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
ــا ملواجهــة األزمــات؛ حيــث تنــاول  ــا إعالميًّ تنــاول هــذا الكتــاُب اإلعــالم واألزمــات؛ لريســم إطــاًرا منهجيًّ
ــا، وقــدرة اإلعــالم عــى تحقيــق األمــن يف أثـنـاء األزمــات،  يف مقدمتــه تنـظـرًيا واســًعا إلدارة األزمــة إعالميًّ
سات إقليميَّة ودوليَّة للعمل عى تحديد معايري موضوعيَّة لحل الصراعات  والحاجة إىل وجود مؤسَّ
وأســباب  األزمــة  ملفهــوم  تعريًفــا  ـعـرض  ثــم  والنزاعــات،  األزمــات  عــدد  تزاُيــد  إىل  ي  تــؤدِّ التــي  ــة  الدوليَّ

اختــالف الباحثــني يف تحديدهــا.

املعلومة األمنيَّة
محمد فاروق عبد الحميد كامل

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1420هـ/ 1999م
ورقي: 155 صفحة

ISBN-P: 9960-853-07-1
سعر الكتاب: 12 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
ــة بوصفهــا محــوًرا جوهريًّــا للعمــل الـشـرطي؛ تأكيــًدا ألهميتهــا  تنــاول هــذا الكتــاُب املعلومــة األمنيَّ
ًة، وتحديد خصائصها  بوصفها حقيقة مجردة يف أعمال أجهزة األمن العربيَّة كما تتناول ماهيتها عامَّ
ــة واقتصاديَّــة، وُتعــرف  التــي تهــمُّ جهــاز األمــن، وتكشــف عــن نوعيَّاتهــا املختلفــة مــن سياســيَّة واجتماعيَّ

بطــرق تســجيلها وتصنيفهــا وإحصائهــا.
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العمل اإلعالمي األمني العربي.. املشكالت والحلول
عبدالرحمن بن محمد عسريي

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1420هـ/ 2000م
ورقي: 200 صفحة

ISBN-P: 9960-853-11-x
سعر الكتاب: 15 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
يف  رغبــًة  ملواجهتهــا؛  املقرَتحــة  والحـلـول  العربــي  اإلعالمــي  العمــل  مشــكالت  الكتــاُب  هــذا  تنــاول 
ــة املشــرتكة، كمــا تنــاول العمــل اإلعالمــي األمنــي  ــة العربيَّ ــة األمنيَّ اإلســهام يف رســم السياســات اإلعالميَّ
د عــى ضــرورة الهتمــام بدراســة عوامــل الخالفــات العربيَّــة  والعمــل اإلعالمــي العربــي ومشــكالته. وشــدَّ
ــة، ســواء عــى مســتوى  العربيَّ الحـلـول للمشــكالت املســبِّبة للصراعــات  ــة وأســبابها؛ لوضــع  العربيَّ  –

ــة، أو عــى مســتوى عالقــة كل ُقطــر عربــيٍّ باآلخــر. القطــر ذاتــه، كالصراعــات الطائفيَّ

الطب الشرعي يف التحقيقات الجنائيَّة
إبراهيم صادق الجندي

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1420هـ/ 2000م
ورقي: 301 صفحة

ISBN-P: 9960-853-12-8
سعر الكتاب: 20 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
التحقيقــات  يف  لــدوره املهــم  وذلــك  ــة؛  الجنائيَّ التحقيقــات  يف  الـشـرعي  الطــب  الكتــاُب  هــذا  تنــاول 
الجنائيَّة املتعلِّقة بالقضايا الطبيَّة القضائيَّة يف ضوء ما استجد يف هذا املجال من معلومات ومهارات؛ 
ــة معرفــة  ــة، وأهميَّ ــة أساســيَّات ومبــادئ علــم الطــب الـشـرعي يف التحقيقــات الجنائيَّ انطالًقــا مــن أهميَّ

ــة. فــرق البحــث والتحقيــق الجنــايئ بالطــب الرســمي ومهــارات الســتفادة منــه يف التحقيقــات الجنائيَّ

قات مات واملعوِّ األمن العربي.. املقوِّ
محمد األمني البشرى

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1421هـ/ 2000م
ورقي: 612 صفحة

ISBN-P: 9960-853-14-4
سعر الكتاب: 15 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
ــرات  قاتــه، رغبــًة يف تقديــم مؤشِّ مــات تحقيقــه ومعوِّ تنــاول هــذا الكتــاُب األمــن العربــي مــن حيــث مقوِّ
ــة  والخارجيَّ ــة  ًحــا مصادرهــا املحليَّ موضِّ العربــي؛  بالوطــن  تحيــط  التــي  ــة  األمنيَّ دات  ـحـول املهــدِّ ــة  عامَّ
ــة. وطــرح  دون الخــوض يف التفاصيــل الدقيقــة؛ حيــث تنــاول مفهــوم األمــن العربــي والنظريَـّـات األمنيَّ
داتها وذكر آليَّات التعاون األمني العربي والتفاقيَّات األمنيَّة  األهداف األمنيَّة العربيَّة املشرتكة ومهدِّ

ــة. ــة العربيَّ ــة والقوانــني النموذجيَّ العربيَّ
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اإلعالم األمني والوقاية من الجريمة
عيل بن فايز الجحني

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1421هـ/ 2000م
ورقي: 429 صفحة

ISBN-P: 9960-853-21-7
سعر الكتاب: 24 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
تناول هذا الكتاُب اإلعالم األمني؛ رغبًة يف بيان مفهومه ومحدداته وأبعاده، وبيان دوره وإسهاماته 
ــة ضــد الجريمــة، ودعًمــا للتعــاون يف تأصيــل فلســفة  يف النهــوض برســالته يف تحصــني املجتمعــات العربيَّ
البحــث  تحديــات  يف  املتمثِّلــة  املعاـصـرة  والتحديــات  األمنــي  اإلعــالم  وتنــاول  وتعميقهــا.  األمنــي  اإلعــالم 
ث البيئــي  العلمــي يف امليــدان األمنــي، والـحـرب النفســيَّة والدعايــة املضّللــة والشــائعات والرشــوة والتلــوُّ

ــة. رات والحــوادث املروريَّــة، كمــا تنــاول اإلعــالم األمنــي وتعميــق القيــم الجتماعيَّ واإلرهــاب واملخــدِّ

اإلدارة.. األسس وتطبيقاتها يف األنشطة االقتصاديَّة واألمنيَّة
سعد الدين عشماوي

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1421هـ/ 2000م
ورقي: 363 صفحة

ISBN-P: 9960-853-24-1
سعر الكتاب: 20 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
بهــدف تقديــم  ــة؛  الكتــاُب األســس اإلداريَّــة وتطبيقاتهــا يف األنشــطة القتصاديَّــة واألمنيَّ هــذا  تنــاول 
إطار عام للمفاهيم اإلداريَّة والِعلميَّة، وتوضيح الظروف التي يعمل تحتها املشروع وتحليلها، والتي 
ــة قــدر املتــاح. ــًزا عــى الظــروف واملشــكالت اإلداريَّــة املوجــودة يف املجتمعــات العربيَّ تؤثِّــر يف كفاءتــه، ُمَركِّ

سات اإلصالحيَّة العمل الطوعي لنزالء املؤسَّ
أحسن مبارك طالب

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1421هـ/ 2000م
ورقي: 171 صفحة

ISBN-P: 9960-853-22-5
سعر الكتاب: 14 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
ــة  العربيَّ الــدول  يف  ــة  اإلصالحيَّ ســات  املؤسَّ لســجناء  الطوعــي  العمــل  موـضـوع  الكتــاُب  هــذا  تنــاول 
باعتبــاره محاولــًة إلعــادة تأهيــل الســجناء وإعادتهــم إىل املجتمــع أعـضـاء أســوياء يشــعرون باملســؤوليَّة 
ــة والعمــل فيهــا  ســات اإلصالحيَّ تجــاه مجتمعاتهــم وتجــاه أنفســهم أيًضــا. كمــا تنــاول الســجون أو املؤسَّ
أنفســهم  بالســجناء  املتعلِّقــة  والعوائــق  وتســيريها،  ــة  اإلصالحيَّ ســة  املؤسَّ بــإدارة  املتصلــة  قــات  واملعوِّ

التنظيــم. وباملجتمــع نفســه وبصعوبــة 
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تكوين رأي عام واٍق من الجريمة
صني مجموعة من الخرباء واملتخصِّ

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1422هـ/ 2001م
ورقي: 202 صفحة

ISBN-P: 9960-853-36-5
سعر الكتاب: 15 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
الجامعــة خــالل  التــي نظمتهــا  ــة  الِعلميَّ النــدوة  مــت يف  ُقدِّ التــي  البحــوث والدراســات  الكتــاُب  هــذا  ضــمَّ 
ة مــن 17 إىل 1421/10/19هـــ/ 24 إىل 2001/1/26م، تحــت عنــوان »تكويــن رأي عــام واٍق مــن الجريمــة«؛  ُــدَّ امل
ــق التحصــني ضــد الجريمــة، والوقايــة منهــا، والتعــاون بــني وســائل اإلعــالم  حرًصــا عــى تكويــن رأي عــام يحقِّ
ــة لــردع الجريمــة والوقايــة منهــا، وإســهام اإلعــالم يف توجيــه  ــة وقائيَّ ــة لتوفــري مظلَّــة إعالميَّ والجهــات األمنيَّ
الــرأي العــام يف الوقايــة مــن الجريمــة، وتبــاُدل الخــربات العربيَّــة واإلعالميَّــة يف مجــال الوقايــة مــن الجريمــة.

نظم العدالة الجنائيَّة يف الدول العربيَّة.. التحقيق واملحاكمة
محمد إبراهيم زيد

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1422هـ/ 2001م     ورقي: 480 صفحة
ISBN-P: 9960-853-32-2

سعر الكتاب: 23 رياًل سعوديًّا
عن الكتاب

ــة يف مجــال التحقيــق واملحاكمــة؛ بحًثــا  ــة يف الــدول العربيَّ تنــاول هــذا الكتــاُب نظــم العدالــة الجنائيَّ
ــة الجنائيَّــة، والشــكوى مــن  قتــه النُُّظــم مــن عدالــة وحمايــة للحقــوق وتحقيــق للسياســة اإلجرائيَّ ــا حقَّ عمَّ
سات العقابية ل تتسع ملن فيها، وأن املعامالت بجميع أنماطها منذ  ق، وأن املؤسَّ أن العدالة ل تتحقَّ
ارتكاب الجريمة حتى تنفيذ الحكم لم تُعد ذات فاعليَّة يف تحقيق منع الجريمة ومكافحتها، ابتداًء 
من جرائم اإلرهاب، إىل الجرائم ضد اإلنســانية والجرائم القتصاديَّة وجرائم الحاســبات اإللكرتونيَّة.

نظم العدالة الجنائيَّة يف الدول العربيَّة.. املراحل السابقة عىل املحاكمة
محمد إبراهيم زيد

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1422هـ/ 2001م
ورقي: 277 صفحة

ISBN-P: 978-603-8006-13-5
سعر الكتاب: 118 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
تناول هذا الكتاُب نظم العدالة الجنائيَّة يف الدول العربيَّة من حيث املراحل السابقة عى املحاكمة 
ــة والقتصاديَّــة والسياســيَّة التــي عاشــتها دول املنطقــة أـخـرًيا، مــا دعــا إىل  ات الجتماعيَّ يف ضــوء التـغـريُّ
م بها عدالتها وأهميَّة العودة إىل نظم العدالة التي تعتمد عى  إعادة النظر يف نظم العدالة التي تنظِّ
ــة التــي تتفــق مــع  ــة الدينيَّ قواعدهــا التشــريعيَّة أو العرفيــة أو عاداتهــا وتقاليدهــا أو إىل أحكامهــا األصوليَّ

نهضتها القتصاديَّة والجتماعيَّة.
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أساليب مواجهة الشائعات
صني مجموعة من الخرباء واملتخصِّ

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1422هـ/ 2001م     ورقي: 283 صفحة
ISBN-P: 9960-853-58-6

سعر الكتاب: 16 رياًل سعوديًّا
عن الكتاب

مت يف الندوة الِعلميَّة التي نظمتها الجامعة تحت  تناول هذا الكتاُب البحوث والدراسات التي ُقدِّ
عنــوان »أســاليب مواجهــة الشــائعات«، إدراًكا منهــا للــدور الســلبي الخطــري الــذي ترتكــه الشــائعات يف 
املجتمعــات والبيئــات اإلنســانيَّة، قديًمــا وحديًثــا، وأثرهــا يف األمــن والســتقرار، ل ســيَّما خــالل األزمــات 
والكوارث الطبيعيَّة أو اإلنسانيَّة عى حدٍّ سواء؛ رغبًة يف إيجاد خطط عربيَّة أمنيَّة وإعالميَّة وِعلميَّة 
ي للشــائعات التــي تســتهدف املجتمــع العربــي مــن  ــة للتصــدِّ تســهم فيهــا كل الهيئــات واألجـهـزة املعنيَّ

خــالل تعــاون األجهــزة الرســميَّة وغــري الرســميَّة ملقاومــة الشــائعات وآثارهــا الســلبيَّة.

مة وأساليب مواجهتها يف الوطن العربي الجريمة املُنظَّ
صني مجموعة من الخرباء واملتخصِّ

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1423هـ/ 2003م     ورقي: 223 صفحة
ISBN-P: 9960-853-68-3

سعر الكتاب: 16 رياًل سعوديًّا
عن الكتاب

مــة  »الجريمــة املُنظَّ ــة  الِعلميَّ النــدوة  يف  أصحابهــا  قدمهــا  التــي  والدراســات  البحــوث  الكتــاُب  هــذا  ضــمَّ 
مصــر  بجمهوريَّــة  اإلســكندرية  يف  الجامعــة  نظمتهــا  التــي  العربــي«،  الوطــن  يف  مواجهتهــا  وأســاليب 
 22 مــن  املــدة  خــالل  البحــري  والنقــل  والتكنولوجيــا  للعلــوم  ــة  العربيَّ ــة  األكاديميَّ مــع  بالتعــاون  ــة،  العربيَّ
مــة والبـنـاء  مــة والجريمــة املُنظَّ ــة الجريمــة املنظَّ إىل 1419/1/24هـــ/ 18 إىل 1998/5/20م، وقــد شــملت ماهيَّ
مة، والنقل البحري واإلجرام املنظم.  مة، والتقنية والجريمة املُنظَّ الجتماعي، والقتصاد والجريمة املُنظَّ

التزوير واالنتحال يف املخطوطات العربيَّة
عابد سليمان املشوخي

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1422هـ/ 2001م     ورقي: 206 صفحات
ISBN-P: 9960-853-51-9

سعر الكتاب: 15 رياًل سعوديًّا
عن الكتاب

تناول هذا الكتاُب موضوع التزوير والنتحال يف املخطوطات العربيَّة؛ رغبًة يف الكشف عن حقيقة 
ــا  ــا عــن قصــد، وإمَّ رة العناويــن وأســماء املؤلفــني وتواريــخ النســخ وغــري ذلــك، إمَّ بعــض املخطوطــات مــزوَّ
ــاخ، وتصحيفاتهــم، أو نتيجــة عبــث الورَّاقــني وغريهــم، مدعًمــا رأيــه ببعــض  نتيجــة خطــأ بعــض الُنسَّ
رة  النمــاذج والوقائــع التــي ذكرتهــا بعــض املصــادر التاريخيَّــة، وكتــب الرتاجــم، مــع بعــض النمــاذج املصــوَّ

التــي تبــنيِّ مواطــن التزييــف والتزويــر والنتحــال يف بعــض املخطوطــات.
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حقوق امللكيَّة الفكريَّة
صني مجموعة من الخرباء واملتخصِّ

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1425هـ/ 2004م     ورقي: 390 صفحة
ISBN-P: 9960-9515-9-6

سعر الكتاب: 20 رياًل سعوديًّا
عن الكتاب

ــة الفكريَّــة«،  ــة »حقــوق امللكيَّ مــت يف النــدوة الِعلميَّ ضــمَّ هــذا الكتــاُب البحــوث والدراســات التــي ُقدِّ
ة  ُــدَّ ــة خــالل امل التــي نظمتهــا الجامعــة يف مقرهــا بالريــاض، بالتعــاون مــع اتحــاد جامعــات الــدول العربيَّ
ــة الفكريَّــة  مــن 28 إىل 1424/1/30هـــ/ 3/31 إىل 2004/4/3م، وجــرى فيهــا تحديــث قوانــني حقــوق امللكيَّ
ــة والتجاريَّــة، بمــا يتــواءم مــع  ــة والصناعيَّ ــة والفنيَّ ــة والِعلميَّ ــة األدبيَّ ــة يف مجــال امللكيَّ يف الــدول العربيَّ

ــة يف هــذا الشــأن. التفاقيَّــات الدوليَّ

رات التعاون الدويل يف مجال مكافحة املخدِّ
صني مجموعة من الخرباء واملتخصِّ

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1427هـ/ 2006م     ورقي: 186 صفحة
ISBN-P: 978-603-003961

سعر الكتاب: 15 رياًل سعوديًّا
عن الكتاب

ــة »التعــاون الــدويل يف مجــال  مــت يف النــدوة الِعلميَّ ضــمَّ هــذا الكتــاُب الدراســات والبحــوث التــي ُقدِّ
ة  رات«، التي ُعقدت بالتعاون مع وزارة الداخليَّة والجماعات املحليَّة بالجزائر خالل املُدَّ مكافحة املخدِّ
مــات التعــاون الــدويل يف مجــال  مــن 13 إىل 1426/5/15هـــ/ 20 إىل 2005/6/22م. وقــد اشــتمل عــى مقوِّ
ــة إىل تكثيــف حضورهــا ومشــاركاتها  رات. وكان مــن ضمــن توصياتــه: دعــوة الــدول العربيَّ مكافحــة املخــدِّ
رات وغســل األمــوال التــي تعقدهــا الهيئــات واملنظمــات  صــة يف مجــال مكافحــة املخــدِّ يف اللقــاءات املتخصِّ

ــة بهــذا املجــال.  ــة املعنيَّ العربيَّــة والدوليَّ

اإلرهاب والقرصنة البحريَّة
صني مجموعة من الخرباء واملتخصِّ

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1427هـ/ 2006م
ورقي: 383 صفحة

ISBN-P: 9960-9761-1-4
سعر الكتاب: 20 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
مت يف الندوة الِعلميَّة »اإلرهاب والقرصنة البحريَّة«  ضمَّ هذا الكتاُب الدراسات والبحوث التي ُقدِّ

ة من 7/28 إىل 1425/8/1هـ/ 13 إىل 2004/9/15م. التي نظمتها الجامعة يف صنعاء خالل املُدَّ
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أنظمة تحقيق الشخصيَّة.. نشأة وتطور
عبد الله بن محمد اليوسف

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1428هـ/ 2007م
ورقي: 374 صفحة

ISBN-P: 978-9962-0-2
سعر الكتاب: 25 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
ــة املســتخَدمة يف تحقيــق الشــخصيَّة حســب التسلســل الزمنــي  تنــاول هــذا الكتــاُب الوســائل الِعلميَّ
الحديثــة  التقنيــة  وســائل  أنتجتــه  ومــا  الســابقة،  الحضــارات  تجــاِرب  خــالل  مــن  أي  قديًمــا وحديًثــا، 

التوضيحــي. والرســم  بالصــور والشــكل  تدعيــم األســلوب  خــالل  ومــن  املتطــورة، 

التدريب األمني العربي.. واقعه وآفاق تطويره: دراسة تحليليَّة للتجاِرب واالتجاهات
عامر خضري حميد الكبييس

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1428هـ 2007م
ورقي: 215 صفحة

ISBN-P: 978-9960-9990-5-0
سعر الكتاب: 15 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
تنــاول هــذا الكتــاُب واقــع التدريــب األمنــي العربــي وآفــاق تطوـيـره بوصفــه محاولــة جــادة تســعى إىل 
ــة، متجــاوًزا النطــاق املحــيل واإلقليمــي، اعتمــاًدا  مســح واقــع التدريــب األمنــي عــى صعيــد الــدول العربيَّ
ــة، إىل جانــب التحليــل امليــدان آلراء املعاهــد  عــى املعلومــات املوثَّقــة رســميًّا يف التجــاِرب الُقطريَّــة العربيَّ
رات املستقبلية الالزمة لتطويره من  العربيَّة للتدريب األمني؛ لتشخيص واقع التدريب وطرح التصوُّ

وجهــة نظــر املســؤولني عــن التدريــب األمنــي.

اإلجرام االقتصادي واملايل الدويل وسبل مكافحته
مختار حسني شبييل

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1428هـ/ 2007م
ورقي: 136 صفحة

SBN-P: 9960-9845-5-9
سعر الكتاب: 12 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
تنــاول هــذا الكتــاُب اإلـجـرام القتصــادي واملــايل الــدويل وســبل مكافحتــه، وهــدف إىل تقديــم دراســة 
ِعلميَّة عن اإلجرام القتصادي واملايل الدويل وآثاره، والجهود العامليَّة واإلقليميَّة والوطنيَّة املتمثِّلة يف 
ــة والتنفيذيَّــة القــادرة عــى مكافحتــه، وســعى إىل تســليط الضــوء  ــة والقانونيَّ اآلليَّــات واألدوات الِعلميَّ

عــى أحــد مظاهــر الجريمــة وإعطائــه القــدر الــكايف والهتمــام يف مياديــن الدراســة والبحــث.
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العنف لدى الشباب الجامعي
تهان محمد عثمان منيب؛ عزة محمد سليمان

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1428هـ/ 2007م
ورقي: 158 صفحة

ISBN-P: 978-9960-9990-3-6
سعر الكتاب: 15 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
ــة  ات النفســيَّة والجتماعيَّ تنــاول هــذا الكتــاُب العنــف لــدى الشــباب الجامعــي وعالقتــه ببعــض املتغــريِّ
ات تأثرًيا يف هذه الظاهرة. كما هدف الكتاب  التي تؤثِّر فيه؛ ما قد يساعد عى التنبُّؤ بأكرث هذه املتغريِّ
لــدى الشــباب الجامعــي بأبعــاده املختلفــة، وكذلــك الدوافــع  إيل التعــُرّف إىل طبيعــة ســلوك العنــف 
ــة بــني ســلوك  ــق مــن وجــود عالقــة ارتباطيَّ ــة التــي تكمــن وراءه، فضــاًل عــن التحقُّ النفســيَّة والجتماعيَّ

ات الـغـرتاب واملســتويني الجتماعــي والقتصــادي. العنــف بأبعــاده املختلفــة، ومتـغـريِّ

الهجرة غري املشروعة والجريمة
عثمان الحسن محمد نور؛ وياسر عوض الكريم املبارك

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1429هـ /2008م
ورقي: 131 صفحة

ISBN-P: 978-9960-59-269-5
سعر الكتاب: 12 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
وخصائصهــا  وتياراتهــا  ومعايريهــا  حجمهــا  حيــث  مــن  املشــروعة  غــري  الهـجـرة  الكتــاُب  هــذا  تنــاول 
ــة،  ــًة مــا يتعلَّــق بالجريمــة، والجريمــة مــن نـظـرة عامليَّ واآلثــار املرتتِّبــة عليهــا، وتوضيــح أخطارهــا، خاصَّ
ي  ــة ملكافحــة تهريــب املهاجريــن وآثــار الهجــرة غــري املشــروعة، كمــا طــرح آليَّــات التصــدِّ والتفاقــات الدوليَّ

لظاـهـرة الهـجـرة غــري املشــروعة. 

رات طبيعة عمليَّات غسل األموال وعالقتها بانتشار املخدِّ
عادل حسن السيد

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1429هـ /2008م     ورقي: 131 صفحة
ISBN-P: 978-603-8006-05-4

سعر الكتاب: 15 رياًل سعوديًّا
عن الكتاب

عــى  الخطــورة  بالغــة  آثــار  مــن  يصاحبهــا  ومــا  األمــوال  غســل  عمليَّــات  ظاـهـرة  الكتــاُب  هــذا  تنــاول 
ــًة؛ حيــث تفاقمــت  ــة يف ظــل العوملــة وتبعاتهــا الســلبيَّة يف املجتمعــات كافَّ النشــاط القتصــادي، خاصَّ
األمــوال  وغســل  غــري املشــروع،  والتجــار  والتهريــب،  اإلنـتـاج،  بأبعادهــا املختلفــة:  رات  مشــكلة املخــدِّ
إىل  ى  أدَّ مــا  ــة؛  الفنيَّ الوســائل  مــن  كثــرٍي  باســتخدام  رات  غــري املشــروع يف املخــدِّ مــن التجــار  املتحّصلــة 

فيهــا. غــري املشــروع  معــدلت التجــار  رات وزيــادة  انتشــار املخــدِّ
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اإلرهاب الفكري.. أشكاله وممارساته
جالل الدين محمد صالح

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1429هـ /2008م
ورقي: 251 صفحة

ISBN-P: 978-603-8006-10-8
سعر الكتاب: 18 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
ــة التــي كانــت آخــذًة يف التفاُقــم مــن الزاويــة الفكريَّــة، وهــدف إىل  تنــاول هــذا الكتــاُب الظاهــرة اإلرهابيَّ
بيــان مفهــوم اإلرهــاب الفكــري وأشــكاله املماَرســة، وســلوكيَّاته البــارزة. والصلــة الرابطــة بــني اإلرهــاب 
الفكري واألعمال اإلرهابيَّة، وكذلك عالقة اإلرهاب الفكري باألديان السماويَّة والفلسفة العلمانيَّة، 

وبيــان ســبل الوقايــة مــن هــذا اإلرهــاب.

السالمة املروريَّة.. الواقع والتطُلّعات
محسن العجمي عيىس

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1430هـ /2009م
ورقي: 320 صفحة

ISBN-P:   978-9960-59-7-1
سعر الكتاب: 20 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
الطرقــات  وحالــة  ــل،  والتنقُّ املروريَّــة  بالحركــة  املرتبــط  املروريَّــة  الســالمة  موـضـوع  الكتــاُب  هــذا  تنــاول 
والوسائل، ونجاعة أنظمة تسيري املرور، والخطط الوقائيَّة، وبرامج املراقبة ورفع املخالفات. وعرَّف واقع 
لة والجوانــب  ــة املســجَّ الوقائيَّ اســتعرض املبــادرات  ــة، كمــا  الحــوادث وانعكاســاته القتصاديَّــة والجتماعيَّ

ــا. رات الحاصلــة دوليًّ ــة يف ضــوء التطــوُّ املهمــة فيهــا، واستكشــف ســبل تطويــر اإلـسـرتاتيجيَّات الوقائيَّ

م جرائم االحتيال واإلجرام املنظَّ
صني مجموعة من الخرباء واملتخصِّ

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1429هـ /2008م
ورقي: 236 صفحة

ISBN-P: 978-9960-59-264-0
سعر الكتاب: 17 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
جرائــم  بــني  »العالقــة  ــة  الِعلميَّ النــدوة  يف  مــت  ُقدِّ التــي  والبحــوث  الدراســات  الكتــاُب  هــذا  تنــاول 
بالتعــاون مــع جامعــة املنصــورة بجمهوريَّــة مصــر  التــي نظمتهــا الجامعــة  ــم«  الحتيــال واإلـجـرام املنظَّ

2007/6/20م. إىل   18 1428/6/5هـــ/  إىل   3 مــن  ة  ُــدَّ امل خــالل  ــة  العربيَّ
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املنفعة املستقبليَّة للعقوبات الجنائيَّة من منظور إصالحي
مضواح بن محمد آل مضواح

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1430هـ /2009م     ورقي: 392 صفحة
ISBN-P:   978-603-8006-15-3

سعر الكتاب: 20 رياًل سعوديًّا
عن الكتاب

ــة مــن منظــور إصالحــي؛ ملــا لهــا  تنــاول هــذا الكتــاب موـضـوع املنفعــة املســتقبليَّة للعقوبــات الجنائيَّ
ــد تغيــري فلســفة العقــاب، والنظريَـّـات املفـسـرة  ــة يف إـصـالح الجــان ومكافحــة الجريمــة. وأكَّ مــن أهميَّ
والعقوبــة  الجريمــة  تفســري  ثــم  الحديــث،  والعصــر  النهضــة  وعصــر  القديمــة  العصــور  يف  للجريمــة  
القـضـاء:  وسوســيولوجيا  العقوبــة،  تربيــر  نظريــات  الكتــاب  تنــاول  وأـخـرًيا  اإلســالميَّة،  الشــريعة  يف 

كفايتهــا. وتقويــم  املحاكــم  وسوســيولوجيا  التقــايض،  وإـجـراءات 

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 الكتاب: 25 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
ــة مــن  ــة واملحليَّ ــة والدوليَّ تنــاول هــذا الكتــاُب موضــوع تمويــل اإلرهــاب باعتبــاره أهــم التهديــدات األمنيَّ
ــة باألمــوال واألدوات واملعــدات الالزمــة لتنفيــذ أعمالهــم  خــالل إمــداد الجماعــات والتنظيمــات اإلرهابيَّ
َّــا غــدا اإلرهــاب  ل ارتكابهــم جرائمهــم. ومل ــة أخــرى؛ لتســهِّ ــة ومــا يقومــون بــه مــن أعمــال إجراميَّ اإلجراميَّ
ظاـهـرًة تؤثِّــر يف حريــات األـفـراد وحقوقهــم، فقــد أكــد هــذا الكتــاب ضــرورة مكافحــة اإلرهــاب عــى نحــو 

ــال يتطلــب اتخــاذ إـجـراءات ملكافحــة تمويلــه. فعَّ

األمن اإلنساين.. املفهوم والتطبيق يف الواقع العربي والدويل
خديجة عرفة محمد أمني

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1430هـ /2009م       ورقي: 207 صفحات
ISBN-P: 978-603-8006-07-8

سعر الكتاب: 15 رياًل سعوديًّا
عن الكتاب

األكاديمــي  املســارين  عــى  املفهــوم  ر  تطــوُّ عــى  بالرتكيــز  اإلنســان  األمــن  مفهــوم  الكتــاُب  هــذا  تنــاول 
رات التــي مــرَّ بهــا مفهــوم األمــن اإلنســان يف مرحلــة مــا بعــد الـحـرب  والتطبيقــي مــن خــالل دراســة التطــوُّ
البــاردة، والتعريــف بأهــمِّ العوامــل التــي أســهمت يف بــروز هــذا املفهــوم، مــع مناقشــة التعريفــات املختلفــة 
للمفهــوم. وناقــش الكتــاب مــا حظــي بــه مفهــوم األمــن اإلنســان مــن الجــدل حــول أبعــاده املختلفــة، إضافــًة 
ــل يف شــؤون دول املنطقــة. ــس النابــع مــن الخــوف مــن أن ُيســتخدم املفهــوم ذريعــًة للتدخُّ إىل قــدٍر مــن التوجُّ
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جرائم النساء.. العوامل االجتماعيَّة املؤدية إىل ارتكاب املرأة للجريمة
بسمة بنت عبد الله السناري

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1431هـ /2010م
ورقي: 277 صفحة

ISBN-P: 978-603-8006-14-6
سعر الكتاب: 18 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
ي إىل ارتــكاب امـلـرأِة الجريمــَة يف املجتمــع. وطــرح  ــة التــي تــؤدِّ تنــاول هــذا الكتــاُب العوامــل الجتماعيَّ
ــة، ونظريَّــة الثقافــة الجانحــة،  ــرة للســلوك اإلجرامــي؛ حيــث تنــاول املدرســة الجتماعيَّ النظريَـّـات املفسِّ
ــة املؤديــة إىل  ســات وجرائــم النســاء، وناقــش العوامــل الجتماعيَّ واملدرســة الجغرافيَّــة. كمــا تنــاول املؤسَّ

ارتــكاب امـلـرأِة الجريمــة. 

الجهود الدوليَّة يف مكافحة االتجار بالبشر )الجزء األول(
صني محمد يحيى مطر ومجموعة من الخرباء واملتخصِّ

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1431هـ /2010م       ورقي: 428 صفحة
ISBN-P: 978-603-8006-15-3

سعر الكتاب: 20 رياًل سعوديًّا
عن الكتاب

تجــاه  الوعــي  نشــر  يف  رغبــًة  أشــكالها؛  د  تعــدُّ حيــث  مــن  بالبشــر  التجــار  ظاـهـرة  الكتــاُب  هــذا  تنــاول 
ــة بالحــد مــن  ــة يف َســنِّ التشــريعات واألنظمــة والقوانــني الخاصَّ أخطارهــا، وإبــراز إســهامات الــدول العربيَّ
بالبشــر.  بمكافحــة التجــار  والتثقيــف  التوعيــة  ــة يف  ــة واإلعالميَّ الدينيَّ ســات  لــدور املؤسَّ وتأكيــًدا  آثارهــا، 
ــة إىل التعــاون مــع جامعــة جونــز هوبكنــز إلعــداد هــذه  ــة للعلــوم األمنيَّ وقــد عمــدت جامعــة نايــف العربيَّ
الدراسة لتأكيد أهميَّة تدريس ظاهرة التجار بالبشر يف مقررات حقوق اإلنسان يف الجامعات واملعاهد.

مواجهة الكوارث غري التقليديَّة
عباس أبو شامة عبد املحمود

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1430هـ /2009م
ورقي: 203 صفحات

ISBN-P: 978-603-8006-09-2
سعر الكتاب: 15 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
ــة إدارتهــا  تنــاول هــذا الكتــاُب الكــوارث واألزمــات مــن حيــث فــرط تســارعها وخطــورة تداعياتهــا، وكيفيَّ
التــي غــدت الشــغل الشــاغل لــدى ُصنَّــاع القــرار واملهتمــني بأمــن الوطــن واملواطنــني وســالمتهم، وســلَّط 
ملواجهتهــا، خصوًصــا  الحديثــة  التقنيــات  الكــوارث وتوفــري  بأمــر  القضايــا املتعلِّقــة  عــى جميــع  الضــوء 

ل هاجًســا يف اآلونــة األـخـرية. الكــوارث غــري التقليديَّــة التــي أصبحــت تشــكِّ
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الجهود الدوليَّة يف مكافحة االتجار بالبشر )الجزء الثاين(
صني محمد يحيى مطر ومجموعة من الخرباء واملتخصِّ

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1431هـ /2010م
ورقي: 337 صفحة

ISBN-P: 978-603-8006-15-3
سعر الكتاب: 18 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
ــة يف مكافحــة التجــار بالبشــر«،  هــذا الكتــاُب هــو الجــزء الثــان مــن اإلصــدار العلمــي »الجهــود الدوليَّ
الــذي كان اإلصــداُر رقــم 467 ـجـزأه األول. وضــمَّ هــذا الكتــاُب مجموعــة مــن البحــوث التــي اســتكملت 

املوضوعــات املتعلِّقــة بظاـهـرة التجــار بالبشــر.

التدريب اإلداري واألمني.. رؤية معاصرة للقرن الحادي والعشرين
عامر خضري الكبييس

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1431هـ /2010م     ورقي: 263 صفحة
ISBN-P: 978-603-8006-16-0

سعر الكتاب: 18 رياًل سعوديًّا
عن الكتاب

مــني للربامــج  طــني واملصمِّ تنــاول هــذا الكتــاُب التدريــب اإلداري واألمنــي الــذي يعنــي املديريــن واملخطِّ
رين لربامج التدريب، والذين يتولَّون مهام التعليم والتدريب أليٍّ  التدريبيَّة واملدرِّبني واملقيمني واملطوِّ
من هذه الفئات املهنيَّة عى اختالفها. كما تناول التدريَب بكل خطواته وآليَّاته بوصفه صناعة واعدة 
وميداًنا علمًيّا وعمليًّا مرتابط الحلقات وشاماًل لجميع املستويات، وبوصفه مدخاًل إلكساب املعارف 
التحديــات ومعالجــة  ملواجهــة  ســلوكيات  إىل  العمــل  مياديــن  ترُتَجــم يف  القابلــة ألن  وتنميــة املهــارات 

مــات واملجتمعــات. املشــكالت، وتطويــر األفــراد واملنظَّ

رات الرقابة عىل السالئف والكيماويَّات املستخَدمة يف صنع املخدِّ
صني مجموعة من الخرباء واملتخصِّ

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1431هـ /2010م
ورقي: 241 صفحة

ISBN-P: 978-9603-8006-17-7
سعر الكتاب: 12 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
الســالئف  عــى  »الرقابــة  ــة  الِعلميَّ النــدوة  يف  مــت  ُقدِّ التــي  والدراســات  البحــوث  الكتــاُب  هــذا  ضــمَّ 
ة  ُــدَّ متهــا الجامعــة يف مقرهــا بالريــاض خــالل امل رات« التــي نظَّ والكيماويَـّـات املســتخَدمة يف صنــع املخــدِّ

2002/12/25م. إىل   23 1423/10/21هـــ/  إىل   19 مــن 
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اللغة اإلنجليزيَّة ألغراض أمنيَّة
فؤاد عبد ربه عبد الهادي؛ سعد إبراهيم منديشة؛ سمري مصطفى محمود

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1431هـ /2010م       ورقي: 115 صفحة
ISBN-P: 978-603-8006-35-1

سعر الكتاب: 10 ريالت سعوديَّة
عن الكتاب

اللغــة  يدرســون  الذيــن  للطــالب  اإلنجليزيَّــة  باللغــة  مختــارة  نصــوٍص  عــى  الكتــاُب  هــذا  يحتــوي 
اإلنجليزيَّة من املستوى املتوسط. ويهدف إىل تقديم اللغة اإلنجليزيَّة من خالل نصوص ومصطلحات 
رات،  ــة وغريهــا بواســطة اإلنرتـبـول، ومكاتــب مكافحــة املخــدِّ يســتخدمها رجــال األمــن يف الــدول العربيَّ
ــة. ويشــتمل الكتــاب عــى موضوعــات مختــارة عــن مكافحــة التجــار بالبشــر، وارتــكاب  واملحكمــة الدوليَّ

الجرائــم والعنــف ضــد األطفــال والنـسـاء، واإلرهــاب، وغســل األمــوال، وإبــادة البشــر.

حقوق اإلنسان والعدالة الجنائيَّة
محمد عبد الله ولد محمدن

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1431هـ /2010م
ورقي: 195 صفحة

ISBN-P: 978-603-8006-45-0
سعر الكتاب: 14 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
تنــاول هــذا الكتــاُب موـضـوع حقــوق اإلنســان، وأوضــح ماهيــة انتهــاك حقــوق اإلنســان، وكيفيــة صيانتهــا 
منهــا  يتصــل  مــا  ســيَّما  ل  وغريهــا،  ــة  الدوليَّ واملواثيــق  اإلعالنــات  خــالل  ومــن  اإلســالميَّة،  الشــريعة  ضــوء  يف 
باإلجراءات الجنائيَّة ويحقق العدالة. وشــدد عى ضرورة زيادة الوعي بعناية اإلســالم بحقوق اإلنســان، وأن 
اإلســالم َيعترب هذه الحقوق واجباٍت دينيَّة يتعبَّد بها اإلنســان إىل ربِّه فُيثاب عى فعلها ويُعاَقب عى تركها.

جامعة الدول العربيَّة وحل املنازعات العربيَّة
غالب بن غالب العتيبي

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1431هـ /2010م
ورقي: 193 صفحة

ISBN-P: 978-603-8006-29-0
سعر الكتاب: 15 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
ــة، ومــا كان  العربيَّ ــة  لألمَّ ــة  ســة املرجعيَّ ــة بصفتهــا املؤسَّ العربيَّ الــدول  الكتــاُب جامعــة  هــذا  تنــاول 
منتظــًرا منهــا أن تقــوم بــه مــن دور فاعــل وإيجابــي يف حــل املنازعــات التــي تنشــب بــني الــدول األعضــاء يف 
مات اإلقليميَّة األخرى. وهدف الكتاب  الجامعة، وتســهم يف إرســاء بيئة مســتقرة مثلما هو شــأن املنظَّ
ــة وأشــكالها. وتنــاوَل أهــم الوســائل التــي اتخذتهــا جامعــة الــدول  إىل معرفــة طبيعــة املنازعــات العربيَّ

ــة بالطــرق الســلميَّة. ــة يف تســوية املنازعــات العربيَّ العربيَّ
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انعكاسات استخدام املادة الوراثيَّة وتأثرياتها املحتَملة عىل األمن الوطني
حمد بن عبد الله السويلم

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1432هـ /2011م
ورقي: 519 صفحة

ISBN-P: 978-603-8006-54-2
سعر الكتاب: 25 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
ــة وتأثرياتهــا املحتَملــة عــى األمــن الوطنــي بعــد  تنــاول هــذا الكتــاُب انعكاســات اســتخدام املــادة الوراثيَّ
ــة - الحمــض النــووي - التــي حققــت كـثـرًيا مــن اإليجابيَّــات والفوائــد يف مجــالت  اكتشــاف املــادة الوراثيَّ
كثرية، والتي تركت انعكاسات خطرية ل يمكن حصرها لو أيُسء استخداُمها، أو استخدمتها جهاٌت 

ــة أو اســُتخِدمت اســتخداماٍت ضــارَّة باألمــن الوطنــي لدولــٍة مــا. إرهابيَّ

رات واملؤثِّرات العقليَّة.. أسباب التعاطي وأساليب املواجهة املخدِّ
عبد اإلله بن عبد الله املشرَّف؛ رياض بن عيل الجوادي

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1432هـ /2011م
ورقي: 219 صفحة

ISBN-P: 978-603-8006-55-9
سعر الكتاب: 15 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
رات التــي لــم تُعــد مقصــورًة عــى شــريحة معيَّنــة مــن املجتمــع، بــل  تنــاول هــذا الكتــاُب مشــكلة املخــدِّ
أســباب  وطــرَح  بمختلــف مســتوياتها،  ـشـرائح املجتمــع  تعانيهــا كل  أصبحــت مشــكلًة  تفاقمــت حتــى 
رات وأســاليب مواجهتهــا، واآلثــار املرتتبــة عــى تعاطيهــا والنظريَّــات املفســرة لإلدمــان، كمــا  تعاطــي املخــدِّ

ــة املســؤولة عــن اإلدمــان.  تنــاول األســباَب النفســيَّة والجتماعيَّ

اإلرهاب: دراسة يف الربامج الوطنيَّة وإسرتاتيجيَّات مكافحته.. مقاربة إعالميَّة
محمد مسعود قرياط

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1432هـ /2011م
ورقي: 383 صفحة

ISBN-P: 978-603-8006-51-1
سعر الكتاب: 20 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
الكتــاُب ظاـهـرة »اإلرهــاب« وأســبابه، وأشــكاله، وخصائصــه، وأهدافــه. وطــرح موقــف  هــذا  تنــاول 
إشــكاليَّة  وتنــاول  وتقييمهــا،  اإلرهــاب  مكافحــة  يف  ــة  العربيَّ التجــاِرب  تحليــل  إىل  وهــدف  منــه.  الــدول 
اإلرهاب واإلعالم وكيف تتعامل وسائل اإلعالم املختلفة مع هذه الظاهرة، إضافًة إىل تقديم مجموعة 
مــن القرتاحــات العمليَّــة يف إطــار محاولــة وضــع إســرتاتيجيَّة لتفعيــل الربامــج الوطنيَّــة ملكافحــة اإلرهــاب. 
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فاعليَّة األساليب املستخَدمة يف إثبات جريمة التزوير اإللكرتوين
عبد الله بن سعود محمد السران

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1432هـ /2011م
ورقي: 441 صفحة

ISBN-P: 978-603-8006-65-8
سعر الكتاب: 23 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
ــة األســاليب املســتخدمة يف إثبــات جريمــة التزويــر اإللكــرتون يف ظــل انتشــار  تنــاول هــذا الكتــاُب فاعليَّ
الوقــوف عــى  ــة. وهــدف إىل  ــة وأســاليب ِعلميَّ التــي تحـتـاج إىل ـخـربة َعمليَّ ــة  التقنيــة املعلوماتيَّ جرائــم 
خصائــص جريمــة التزويــر اإللكــرتون ومعرفــة الوســائل املســتخَدمة يف ارتكابهــا عامــًة، وســمات املجــرم 

ــة.  اإللكــرتون يف جرائــم التزويــر اإللكــرتون خاصَّ

قاموس مصطلحات الطوارئ والكوارث )اإلنجليزية - العربية(
إبراهيم حامد التكينة

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1432هـ /2011م
ورقي: 63 صفحة

ISBN-P: 978-603-8006-69-6
سعر الكتاب: 7 ريالت سعوديَّة

عن الكتاب
تناول هذا الكتاُب مصطلحات الطوارئ والكوارث املستخَدمة باللغة اإلنجليزيَّة، وأوضح معانيها 
ــة. وُرتِّــب القامــوس حســب الحــروف اإلنجليزيَّــة مــن A إىل Z، حيــث عــرض كل مصطلــح  باللغــة العربيَّ
ــة. وقــد ضــمَّ هــذا الكتــاُب  مــن املصطلحــات املعروفــة باللغــة اإلنجليزيَّــة، ووضــع معناهــا باللغــة العربيَّ

1164 مصطلًحــا، موزَّعــًة عــى الحــروف اإلنجليزيَّــة.

ضحايا التهريب البشري من األطفال
خالد بن سليم الحربي

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1432هـ /2011م       ورقي: 362 صفحة
ISBN-P: 978-603-8006-61-0

سعر الكتاب: 20 رياًل سعوديًّا
عن الكتاب

العوامــل  وطــرح  الســعوديَّة،  ــة  العربيَّ اململكــة  إىل  األطفــال  تهريــب  مشــكلة  الكتــاُب  هــذا  تنــاول 
ــة الســعوديَّة يقعــون ضحايــا لهــذه الجريمــة،  بــني إىل اململكــة العربيَّ الرئيســة التــي جعلــت األطفــال املهرَّ
ــة إنشــاء لجنــة وطنيَّــة ملكافحــة تهريــب األطفــال والتجــار  وانعكاســات هــذه الجريمــة عليهــم. وذكــر أهميَّ
عاًمــة  الجريمــة  ضحايــا  األطفــال  عــى  ــز  تركِّ التــي  ــة  الِعلميَّ الدراســات  يف  ــع  التوسُّ عــى  د  وشــدَّ بهــم. 

بهــم خاصــة. التهريــب والتجــار  وضحايــا 



23 ا حسب سنة اإلصدار
ً

دليل اإلصدارات العلمية ُمصنف

علم البصمات وتحقيق الشخصيَّة
عبد الله بن محمد اليوسف

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1433هـ /2012م    ورقي: 289 صفحة
ISBN-P: 978-603-8006-90-0

سعر الكتاب: 16 رياًل سعوديًّا
عن الكتاب

ـجـاء هــذا الكتــاُب اســتكماًل ملــا تناولــه كتــاب املؤلِّــف »نشــأة وتطــور أنظمــة تحقيــق الشــخصيَّة« الــذي 
عــن  الناتجــة  البصمــات  دراســة  علــم  الكتــاُب  هــذا  وتنــاول  /2007م،  1428هـــ  عــام  الجامعــة  نـشـرته 
ــة، وهــي راحــة الكــف وأســفل القــدم، معرًفــا البصمــة بأنهــا أثــر تلــك الخطــوط البــارزة  الخطــوط الحلمَيّ
التــي تحاذيهــا خطــوط غائــرة وأخــرى منخفضــة، وأن هــذه تــرتك طابعهــا عــى أي جســم تلمســه، ســواء 
التــي ترتكهــا رؤوس األصابــع  الطبعــات  هــي  البصمــات  فــإن  أم خشــًنا، وبذلــك  أملــَس  الســطح  أكان 

ــة ونحوهــا. وراحــات األيــدي وأصابــع األقــدام عنــد مالمســتها األســطح املصقولــة أو املســتندات الورقيَّ

رات واملؤثِّرات العقليَّة.. اإلسرتاتيجيَّات والتدابري والواليات القضائيَّة املخدِّ
محمد فتحي عيد

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1433هـ /2012م
ورقي: 391 صفحة

ISBN-P: 978-603-8006-75-7
سعر الكتاب: 20 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
ر التاريخــي  عــرض هــذا الكتــاُب اإلســرتاتيجيَّات والتدابــري املتخــذة تنفيــًذا لهــا، مــن خــالل عرضــه التطــوُّ
رات، وذكــر نتائــج تنفيــذ  ــة ملكافحــة املخــدِّ رات يف الوطــن العربــي، واإلـسـرتاتيجيَّة العربيَّ ملكافحــة املخــدِّ
الشــريعة  الفســاد يف  رات وأضرارهــا وحكــم  رات، وأخطــار املخــدِّ ملكافحــة املخــدِّ ــة  العامليَّ اإلـسـرتاتيجيَّة 
اإلسالميَّة. والولية القضائيَّة الوطنيَّة، وتناول ماهية املحكمة، والجرائم التي تدخل يف اختصاصها. 

بناء نموذج أمني ملكافحة الجرائم املعلوماتيَّة وقياس فاعليَّته
تريك بن عبد الرحمن املويشري

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1433هـ /2012م       ورقي: 441 صفحة
ISBN-P: 978-603-8006-74-0         سعر الكتاب: 22 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
ــة حصرهــا  ــة فهــم طبيعتهــا ومكوناتهــا وكيفيَّ ــة املعلومــات والبيانــات وأهميَّ ـعـرض هــذا الكتــاُب أهميَّ
ــة يف  ــة يف مواجهــة الجرائــم املعلوماتيَّ وتصنيفهــا وتبويبهــا وتحليلهــا؛ بهــدف الســتفادة منهــا بفاعليَّ
الحاســب  اســتخدام  تزاُيــد  نتيجــة  ــة  واجتماعيَّ اقتصاديَّــة  تـحـوُّلت  مــن  واكبــه  ومــا  الحديــث  العصــر 
ــا يف عمليَّــات التصميــم  اآليل باعتبــاره أداًة لتخزيــن املعلومــات ومعالجتهــا واـسـرتجاعها ومعاوًنــا مهمًّ
ى إىل زيــادة أهميَّــة الســتفادة مــن املعلومــات يف إيجــاد نمــوذج أمنــي ملكافحــة  والتصنيــع واإلدارة؛ مــا أدَّ

ــًة.  ــة الســعوديَّة خاصَّ ــًة ويف اململكــة العربيَّ ــة عامَّ الجرائــم املعلوماتيَّ
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رات االتجار باملخدِّ
محمد جمال مظلوم

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1433هـ /2012م       ورقي: 425 صفحة
ISBN-P: 978-603-8006-88-7

سعر الكتاب: 22 رياًل سعوديًّا
عن الكتاب

رات وترويجهــا وإدمانهــا، وهــي مــن الظواهــر القديمــة التــي  تنــاول هــذا الكتــاُب ظاهــرة التجــار باملخــدِّ
ــة الكتــاب يف  ُعرفــت منــذ آلف الســنني، بــل كان ظهورهــا مــع ظهــور الحضــارة اإلنســانيَّة. وتتمثــل أهميَّ
رات تمثــل مصــدًرا مــن أهــم مصــادر التهديــد والتدمــري ألغــى مــا يمتلكــه العالــم أجمــع،  أنَّ ظاهــرة املخــدِّ
له ذلك من آثار سيئة يف البشريَّة جمعاء. ويسعى إىل معرفة الجديد يف أنواع  وهم البشر، وما يشكِّ
املــواد والــدول املنتجــة لهــا، وتحديــد مــا يشــكله التجــار غــري املشــروع للمــواد املخــدرة مــن أخطــار عــى 

ــة. ــة أو القتصاديَّــة أو األمنيَّ ــة، ســواء مــن الناحيــة الجتماعيَّ الــدول العربيَّ

رات يف املجتمع العربي أسباب تعاطي املخدِّ
أحمد عبد العزيز األصفر

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1433هـ /2012م
ورقي: 322 صفحة

ISBN-P: 978-603-8006-93-1
سعر الكتاب: 20 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
ل مصــدًرا  رات واملؤثِّــرات العقليَّــة يف املجتمــع العربــي؛ حيــث تشــكِّ تنــاول الكتــاب ظاهــرة تعاطــي املخــدِّ
أساســًيّا من مصادر القلق بالنســبة إىل املعنيني باتخاذ القرار عى مســتوى الدولة، وقد حلَّل مشــكلة 
ــة يف املجتمــع العربــي برؤيــة مختلفــٍة إىل حــد مــا، والعوامــل املؤديــة  رات واملؤثِّــرات العقليَّ تعاطــي املخــدِّ
هــذه  أبعــاد  وذكــر  وغريهــا.  التصــال  ووســائل  األـفـراد  وجماعــات  واملدرســة  األـسـرة  محيــط  يف  إليهــا 

ــة والقتصاديَّــة. الظاـهـرة، السياســيَّة والجتماعيَّ

الوسطيَّة يف اإلسالم طريق ألمن املجتمعات
شوكت محمد عليان

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1433هـ /2012م
ورقي: 289 صفحة

ISBN-P: 978-603-8006-96-2
سعر الكتاب: 18 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
تنــاول هــذا الكتــاُب موـضـوع الوســطيَّة يف اإلســالم؛ تحقيًقــا ألمــن املجتمعــات، باعتبــاره مــن أخطــر 
املوضوعــات اليــوم وأعظمهــا أثــًرا ونفًعــا يف العتقــاد والســلوك، فحــني تباعــد النــاس عــن املنهــج الوســط 
قهــم شــيًعا وأحزاًبــا، وأوضــح الكتــاب ثـمـرات  حــلَّ بهــم مــا حــل مــن ابتعــاٍد عــن منهــج الوســطيَّة، وتفرُّ
د املــرن املســاير لــكل زمــان ومــكان، والوقــوف  د عــى لــزوم اعتمــاد فقــه العصــر املتجــدِّ الوســطيَّة، وشــدَّ

عــى منهــج اإلســالم الصحيــح. 
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جرائم العنف وأساليب مواجهتها يف الدول العربيَّة
عباس أبو شامة عبد املحمود

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1433هـ /2012م
ورقي: 263 صفحة

ISBN-P: 978-603-8006-97-9
سعر الكتاب: 14 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
د األمــن والســلم يف  تنــاول هــذا الكتــاُب جرائــم العنــف باعتبارهــا إحــدى الجرائــم الخـطـرية التــي تهــدِّ
الوطــن العربــي وتنشــر الرعــب يف نفــوس كثــري مــن النــاس بأشــكالها الخـطـرية املرعبــة، إضافــًة إىل مــا 
بــه  ُعرفــت  الــذي  الســلم الجتماعــي  ظــروف  ســلبيَّة، خصوًصــا يف  آثــار  مــن  نفــوس األـفـراد  ُتحدثــه يف 
ــة الكتــاب يف أنــه محاولــة للنظــر يف ظاـهـرة جرائــم العنــف يف الوطــن  ــة. وتــأيت أهميَّ املجتمعــات العربيَّ

العربــي حســب املتــاح مــن املعلومــات ذات الصلــة. 

مكافحة االتجار بالبشر
صني مجموعة من الخرباء واملتخصِّ

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1433هـ /2012م
ورقي: 158 صفحة

ISBN-P: 978-603-8006-00-5
سعر الكتاب: 12 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
ــة »مكافحــة التجــار بالبشــر«  مــت يف الحلقــة الِعلميَّ ضــمَّ هــذا الكتــاُب الدراســات والبحــوث التــي ُقدِّ
ة من 2/27 إىل 1432/3/2هـ /21 إىل 2012/1/25م،  التي نظمتها الجامعة يف مقرها بالرياض خالل املُدَّ

إضافــًة إىل مجموعــة مــن البحــوث يف مجــال مكافحــة التجــار بالبشــر.

تطبيقات البصمة الوراثيَّة يف حل القضايا الجنائيَّة
أحمد رفعت

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1433هـ /2012م       ورقي: 145 صفحة
ISBN-P: 978-603-8116-15-9

سعر الكتاب: 12 رياًل سعوديًّا
عن الكتاب

يعــرض هــذا الكتــاُب تطبيقــات بصمــة الحمــض النــووي ودورهــا يف حــل القضايــا الجنائيَّــة، باإلضافــة 
إىل أهميتهــا يف قضايــا تحديــد النســب والكشــف عــن ُهويــة الجثــث، وتقييــم قــوة أدلــة الحمــض النــووي 
يف الطــب الجنــايئ؛ حيــث تعــد هــذه البصمــة هــي الطريقــة املُثــى التــي ُتســتخدم يف األبحــاث الجنائيَّــة يف 
ــة عمــل قاعــدة  ــة عــى مســتوى العالــم. كمــا يتنــاول أهميَّ جميــع معامــل الطــب الشــرعي واألدلــة الجنائيَّ
بيانات للحمض النووي ألفراد املجتمع ملعرفة مدى احتمالية تكرار السمات الوراثيَّة يف جميع مواقع 

ي إىل إثبــات ُهويَّــة املجرمــني. ــة التــي تــؤدِّ البصمــة الوراثيَّ
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سيادة األوراق النقديَّة البوليمريَّة .. دراسة مقارنة بني األوراق النقديَّة الورقية والبوليمريَّة
أحمد سعد جوهر

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1433هـ /2012م       ورقي: 192 صفحة
ISBN-P: 978-603-8116-10-4         سعر الكتاب: 14 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
د األمــن والقتصــاد القومــي للعالــم؛ فقــد  تعــد جرائــم تقليــد العمــالت مــن أخطــر الجرائــم التــي تهــدِّ
ــة، تقــوم عــى  ظهــرت إىل الوجــود تجربــة جديــدة يف أســرتاليا للحــدِّ مــن عمليَّــات تقليــد العمــالت الورقيَّ
مبــدأ تغيــري الوســط الــذي تنتــج منــه العملــة مــن القطــن )أو خليــط مــن القطــن والكتــان( إىل البوليمــر 
الصناعي من البويل بروبايلني. ويعرض الكتاُب دراسة مقارنة بني هذين النوعني من األوراق النقديَّة 

ــة والبوليمريَّــة( مــن خــالل عــدة تجــاِرب أجراهــا املؤلــف عــى هذيــن النوعــني. )الورقيَّ

آليَّات املواجهة الشرطيَّة لجرائم العنف األسري
حسن محمود عبيدو

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1433هـ /2012م
ورقي: 250 صفحة

SBN-P: 978-603-8116-04-3
سعر الكتاب: 16 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
تنــاول هــذا الكتــاُب ظاـهـرَة العنــف األســري باعتبارهــا ظاـهـرة قديمــة يعــود تاريخهــا إىل مجتمعــات 
بمــا  األســري،  العنــف  جرائــم  ملواجهــة  الـشـرطيَّة املناســبة  اآلليَّــات  تبيــان  إىل  ويهــدف  قديمــة،  بشــريَّة 
ــة العالقــة بــني أطرافهــا، واآلثــار الســلبيَّة بهــا، حيــث تؤثِّــر  يتناســب مــع طبيعــة هــذه الجرائــم وخصوصيَّ

ــة دور الـشـرطة يف تحقيــق األمــن يف املجتمــع.  يف أمــن املجتمــع واســتقراره، إضافــًة إىل أهميَّ

مبادئ علم الطب الشرعي والسموم لرجال األمن والقانون
رجاء محمد عبد املعبود

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1433هـ /2012م       ورقي: 390 صفحة
ISBN-P: 978-603-8116-07-4

سعر الكتاب: 22 رياًل سعوديًّا
عن الكتاب

تناول هذا الكتاُب دور الطب الشرعي يف حل املشكالت ذات الصبغة الطبيَّة املعروضة أمام جهات 
ــة يف مجــالت الطــب  التحقيــق والقـضـاء، أي كل مــا يـعـرض أمــام القـضـاء مــن مســائل ومشــكالت طبيَّ
ــم مجــاَل الطــب الـشـرعي إىل: الطــب الـشـرعي امـلـريض، ويختــص بتحديــد ســبب الوفــاة  املختلفــة. وقسَّ
ــة، مــن خــالل فحــص الجثــث وتشــريحها يف القضايــا  ــة أو غــري طبيعيَّ ونوعهــا مــن حيــث كونهــا طبيعيَّ
الطبيَّة الشــرعيَّة املتعلِّقة باملتوفني؛ والطب الشــرعي الســريري، ويختص باملســائل الطبيَّة ذات البعد 

الـشـرعي أو القاـنـون يف األشــخاص.
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رات.. تأثرياتها وطرق التخلُّص اآلمن منها املخدِّ
محمود السيد عيل

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1433هـ /2012م       ورقي: 210 صفحات
ISBN-P: 978-603-8116-11-1
سعر الكتاب: 14 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
رات والتأثري الصحي واملادي الضار عى املتعاطي وما يؤثِّر يف  تناول هذا الكتاُب إدمان تعاطي املخدِّ
فاعليتــه وتأثــريه يف املجتمــع ويف حركتــه يف الحيــاة. وتطــرَّق إىل الهتمــام بجوانبهــا املتعــددة وتخصيــص 
مزيــٍد مــن الجهــود واألمــوال الالزمــة للتعامــل معهــا بصيــغ تحــدُّ مــن انتشــارها وتقلــل آثارهــا، وبــنّي 
والتوتــر،  القلــق  مثــل:  رة،  املــادة املخــدِّ تنــاول  عــن  ــف  التوقُّ عنــد  أو املضاعفــات  النفســيَّة  اآلثــار  بعــض 
رات واإلدمــان،  عــن املخــدِّ الرتكيــز، وعــدم الرتيــاح. كمــا ســرد تعريفــات ومفاهيــم  والكتئــاب، وقلــة 

مــات. ئــات، واملنوِّ واألفيونــات، والقنــب )نبــات الحشــيش(، واملنشــطات، وعقاقــري الهلوســة، واملهدِّ

القيادة اإلسرتاتيجيَّة ودورها يف تطوير الثقافة التنظيميَّة
صالح بن سعد املربع

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1433هـ /2012م       ورقي: 447 صفحة
ISBN-P: 978-603-8116-14-2

سعر الكتاب: 22 رياًل سعوديًّا
عن الكتاب

مــات وإيجــاد وتهيئــة تلــك القيــادة يف  تنــاول هــذا الكتــاُب دور القيــادة اإلـسـرتاتيجيَّة يف تطويــر املنظَّ
ــًة، ومــا يرتتَّــب  ــة للدـفـاع املــدن خاصَّ ــة للجــوازات واملديريــة العامَّ ــًة واملديريــة العامَّ ــة عامَّ األجـهـزة األمنيَّ
عــى ذلــك مــن إعــداد كفايــات قياديَّــة إســرتاتيجيَّة ُتســهم يف تطويــر الثقافــة التنظيميَّــة يف تلــك األجهــزة، 
ــة بوصفهــا عوامــل تدعــم تكويــن ثقافــة  ــة والبيئــة املحليَّ مــع األخــذ بعــني العتبــار العوامــل الجتماعيَّ

ــة مرنــة متمـيـزة تســاعد عــى إنجــاز العمــل بالشــكل األمثــل. تنظيميَّ

األمن غري التقليدي
محمد جمال مظلوم

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1434هـ /2012م       ورقي: 418 صفحة
ISBN-P: 978-603-8116-16-6         سعر الكتاب: 20 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
الــذي أصبــح مفهوًمــا جديــًدا ملوضوعــات تخــص  التقليــدي  الكتــاُب موـضـوع األمــن غــري  تنــاول هــذا 
ومــن مطالبــه األساســيَّة، يف  مــن حقوقــه  انتقاًصــا  ل  يشــكِّ تحقيقهــا  عــدم  وأصبــح  اإلنســان وحياتــه، 

الحفاظ عى معيشته؛ إذ يطلب اإلنسان تحقيق األمن التقليدي واألمن غري التقليدي مًعا،  
الشــخيص  واألمــن  والبيئــي  الصحــي  األمــن  مثــل:  حديثــة،  قديمــة/  ــة  أمنيَّ مفاهيــم  الكتــاب  ويضــم 
غــري  األمــن  عليــه  أُطلــق  ومــا  الجديــدة،  ــة  األمنيَّ باملفاهيــم  اإلملــام  تحقيــق  إىل  ويهــدف  للمواطنــني. 

موضوعاتــه. أهــم  ملعرفــة  محاولــة  يف  بمفرداتــه  والتعريــف  التقليــدي، 
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حقوق املهاجر والتزاماته يف القانون الدويل الخاص .. دراسة تحليليَّة مقارنة يف التشريعات العربيَّة
محمد السيد عرفة

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1434هـ /2013م       ورقي: 450 صفحة
ISBN-P: 978-603-8116-20-3

سعر الكتاب: 25 رياًل سعوديًّا
عن الكتاب

ــة، وبخاصــة هجــرة األيــدي العاملــة، باعتبارهــا إحــدى  يلقــي هــذا الكتــاُب الضــوَء عــى الهجــرة الدوليَّ
رة للهجــرة، ودولــة الســتقبال، أي:  ضــرورات العصــر لــكل دولــة مــن دول اإلرســال، أي: الدولــة املصــدِّ
ــة يف مجــال  الدولــة املســتقِبلة للهـجـرة، عــى حــدٍّ ســواء؛ فقــد ُيســهم الكتــاب يف إـثـراء املعرفــة القانونيَّ
تحديــد املركــز القاـنـون للمهاجــر الــدويل فيمــا يتعلَّــق بحقوقــه وواجباتــه، ومــا ُيســهم بــه مــن توضيــح 
ــة املقارنــة يف مجــال تحديــد املركــز القانــون  ــة والقانونيَّ ملوقــف الفقــه املقــارن وبعــض التطبيقــات القضائيَّ

للمهاجــر الــدويل.

األبعاد القانونيَّة واألمنيَّة لعالقة الدول العربيَّة باملحكمة الجنائيَّة الدوليَّة
محمد بن حسن الحاريث

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1434هـ /2013م       ورقي: 302 صفحة
ISBN-P: 978-603-8116-26-5          سعر الكتاب: 18 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
ســبقت  التــي  الجهــود  ــع  وتتبُّ الدائمــة  ــة  الدوليَّ ــة  الجنائيَّ املحكمــة  تعريــف  إىل  الكتــاُب  هــذا  يهــدف 
ــة باعتبارهــا  إنـشـاءها وعالقتهــا بمجلــس األمــن وبالقـضـاء الوطنــي، ونشــر الوعــي عــن املحكمــة الجنائيَّ
ــة  الجنائيَّ للمحكمــة  الجديــدة  التطبيقــات  التاريــخ املعاصــر، ورصــد  ــة املؤثِـّـرة يف  الدوليَّ مــات  أهــم املنظَّ
ــة وأثرهــا يف عالقــة الــدول باملحكمــة، والوقــوف عــى طبيعــة العمــل العربــي املـشـرتك، وتقديــم  الدوليَّ
ــة  ــة الدوليَّ ــة الدوليَّــة، وعالقــة املحكمــة الجنائيَّ ــة باملحكمــة الجنائيَّ رؤيــة مســتقبليَّة لعالقــة الــدول العربيَّ
ــة.  ــة الدوليَّ ــة املســتقبلية باملحكمــة الجنائيَّ ــة، وتصــور عالقــة الــدول العربيَّ ــة الوطنيَّ باألنظمــة القضائيَّ

االستجواب األمني
أحمد بن عبد الله السعيد

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1434هـ /2013م
ورقي: 146 صفحة

ISBN-P: 978-603-8116-23-4
سعر الكتاب: 16 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
تناول هذا الكتاُب الستجواَب األمني بوصفه أحد إجراءات التحقيق وأهمها، وماهية الستجواب 
األمنــي، وقواعــده. كمــا ذكــر عيــوب الســتجواب وصفــات القائــم بــه، وعــرج عــى الســتجواب األمنــي يف 

الجرائم اإللكرتونيَّة، ثم ذكر النواحي التطبيقيَّة لالستجواب األمني.



29 ا حسب سنة اإلصدار
ً

دليل اإلصدارات العلمية ُمصنف

مة التعاون الدويل ملواجهة الجريمة املنظَّ
مختار حسني شبييل

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1434هـ /2013م       ورقي: 362 صفحة
ISBN-P: 978-603-8116-18-0

سعر الكتاب: 20 رياًل سعوديًّا
عن الكتاب

ولــه  ًبا،  متشــعِّ موضوًعــا  باعتبــاره  مــة  املنظَّ الجريمــة  ملواجهــة  الــدويل  التعــاوَن  الكتــاُب  هــذا  تنــاول 
الــدويل  والقانــون  واإلـجـرام  والنفــس  والجتـمـاع  القتصــاد  وعلــوم  والجغرافيــا  التاريــخ  يف  امتــدادات 
عــن  الـشـرطيَّة. وكشــف  ــة والعلــوم  الدوليَّ مــات  ــة واملنظَّ الدوليَّ الــدويل، والعالقــات  الجنــايئ  والقانــون 
مــة بمــا تمثلــه مــن خطــر كبــري عــى الــدول وعــى املجتمــع الــدويل  ــة مكافحــة الجريمــة املنظَّ مــدى أهميَّ
الــدول  بــني  وفيمــا  املكافحــة  هيئــات  بــني  للتعــاون  الجهــود  كل  تكاُتــف  ضــرورة  عــى  د  وشــدَّ قاطبــًة، 

ملواجهتهــا.

الثقافة األمنيَّة.. املفهوم والواقع
عبد الرحمن بن إبراهيم الشاعر

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1434هـ /2013م       ورقي: 186 صفحة
ISBN-P: 978-603-8116-27-2
سعر الكتاب: 16 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
َر الحــادث يف مناشــط املجتمعــات البشــريَّة الــذي أوجــب أن تكــون دائمــة  تنــاول هــذا الكتــاُب التطــوُّ
ــة إىل تعزيــز  الثقافــة األمنيَّ التقنيــة. وتســعى عناصــر  العصــر  ــف املســتمر مــع معطيــات  التغيــري والتكيُّ
ــة. وقــد تنــاول الكتــاُب فلســفَة التغيــري  تنميــة التجــاه نحــو املجتمــع واملواطــن والبيئــة واملهــارات الذهنيَّ

ــة. الثقــايف والتجــاه األمنــي للثقافــة األمنيَّ ــة والتوجيــه  والرؤيــة األمنيَّ

ر عند األطفال واملراهقني )مفهومه – أسبابه – عالجه( سلوك التنمُّ
عيل موىس الصبحيني؛ محمد فرحان القضاة

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1434هـ /2013م       ورقي: 232 صفحة
ISBN-P: 978-603-8116-24-1

سعر الكتاب: 22 رياًل سعوديًّا
عن الكتاب

هــة مــن طفــل إىل آخــر يف مثــل عمــره أو أصغــر  تنــاول هــذا الكتــاُب ســلوك التنمــر بوصفــه ظاهــرًة موجَّ
رون أنماًطــا مــن الســلوك اإلجرامــي وغــري الجتماعــي، وتعاطــي  منــه. وبــنيَّ خطــر املســتقوين الذيــن يطــوِّ
رات واســتخدام الســالح، وهــو ســلوك مكتَســب مــن البيئــة التــي يوجــد فيهــا الشــخص،  الكحــول واملخــدِّ
ــل املبكــر وإشــاعة الوعــي ضروريــان ومهمــان مــن أجــل وقــف الســتقواء، وأن الحاجــة  وأوضــح أن التدخُّ

ماســة إىل تعليــم األطفــال واملراهقــني طرًقــا مناســبة يف العالقــات مــع اآلخريــن.
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املسائل األوليَّة غري الجنائيَّة التي يتوقَّف عليها الفصل يف الدعوى الجنائيَّة.. دراسة مقارنة
محمد عبد الحميد ميك

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1437هـ /2016م       ورقي: 203 صفحات
ISBN - P: 978-603-8116-68-5

سعر الكتاب: 30 رياًل سعوديًّا
عن الكتاب

ــة الالزمــة للحكــم يف الدعــوى الجنائيَّــة؛  تنــاول هــذا الكتــاُب تعريــف نظــام املســائل األوليَّــة غــري الجنائيَّ
لتكــون عوًنــا لــكلِّ َمــن لــه عالقــة بهــذا املوضــوع، مــن قضــاء، وهيئــة تحقيــق، وادعــاء عــام، ورجــال أمــن، 
ــة املختلفــة التــي تثــور أمــام املحكمــة  ومحامــني، وباحثــني، وغريهــم. ومــن أهــم نتائجــه: أن املســائل األوليَّ
الجنائيَّة يف أثناء نظر الدعوى الجنائيَّة ويكون الحكم يف الدعوى الجنائيَّة متوقًفا عى الفصل فيها، 
ــة. ومــن أهــم توصياتــه: إلـغـاء نــص املــادة 225 مــن قانــون  ــة؛ إذ قــد تكــون مدنيَّ ذات طبيعــة غــري جنائيَّ

ــة يف اإلثبــات يف املــواد الجنائيَّــة. اإلجــراءات الجنائيَّــة والعــودة إىل القاعــدة العامَّ

األضرار النفسيَّة واالجتماعيَّة للهجرة غري املشروعة
أحمد عبد العزيز األصفر اللحام

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1437هـ /2016م       ورقي: 252 صفحة
ISBN - P: 978-603-8116-67-8          سعر الكتاب: 37 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
ــة املرتتِّبــة عــى الهجــرات  تنــاول هــذا الكتــاُب تحليــل العوامــل املؤديــة إىل األضــرار النفســيَّة والجتماعيَّ
ــة املحيطــة بفئــات الشــباب. وقــد ـجـاء  غــري املشــروعة يف ضــوء عمليــات التفاُعــل بــني الشــروط املوضوعيَّ
انتشــارها  غــري املشــروعة وأماكــن  الهـجـرات  التاريخــي ملشــكلة  التطــور  فيهــا  ُعــرض  يف ســبعة فـصـول، 
بفئــات  ــة املحيطــة  الشــروط املوضوعيَّ تفاُعــل  ضــوء  يف  عليهــا  واألـضـرار املرتتِّبــة  العالــم.  يف  األساســيَّة 
ــة يف مكافحــة الهـجـرة  ــة واإلقليميَّ ــة، كمــا ُقيِّمــت الجهــود الدوليَّ الشــباب وهــم يف مجتمعاتهــم األصليَّ

غــري املشــروعة.

تقنية بطاقة تحقيق الُهويَّة يف مجال األحوال املدنيَّة
أحمد سعد جوهر

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1437هـ /2016م
ورقي: 149 صفحة

ISBN - P: 978-603-8116-70-8
سعر الكتاب: 31 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
تنــاول هــذا الكتــاُب صناعــة بطاقــة الُهويَّــة وطــرق تأمينهــا وحمايتهــا مــن عمليــات التزويــر أو التزييــف. 
وجــاء يف ســتة فصــول، ومــن أهــم توصياتــه: توفــري وســائل التوعيــة والتدريــب لرجــل الشــارع العــادي، 
الــذي يمثــل املســتوى األول للفحــص، وذلــك مــن خــالل توفــري النـشـرات الكافيــة بالجرائــد والصحــف 

ــة. ــة، وأيًضــا مــن خــالل النـشـرات والربامــج التلفزيونيَّ الحكوميَّ
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املحددات النظريَّة والعمليَّة لإلعالم األمني الوقايئ.. دراسة تحليليَّة
محمد سيف الدين عبد الرزاق؛ يسرا حسني عبد الخالق

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1437هـ /2016م
ورقي: 269 صفحة

ISBN - P: 978-603-8116-71-5
سعر الكتاب: 37 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
يه وزارات الداخليَّة يف بعض الدول العربيَّة عرب مواقعها  تناول هذا الكتاُب الدور الوقايئ الذي تؤدِّ
اإللكرتونيَّة وشبكات التواصل الجتماعي. وجاء الكتاب يف خمسة فصول. ومن أهم نتائجه: اهتمام 
لــدى الجمهــور، ومــن أهــم توصياتــه:  ــة  ــة عيِّنــة الدراســة برفــع الوعــي واملعرفــة األمنيَّ وزارات الداخليَّ
ــة  الرســائل اإلعالميَّ إعــداد  يف  متكاملــة  ــة  إعالميَّ إـسـرتاتيجيَّة  عــى  ــة  األمنيَّ ســات  اعتمــاد املؤسَّ ضــرورة 

هــة للجمهوريــن )الداخــيل والخارجــي(.  ــة املوجَّ ــة الوقائيَّ األمنيَّ

الحماية الدوليَّة للبيئة الربيَّة من أخطار التلوُّث
عبد الرحيم نصر جودة

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1437هـ /2016م
ورقي: 310 صفحات

ISBN - P: 978-603-8116-43-2
سعر الكتاب: 32 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
البيئــة  ثهــا، ومعرفــة أدوات حمايــة  تنــاول هــذا الكتــاُب تعريــف مفهــوم البيئــة الربيَّــة ومصــادر تلوُّ
عــن األـضـرار  ــة  الدوليَّ وبــنيَّ املســؤوليَّة  فـصـول،  أربعــة  وـجـاء يف  ــة.  الحيَّ ــة وغــري  الحيَّ بنوعيهــا،  الربيَّــة 
ي عــى البيئــة الربيَّــة. كمــا تنــاول التعــاون الــدويل واإلقليمــي يف مجــال حمايــة البيئــة  الناجمــة عــن التعــدِّ

ــة يف حمايــة البيئــة الربيَّــة. مــات الدوليَّ الربيَّــة، ودور املنظَّ

السالمة يف املنشآت السياحيَّة.. دراسة تطبيقيَّة عىل مدن مالهي األطفال يف اململكة العربيَّة السعوديَّة
محمد ناصر البييش

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1437هـ /2016م       ورقي: 198 صفحة
ISBN - P: 978-603-8116-72-2

سعر الكتاب: 32 رياًل سعوديًّا
عن الكتاب

الســياحيَّة،  الواجــب توافرهــا يف املنشــآت  الســالمة وســبل الحمايــة  اـشـرتاطات  الكتــاُب  تنــاول هــذا 
ة، ويف مدن مالهي األطفال يف اململكة العربيَّة السعوديَّة.  ة يف مالعب األطفال بالحدائق العامَّ خاصَّ
وقــد ـجـاء يف خمســة فـصـول. ومــن أهــم نتائجــه: أكــرث الـشـرتاطات تطبيًقــا يف املنشــآت الســياحيَّة التــي 
ــة ثابتــة يف مكانهــا. ومــن  تتضمــن ألعاًبــا لألطفــال: تثبيــت األلعــاب بإحــكام وعناصرهــا الرأســيَّة واألفقيَّ

أهــم توصياتــه: العمــل عــى تعزيــز الثقــة؛ حيــث إن نصــف مرتــادي املالهــي ل يثقــون بســالمتها.
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في األمن الوطني يف ضوء بعض العوامل الفرديَّة والبيئة التنظيميَّة االحرتاق النفيس لدى موظَّ
سامية الحاج عيىس رحال

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1437هـ /2016م
ورقي: 444 صفحة

ISBN - P: 978-603-8116-73-9
سعر الكتاب: 40 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
ـجـاء يف خمســة  الـشـرطة، وقــد  أـفـراد  الضــوء عــى  الكتــاُب موـضـوع الـحـرتاق، وســلَّط  تنــاول هــذا 
ــة يف مســتويات الـحـرتاق النفــيس حســب  فـصـول. ومــن أهــم نتائجــه: وجــود فــروق ذات دللــة إحصائيَّ
ــة وتلــك املرـكـزة عــى النفعــال. ومــن أهــم توصياتــه: الهتمــام  إـسـرتاتيجيَّات املواجهــة املرـكـزة عــى املهمَّ
عرضــًة  األكــرث  املهــن  ســيَّما  ل  املهنــي،  النتـقـاء  عمليــات  خــالل  الشــخصيَّة  أنمــاط  بخصائــص  الجــدي 

ســة. لإلجهــاد، وكــذا الرتكيــز عــى العنصــر البشــري خــالل الســعي نحــو تطويــر أداء املؤسَّ

الطائفيَّة الدينيَّة: بواعثها.. واقعها.. مكافحتها
جالل الدين محمد صالح

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1437هـ /2016م       ورقي: 460 صفحة
ISBN - P: 978-603-8116-74-6

سعر الكتاب: 48 رياًل سعوديًّا
عن الكتاب

ــة مــن حيــث تحديــد حقيقتهــا، وجــاء يف ثمانيــة فصــول.  ــة الدينيَّ تنــاول هــذا الكتــاُب موضــوع الطائفيَّ
ــة الدينيَّــة يف املنطقــة العربيَّــة واإلســالميَّة ُتمثــل أحــد أهــم التحديــات التــي  ومــن أهــم نتائجــه: أن الطائفيَّ
يواجههــا اإلنســان املســلم واإلنســان العربــي يف هــذه اللحظــة مــن تاريخــه املعاصــر. ومــن أهــم توصياتــه: 
ــة، وتعميــم العدالــة بــني النــاس  اعتمــاد املواطنــة مبــدأً للتعايــش الوطنــي بــني جميــع املكونــات املجتمعيَّ

ــة. جميًعــا يف املســاءلة القانونيَّ

العالقة التكامليَّة بني أجهزة املرور وشركات التأمني
محمد بن سليمان بن منيع

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1437هـ /2016م
ورقي: 173 صفحة

ISBN - P:   978-603-8116-75-3
سعر الكتاب: 30 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
ــة يف العالــم  ــة الخدمــات التأمينيَّ بــني أجـهـزة املــرور ونوعيَّ تنــاول هــذا الكتــاُب تحديــد طبيعــة العالقــة 
ــة الســعوديَّة  العربــي. وـجـاء يف أربعــة فـصـول. ومــن أهــم نتائجــه: أن دول العالــم العربــي واململكــة العربيَّ
ــا يف معــدلت حــوادث املــرور. ومــن أهــم توصياتــه: تبنــي مفهــوم الســالمة املروريَّــة  تعــدُّ مــن أُويل الــدول عامليًّ

ــة بمجــال الســالمة املروريَّــة. ــة األخــرى املعنيَّ ــا ونـشـره بــني الجهــات الحكوميَّ بوصفــه مفهوًمــا وطنًيّ
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املواصفات القياسيَّة للسالمة املروريَّة
أيمن سمري الضبع

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1437هـ /2016م
ورقي: 203 صفحات

ISBN - P:  978-603-8116-76-0
سعر الكتاب: 33 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
تناول هذا الكتاُب املواصفات القياسيَّة للسالمة املروريَّة، وشملت توصياته ثالثة محاور )املركبة، 
والطريــق، والتشــريعات والقوانــني(، ومــن أهمهــا: مواصفــات قياســيَّة ألـجـزاء املركبــة، تشــمل األداء 

واألمــان والتواُفــق البيئــي وأجهــزة األمــان اإليجابــي والكامــن، واإللــزام بهــا.

األمن القومي العربي وتحدياته املستقبليَّة
ميلود عامر حاج

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1438هـ /2016م
ورقي: 537 صفحة

ISBN - P:   978-603-8116-78-4
سعر الكتاب: 45 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
تنــاول هــذا الكتــاُب التعريــف بأبعــاد األمــن القومــي العربــي عــن طريــق إيضــاح التحديــات املســتقبليَّة 
مت يف هذا السياق. وكانت أبرز التوصيات:  رات التي ُقدِّ التي تواجهه، عى الرغم من الجهود والتصوُّ

ــة. رات التــي تشــهدها املنطقــة العربيَّ ــة بنــاًء عــى التطــوُّ تفعيــل عمــل الجامعــة العربيَّ

الرعاية النفسيَّة وسبل النهوض بها.. جهود عربيَّة وتجارب عامليَّة
السيد فهمي عيل محمد

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1438هـ /2016م
ورقي: 552 صفحة

ISBN - P:   978-603-8116-80-7
سعر الكتاب: 50 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
النفســيَّة يف ظــل  ــة  ــق اإلنســان الصحَّ النفســيَّة، وكيــف يحقِّ التعريــف بالرعايــة  الكتــاُب  تنــاول هــذا 
مــن  التوصيــات،  مــن  عــدٍد  إىل  وخلــص  وأســريَّة.  ــة  واجتماعيَّ واقتصاديَّــة  سياســيَّة  وعوامــل  ظــروف 
ــة  العامَّ ــة  الصحيَّ القطاعــات  النفســيَّة يف جميــع  ــة  الرعايــة والصحَّ أهمهــا: ضــرورة مناقشــة موـضـوع 

النفســيَّة ألـفـراد املجتمــع. الخدمــات  م  تقــدِّ التــي  ــة  واملجتمعيَّ النفســيَّة  ــة  والصحيَّ
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املصطلحات املستخدمة يف أجهزة العدالة الجنائيَّة العربيَّة
خالد بن سعود البشر

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1438هـ /2016م
ورقي: 488 صفحة

ISBN - P: 978-603-8116-79-1
سعر الكتاب: 65 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
ــة إىل وجــود إصــدار  ــة، أصبحــت الحاجــة ماسَّ ر العلمــي يف مجــال العلــوم الجنائيَّ اســتكماًل للتطــوُّ
علمــي يلبِّــي احتيــاج تلــك العلــوم مــن تدويــن ملصطلحاتهــا األساســيَّة وتعريفاتهــا، ويتنــاول هــذا اإلصــدار 
ــة والعلــوم املســاعدة يف اللغــة والشــريعة والقانــون.  ــة املشــتقة مــن العلــوم الجنائيَّ املصطلحــات الجنائيَّ
ــة وتكويــن رؤى  صــة وإســهامها يف تطويــر العلــوم املعرفيَّ وجديــر بالذكــر أن إيجــاد اإلصــدارات املتخصِّ

ــة وحلهــا. ــة إنمــا يســاعد يف فهــم املعضــالت العلميَّ خاصَّ

تأثري األحداث األمنيَّة يف نفسيَّة رجل األمن وأدائه
خالد إبراهيم حسن الكردي

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1438هـ /2016م
ورقي: 183 صفحة

ISBN - P: 978-603-8116-85-2
سعر الكتاب: 32 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
ــة يف نفســيَّة رجــل األمــن  ــة التــي تمــر بهــا املنطقــة العربيَّ تنــاول هــذا الكتــاُب تأـثـريات األحــداث األمنيَّ
برامــج  إعــداد  التــي تواجهــه. ومــن أهــم توصياتــه:  وبــنيَّ طبيعــة عمــل رجــل األمــن واألحــداث  وأدائــه. 
ــة  ــة مــن ِقَبــل املختصــني؛ لــيك ُتســتخدم يف أســاليب مواجهــة الضغــوط املهنيَّ نفســيَّة وســلوكيَّة ومعرفيَّ

عــى عمــل رجــل األمــن.

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 /2017م       ورقي: 184 صفحة
ISBN - P:    978-603-8116-88-3

سعر الكتاب: 33 رياًل سعوديًّا
عن الكتاب

ــة  تنــاول هــذا الكتــاُب واقــع التدريــب يف كليــات الدفــاع املــدن وأكاديمياتــه ومعاهــده يف الــدول العربيَّ
بوصفــه مرحلــًة أوىل ألبحــاث مقبلــة تســتند إىل مخرجــات هــذه الدراســة يف إيجــاد رؤى عربيَّــة مشــرتكة 
ــة يف التدريــب بأجـهـزة الدـفـاع املــدن. ومــن أهــم توصياتــه: ضــرورة إدخــال برامــج  إلحــداث نقلــة نوعيَّ
بــني عــن ُبعــد يف كليــات  م للمتدرِّ ُتقــدَّ صــني يف مجــال أعمــال الدـفـاع املــدن  هــة للمتخِصّ ــة موجَّ تدريبيَّ

ــة. الدـفـاع املــدن ومعاهــده يف الــدول العربيَّ
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العقوبات البديلة يف قضايا األحداث.. دراسة مقارنة
محسنة سعيد القحطان

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1438هـ /2017م
ورقي: 244 صفحة

ISBN - P:  978-603-8116-89-0
سعر الكتاب: 29 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
تنــاول هــذا الكتــاُب مفهــوم العقوبــات البديلــة عــى األحــداث، وتأصيلهــا الـشـرعي والنظامــي. ومــن 
أهــم نتائجــه: أن الهــدف األســايس مــن العقوبــات يف قضايــا األحــداث يف اإلســالم هــو إـصـالح الحــدث 
األحــداث،  لــدى  الحــوار  ثقافــة  نشــر  توصياتــه:  أهــم  ومــن  التأديــب.  أهــل  مــن  ألنــه  مســاره؛  وتقويــم 
ــة  ــة خاصَّ نــة قضائيَّ وتيســري تبــاُدل الـخـربات بــني القضــاة الذيــن ينظــرون قضايــا األحــداث، وتكويــن مدوَّ
مهــا وزارة العــدل عــى القضــاة. تجمــع القضايــا التــي ُحكــم فيهــا بعقوبــات بديلــة عــى األحــداث، تعمِّ

تقييم طرق استخالص الحمض النووي من عينات األظافر
تهان منيس العنزي

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1438هـ /2017م       ورقي: 101 صفحة
ISBN-P: 978-603-8116-91-3         سعر الكتاب: 22 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
تنــاول هــذا الكتــاُب اســتخالص الحمــض النــووي مــن عينــات األظافــر، حيــث إنــه خيــار مهــم للحصــول 
ــة، وذلــك عندمــا تكــون اآلثــار البيولوجيــة األخــرى،  عــى الحمــض النــووي وتحليلــه يف املجــالت الجنائيَّ
الحـصـول  فرصــة  للفاحــص  يتيــح  مــا  وهــو  الفقــدان،  أو  للتلــف  تعرَّضــت  قــد  اللعــاب،  أو  الــدم  مثــل 
ــة الكتــاب يف أنــه يطــرح طريقتــني  عــى كميــة مــن الحمــض النــووي تكفــي لتحقيــق الـغـرض. وتــربز أهميَّ
مــن أهــم طــرق اســتخالص الحمــض النــووي، ويســتعرض محاولــة تطويــر كلتــا الطريقتــني مــن خــالل 

اســتخدام اإلذابــة بمحـلـول هيدروكســيد الصوديــوم، إضافــًة إىل إيضــاح تأثــري طــالء األظافــر.

الفكر التنظيمي بني الحداثة وما بعد الحداثة
عامر خضري الكبييس

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1438هـ /2017م
ورقي: 205 صفحات

ISBN - P:  978-603-8116-92-0
سعر الكتاب: 28 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
تنــاول هــذا الكتــاُب انعكاســات فلســفة الحداثــة عــى رواد الفكــر التنظيمــي التقليــدي الذيــن ســعوا إىل 
توظيــف العقــل يف بـنـاء التصميمــات والنمــاذج والنظريَـّـات. ومــن أهــم توصياتــه: ينبغــي ألبـنـاء الديانــات 
واملذاهــب والفلســفات الشــرقيَّة عــى اختالفهــا أن يشــقوا طريقهــم بأنفســهم ويعمقــوا فكرهــم بحًثــا عــن 

حضــارة تجمــع بــني األصالــة واملعاـصـرة دون حــدود أو قيــود.
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الضمانات الدوليَّة للمحاكمة الجنائيَّة العادلة
وحيد بن سعيد الوادعي

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1438هـ /2017م
ورقي: 390 صفحة

ISBN - P:   978-603-8116-93-7
سعر الكتاب: 37 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
ــة الضروريَّــة للمحاكمــات الجنائيَّــة، التــي التزمــت  تنــاول هــذا الكتــاُب الضمانــات اإلجرائيَّــة واملوضوعيَّ
هــذه  مــن  املصــري  والقانــون  الســعودي  النظــام  مــن  كلٍّ  موقــف  وبــنيَّ  العالــم،  يف  الــدول  أغلــب  بهــا 
ــة  الضمانــات مــن خــالل عقــد مقارنــة بينهمــا. ومــن أهــم نتائجــه: تأكيــد مراعــاة ضمانــات املحاكمــة الجنائيَّ

ــة، ومــن َثــمَّ ربطهــا بالواقــع. العادلــة مــن خــالل الدراســات التأصيليَّ

ات األمنيَّة اإلعالم األمني يف ظل املتغريِّ
رانيا عبد النعيم العشران؛ جمان حامد الدهامشة؛ عبد الرحمن فهاد العجمي

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1439هـ /2017م
ورقي: 192 صفحة

ISBN - P: 978-603-8116-94-4
سعر الكتاب: 35 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
ــة  األمنيَّ ات  املتـغـريِّ مواجهــة  يف  أشــكالها  بجميــع  األمنــي  اإلعــالم  وســائل  دور  الكتــاُب  هــذا  تنــاول 
ة عــى املنطقــة العربيَّــة، األمــر الــذي تطلَّــب أن ترفــع جميــع األجهــزة األمنيَّــة مــن جاهزيتهــا مــن  املســتجدَّ
ي لتلك األحداث. ومن أهم توصياته: تعزيز التعاُون بني اإلعالم األمني ووســائل اإلعالم  أجل التصدِّ

املختلفــة والســتفادة مــن إمكاناتهــا املتواـفـرة لتحقيــق أهــداف اإلعــالم األمنــي.

املحكمة اإللكرتونيَّة.. دراسة تأصيليَّة مقارنة
عبد العزيز بن سعد الغانم

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1439هـ /2017م       ورقي: 232 صفحة
ISBN - P:   978-603-8116-96-8

سعر الكتاب: 29 رياًل سعوديًّا
عن الكتاب

مــن  ل  والتـحـوُّ التقــايض،  حوســبة  مــن  بهــا  يتعلَّــق  ومــا  ــة،  اإللكرتونيَّ املحكمــة  الكتــاُب  هــذا  تنــاول 
ــة املســتحدثة. ومــن  ــا عــى الــورق إىل اســتخدام الوســائل اإللكرتونيَّ ــة املعتِمــدة كليًّ اإلـجـراءات القضائيَّ
ــة للتقــايض اإللكــرتون، ذات شــخصيَّة اعتباريَّــة مســتقلَّة، لعتمــاد  أهــم توصياتــه: إنـشـاء هيئــة وطنيَّ
املمارســات والربامــج وجميــع العاملــني يف القطــاع العــديل، َوْفًقــا ملتطلبــات التقــايض اإللكــرتون بجميــع 

اتــه. متغريِّ
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سات اإلصالحيَّة بني متطلبات األمن وحقوق اإلنسان التصنيفات العلميَّة لنزالء املؤسَّ
رقية سليمان عواشرية؛ دليلة حمو مباريك؛ مسيكة إسماعيل رمضان

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1439هـ /2017م
ورقي: 317 صفحة

ISBN - P:  978-603-8116-98-2
سعر الكتاب: 41 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
ــة، مــن خــالل تحديــد أســاليب  ســات اإلصالحيَّ ــة لـنـزلء املؤسَّ تنــاول هــذا الكتــاُب التصنيفــات العلميَّ
ــة. ومــن أهــم نتائجــه: أن نجــاح  التصنيــف باعتبــاره أهــم نظــام تمهيــدي تعتمــد عليــه أي سياســة عقابيَّ
ــة التصنيــف. ومــن  ــد مــن صحَّ ــة التصنيــف يتطلَّــب متابعــة النزيــل يف الفئــة التــي ُصنِّــف إليهــا، للتأكُّ عمليَّ
أهــم توصياتــه: إلـغـاء التصنيــف القاـنـون عــى أســاس املــدة املحكــوم بهــا؛ لكونهــا ل تعــربِّ عــن الخطــورة 

ــة للمـجـرم. الجرميَّ

جرائم تقنية املعلومات يف التشريعات والصكوك العربيَّة
إمام حسنني عطا الله

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1439هـ /2017م       ورقي: 565 صفحة
ISBN - P:  978-603-8116-99-9

سعر الكتاب: 45 رياًل سعوديًّا
عن الكتاب

ــة واتســاقه يف مكافحــة جرائــم  ــة العربيَّ ــه التشــريعات الجنائيَّ تنــاول هــذا الكتــاُب مــدى توافــق توجُّ
ســواء  الشــأن؛  هــذا  يف  املقارنــة  والتشــريعات  ــة  واإلقليميَّ ــة  الدوليَّ التجاهــات  مــع  املعلومــات  تقنيــة 
مــن حيــث اإلطــار العــام للتجريــم، أو أنــواع العقوبــات التــي تبنَّاهــا كل تشــريع. ومــن أهــم نتائجــه: أن 
ــة العربيَّــة يف مجــال مكافحــة جرائــم تقنيــة املعلومــات،  ــة املقارنــة للتشــريعات الجنائيَّ الدراســة التحليليَّ

أظـهـرت جوانــب مــن التفــاق وأخــرى مــن الختــالف بــني تلــك التشــريعات.

شــبكات  جمهــور  عــىل  مســحيَّة  دراســة  ــة..  االجتماعيَّ الشــبكات  عــرب  والشــائعات  األمنــي  اإلعــالم 
االجتماعــي التواصــل 

محمد صادق إسماعيل
الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1439هـ /2017م

ورقي: 213 صفحة
ISBN - P:   978-603-8235-07-2

سعر الكتاب: 34 رياًل سعوديًّا
عن الكتاب

تنــاول هــذا الكتــاُب دور اإلعــالم األمنــي يف مواجهــة الشــائعات عــرب شــبكات التواصــل الجتماعــي، مــن 
أمــن  عــى  واألكاذيــب  الشــائعات  الســلبيَّة لنتشــار  التداعيــات  مواجهــة  ــة  كيفيَّ تتنــاول  رؤيــة  طــرح  أجــل 
املجتمع، بل وإمكاناتها وقدراتها عى تحقيق النهضة املجتمعيَّة. ومن أهم توصياته: نشــر الوعي العام 

ــة الرســميَّة وغــري الرســميَّة. ســات الجتماعيَّ بأخطــار الشــائعات مــن خــالل املؤسَّ
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اإلعالم األمني واإلنرتنت: التصدي للتهديدات اإلرهابيَّة )داعش والقاعدة نموذًجا(
عمر إبراهيم بوسعدة؛ حمدي بشري محمد

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1439هـ /2017م
ورقي: 175 صفحة

ISBN - P:   978-603-8235-04-1
سعر الكتاب: 32 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
ــة عــرب اإلنرتنــت، مــن خــالل  تنــاول هــذا الكتــاُب دور اإلعــالم األمنــي يف التصــدي للتهديــدات اإلرهابيَّ
دراســة تنظيمــي القاعــدة والدولــة اإلســالميَّة )داعــش(. ومــن أهــم توصياتــه: تخطيــط وتنفيــذ حمــالت 
ــة التابعــة  ــة املرتتبــة عــى نشــر املــواد اإلعالميَّ ــزة ملواجهــة التهديــدات األمنيَّ ــة مضــادة ومركَّ ــة دعائيَّ إعالميَّ
لتنظيمــي القاعــدة وداعــش عــرب اإلنرتنــت، وذلــك باســتخدام مختلــف التطبيقــات التــي تتيحهــا الشــبكة 

ــة. العنكبوتيَّ

العقوبة الجنائيَّة والتدابري االحرتازيَّة يف اململكة العربيَّة السعوديَّة
نهاد فاروق عباس

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1439هـ /2017م
ورقي: 348 صفحة

ISBN-P: 978-603-8235-03-4
سعر الكتاب: 36 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
تناول هذا الكتاُب العقوبَة الجنائيَّة والتدابري الحرتازيَّة يف اململكة العربيَّة السعوديَّة، ويظهر جليًّا 
ــة؛  ــة الســعوديَّة وأنظمتهــا الوضعيَّ أن الشــرع الحنيــف قــد احتــل مركــز الصــدارة يف السياســة الجنائيَّ
ــق األمــن الشــامل للوطــن  لســتنادها إىل مبــادئ الشــريعة اإلســالميَّة بوصفهــا مصــدًرا لهــا، حتــى يتحقَّ

ــة بتحقيــق أهــداف العقوبــة بالــردع الخــاص والعــام مًعــا.  ــة والعامَّ بحفــظ جميــع املصالــح الخاصَّ

رات.. دراسة تطبيقيَّة عىل دول املغرب العربي اإلعالم األمني ودوره يف مكافحة املخدِّ
بوحنية أحمد قوي

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1439هـ /2017م       ورقي: 228 صفحة
ISBN - P:   978-603-8235-02-7      سعر الكتاب: 35 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
رات  ــة يف مكافحــة املخــدِّ ــة أدوار اإلعــالم األمنــي يف تبنــي إـسـرتاتيجيَّة وقائيَّ تنــاول هــذا الكتــاُب فاعليَّ
يف دول املغــرب العربــي، مــن خــالل دراســة اســتطالعيَّة تقــارن بــني واقــع أجهــزة اإلعــالم األمنــي يف هــذه 
ــة  بـنـاء مضامــني إعالميَّ مــن أجــل  ــة  ــة مغاربيَّ كــوادر إعالميَّ ينبغــي تدريــب  نتائجــه:  الــدول. ومــن أهــم 
رات؛ بحيــث تكــون قــادرة عــى تنشــيط هــذه  مشــرتكة يف إطــار الجهــود اإلعالميَّــة ملكافحــة التجــار باملخــدِّ
مـشـرتك ومتخصــص إلـجـراء  عمــل  فريــق  تشــكيل  توصياتــه: ضــرورة  أهــم  ومــن  ــة.  الحمــالت اإلعالميَّ
ــة، وآليَّــات تحويلهــا إىل صيــغ  دراســة متكاملــة ـحـول واقــع ومســتقبل اإلعــالم األمنــي يف الــدول املغاربيَّ

ــة. عمــل ميدانيَّ
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الربنامج النووي اإليراين.. األبعاد اإلقليميَّة والدوليَّة )2002م - 2016م(
عبد الفتاح عيل الرشدان؛ رنا عبد العزيز الخماش

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1439هـ /2017م
ورقي: 368 صفحة

ISBN - P:  978-603-8235-08-9
سعر الكتاب: 33 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
ــة،  ــة والدوليَّ تنــاول هــذا الكتــاُب نشــأة الربنامــج النــووي اإلـيـران ومراحــل تطــوره وتداعياتــه اإلقليميَّ
ــة  ــة والخارجيَّ ــة العالقــات بــني قــوى املنطقــة الرئيســة وإيــران وتطورهــا، والعوامــل الداخليَّ موضًحــا ماهيَّ
املؤثِـّـرة فيهــا، وأثــر ذلــك يف مواقــف القــوى مــن الربنامــج النــووي اإلـيـران. ومــن أهــم نتائجــه: اســتمرار 

أزمــة الربنامــج النــووي اإلـيـران بوصفهــا قنبلــة موقوتــة معرضــة لالنفجــار يف أي وقــت.

دراسات حول املنظمات العامة املستدامة       عامــر خضيــــر الكبيســـــي وآخرون
الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1439هـ /2018م       ورقي: 420 صفحة

ISBN - P:  978-603-8235-06-5       سعر الكتاب: 43 رياًل سعوديًّا
عن الكتاب

تنــاول هــذا الكتــاب اســتدامة املنظمــات العامــة، التــي تعــد الســبيل إىل ترجمــة إســرتاتيجيات وخطــط 
وبرامــج التنميــة املســتدامة، فالســتدامة أصبحــت »الربادايــم العلمــي والعمــيل« الــذي تطرحــه األمــم 
املتحدة من خالل منظماتها ومؤتمراتها واتفاقاتها الدولية. وحرص املؤلفون عى رسم خارطة طريق 
للمنظمــات العامــة العربيــة لتتـحـول عربهــا مــن واقعهــا التقليــدي إىل الســتدامة التــي تجــدد رؤيتهــا، 
الهـيـاكل  مالمــح  تحــدد  التــي  واإلـسـرتاتيجيات  السياســات  وضــع  ثــم  ومــن  أهدافهــا،  صياغــة  وتعيــد 
التنظيميــة وطرائــق العمــل ملواجهــة تحديــات العصــر واغتنــام فرصــه. وـجـاء الكتــاب يف عـشـرة فـصـول، 
ويف خاتمتــه بعــض املنطلقــات واملفاهيــم التــي يمكــن السرتشــاد بهــا مــن أجــل تحويــل املنظمــات العامــة 

واملدنيــة والخاصــة مــن طابعهــا التقليــدي ومــن أهدافهــا، إىل أهــداف األلفيــة الثالثــة.

إدارة األمن والسالمة يف املعامل واملختربات
ليى عبد الله الخطيب

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 1439هـ /2018م
ورقي: 285 صفحة

ISBN - P:   978-603-8235-05-8
سعر الكتاب: 34 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
ــة  تنــاول هــذا الكتــاُب تعريــف ثقافــة األمــن والســالمة يف املعامــل واملختــربات وبيــان مــدى أهميَّتهــا، وكيفيَّ
ــة إدارة األخطــار  الــة لســالمة املعامــل وأمنهــا وآليَّــات تنفيذهــا، وأوضــح كيفيَّ تأســيس منظومــة إداريَّــة فعَّ
ــة بهــا، ووضــع الضوابــط الالزمــة  ــة إجــراء عمليــات التقييــم الخاصَّ املختلفــة يف املعامــل وتحديدهــا، وكيفيَّ
ــم فيهــا والســيطرة عليهــا، وكذلــك تأهيــل العاملــني وإعدادهــم للتعاُمــل معهــا بالطــرق واإلجــراءات  للتحكُّ

الصحيحــة حــاَل حدوثهــا.
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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 الكتاب: 38 رياًل سعوديًّا
عن الكتاب

ــا  تنــاول هــذا الكتــاُب يف جزئــه األول أســس ومبــادئ نمذجــة املعادلــة البنائيَّــة بوصفهــا أســلوًبا إحصائيًّ
ــة  البنائيَّ املعادلــة  نمذجــة  ــل  وتمثِّ كافــة.  التخصصــات  يف  والبحــوث  الدراســات  يف  النتشــار  واســع 
ــة. وهــدف هــذا الكتــاُب إىل  مــة يف العلــوم النفســيَّة والســلوكيَّة والجتماعيَّ ــة متقدِّ إـسـرتاتيجيَّة تحليليَّ
ــة تنفيذهــا  ــة، وكيفيَّ مســاعدة الباحثــني عــى َفهــم أســس وتطبيقــات وقضايــا نمذجــة املعادلــة البنائيَّ
ــة لالســتخدام  باســتخدام برنامــج LISREL. ويُعــد هــذا العمــل دليــاًل مرشــًدا للباحثــني يف البيئــة العربيَّ

ــة. البنائيَّ األمثــل إلـسـرتاتيجيَّة نمذجــة املعادلــة 

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 الكتاب: 36 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
تحليــل النحــدار وتحليــل املســار  ــة  البنائيَّ نمذجــة املعادلــة  مــن  الثــان  الكتــاُب يف جزئــه  هــذا  تنــاول 
املســار  تحليــل  ـعـرض  كمــا  وغريهــا،  التوكيــدي  العامــيل  والتحليــل  الستكشــايف  العامــيل  والتحليــل 
ات  ــق مــن النمــاذج الســببيَّة التــي تشــرح العالقــات الســببيَّة بــني متـغـريِّ بوصفــه أســلوًبا مناســًبا للتحقُّ
والســلوكيَّة.  ــة  والجتماعيَّ النفســيَّة  الظواهــر  طبيعــة  يناســب  وهــذا  شــموليَّة،  أكــرث  بصــورة  الظاـهـرة 

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 الكتاب: 43 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
ــة  تنــاول هــذا الكتــاُب صــورة رجــل املــرور يف وســائل اإلعــالم العربيَّــة، ممثلــًة يف بعــض الصحــف اليوميَّ
ــة  ــة هــذا الكتــاب يف معرفــة الصــورة الذهنيَّ ــة. وتتمثَّــل أهميَّ ــة الصــادرة يف بعــض العواصــم العربيَّ العربيَّ
ــة املقــروءة، التــي ُتعــربِّ بشــكٍل أو آخــر عــن اهتمامــات املواطــن  لرجــل املــرور مــن خــالل الصحــف اليوميَّ
ــة للمــرور يف  ــة لرجــل املــرور ســمعَة اإلدارة العامَّ ــا. وتعكــس الصــورُة الذهنيَّ وعرضهــا عرًضــا موضوعيًّ

املجتمــع، كمــا تعكــس روح هــذه اإلدارة وُهويَّتهــا.
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االستخالص والتقدير الكمي للحمض النووي )DNA( يف التطبيقات الجنائيَّة.. األسس 
واملفاهيم الِعلميَّة

أحمد شعبان قصاب
الناشر: دار جامعة نايف للنشر 2018م       ورقي: 210 صفحات

ISBN - 978-603-8235-13-3
سعر الكتاب: 45 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
تناول هذا الكتاُب األسس واملفاهيم الِعلميَّة التي ترتكز عليها كل خطوة من خطوات الستخالص 
لــدى  والتطويــر  اإلبــداع  تحقيــق  بهــدف  ــة؛  الجنائيَّ التطبيقــات  يف  النــووي  للحمــض  الكمــي  والتقديــر 
املختــص بتحليــل الحمــض النــووي. وجديــر بالذكــر أن الســتخالص والتقديــر الكمــي للحمــض النــووي 
الحمــض  ودراســة  تحليــل  عمليــة  بهــا  تمــر  التــي  الخطــوات  سلســلة  يف  أساســيتني  خطوتــني  ُيعـتـربان 

النــووي التــي تهــدف إىل تحديــد الهويــة يف املجــال الجنــايئ أو املــدن.

الحماية املدنيَّة واألمن اإلنساين.. اململكة العربيَّة السعوديَّة نموذًجا
خديجة عرفة أمني

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 2019م
ورقي: 420 صفحة

ISBN - P:  978-603-8235-14-0
سعر الكتاب: 56 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
ــة منــذ النشــأة حتــى اآلن، والتحديــات املســتقبليَّة  تنــاول هــذا الكتــاُب دراســة مفهــوم الحمايــة املدنيَّ
ــة  ات املناخيَّ ــة وخططهــا يف املســتقبل يف ظــل التحديــات املرتبطــة بالتغــريُّ التــي تؤثِّــر يف دور الحمايــة املدنيَّ
م  ــة الســعوديَّة. ويقــدِّ وانتشــار اإلرهــاب الــدويل بصيغتــه الراهنــة، وذلــك بالتطبيــق عــى اململكــة العربيَّ
ــة  ــة والبشــريَّة التــي ُتعانيهــا اململكــة العربيَّ قــة ألبــرز األخطــار البيئيَّ عــى املســتوى التطبيقــي دراســًة متعمِّ

الســعوديَّة يف الوقــت الراهــن.

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 الكتاب: 52 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
إـجـراءات  مــن  ذلــك  يتطلَّبــه  ومــا  الفكــري  األمــن  تحقيــق  يف  التعليــم  دور  ــة  أهميَّ الكتــاُب  هــذا  تنــاول 
وإـسـرتاتيجيات مســتقبليَّة، وهــدف إىل بيــان دور التعليــم وأهميَّتــه يف تحقيــق األمــن الفكــري، والكشــف 
سات التعليم يف ترسيخ األمن الفكري ونشر الوعي والحس األمني، والتعرُّف إىل دور كلٍّ  عن دور مؤسَّ
ــه يف تحقيــق األمــن الفكــري ونشــر الوعــي والحــس األمنــي لــدى الطــالب. مــن املعلــم واملرشــد الطالبــي واملوجِّ
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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 الكتاب: 57 رياًل سعوديًّا
عن الكتاب

ثمانيــة مداخــل ل يمكــن  ــن  التنميــة املســتدامة، وتضمَّ ـحـول مداخــل  الكتــاُب دراســات  هــذا  تنــاول 
التعامــل معهــا بوصفهــا بدائــل بعضهــا مــع بعــض أو أن ُيختــار مــن بينهــا املداخــل التــي يســهل تنفيذهــا 
وُتــرتك املداخــل األخــرى انتظــاًرا للظــروف التــي تســاعد عــى تطبيقهــا؛ ألنهــا متداخلــة ومتكاملــة ويمكــن 
أن ُتســهم يف جعــل التنميــة املســتدامة واقًعــا ملموًســا، ويمكــن قيــاس نتائجهــا باملؤـشـرات والبحــوث 

ــة والنمــاذج التــي ترُتِجــم النظريــات. التطبيقيَّ

مرحلــة  يف  املقــارن  والقانــون  ــة  الدوليَّ ــة  الجنائيَّ للمحكمــة  األســايس  النظــام  يف  املتهــم  ضمانــات 
األول( )الجــزء  التحقيــق 

محمد أحمد املنشاوي
الناشر: دار جامعة نايف للنشر 2019م       ورقي: 472 صفحة

ISBN - P:   978-603-8235-21-8
سعر الكتاب للجزأين: 97 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
ــة  ــة الدوليَّ تنــاول هــذا الكتــاُب يف جزئــه األول ضمانــات املتهــم يف النظــام األســايس للمحكمــة الجنائيَّ
التــي وردت يف  نتائجــه: أن ضمانــات املتهــم  التحقيــق البتــدايئ. ومــن أهــم  والقانــون املقــارن يف مرحلــة 
نظام روما األسايس لم تُكن وليدة العصور الحديثة، وإنما لها جذور تاريخيَّة عريقة. ولقد أكد النظام 
األســايس، وكذلــك بعــض التشــريعات املقارنــة، ضــرورة منــح الحريَّــة للمتهــم يف الــكالم عنــد اســتجوابه.

مرحلــة  يف  املقــارن  والقانــون  ــة  الدوليَّ ــة  الجنائيَّ للمحكمــة  األســايس  النظــام  يف  املتهــم  ضمانــات 
الثــاين( )الجــزء  املحاكمــة 

محمد أحمد املنشاوي
الناشر: دار جامعة نايف للنشر 2019م

ورقي: 334 صفحة
ISBN - 978-603-8235-20-1

عن الكتاب
ــة  ــة الدوليَّ تنــاول هــذا الكتــاُب يف جزئــه الثــان ضمانــات املتهــم يف النظــام األســايس للمحكمــة الجنائيَّ
ــع الكتــاُب ضمانــات  ــة بالغــة، وتتبَّ والقانــون املقــارن يف مرحلــة املحاكمــة، وهــذا املوـضـوع يحتــل أهميَّ
املتهم أمام املحكمة الجنائيَّة الدوليَّة إليضاح أثر هذه الضمانات التي نصَّ عليها نظام روما األسايس 
يف كفالــة محاكمــة عاِدلــة للمتهــم، وبيــان إىل أي مــدى تنســجم هــذه الضمانــات وتتمــاىش مــع مــا هــو 

ــة، لتعميــق معرفــة الســلطات القائمــة بالتحقيــق بهــا. ر مــن ضمانــات يف التشــريعات الوطنيَّ مقــرَّ
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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 الكتاب: 45 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
عالــج هــذا الكتــاُب سياســة العقــاب يف الشــريعة اإلســالميَّة التــي تتســم بالثبــات يف أـصـول العدالــة 
كــربى  غايــات  لتحقيــق  ـجـاءت  العقــاب  أن سياســة  نتائجــه:  أهــم  ومــن  ومبادئهــا.  ــة وأسســها  الجنائيَّ
الســلطة  ـتـويل  أن  توصياتــه:  أهــم  ومــن  عليهــا.  العقوبــات املنصــوص  مــن  انطالًقــا  ـشـرعيَّة،  ومقاصــد 
الجرائــم  بتنظيــم  وذلــك  العقــاب،  سياســة  دعائــم  بتقويــة  ــة  خاصَّ عنايــة  األمــور  وولة  ــة  التنظيميَّ

وتدوينهــا. التعزيريَّــة  والعقوبــات 

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 الكتاب: 45 رياًل سعوديًّا
عن الكتاب

الـحـرب النفســيَّة مــن أهــم موضوعــات الســاعة، وُتعــد أخطــر أســلحة الـحـرب فتــًكا؛ فهــي تســتهدف 
تمزيــق الــروح املعنويَّــة وُتجــرب الخصــم عــى الرـضـوخ لتحقيــق سياســة دولتــه وأهدافهــا؛ لــذا نجــد جميــع 
والقــوى  مــن اإلمكانــات  الخصــم  تجريــد  أي:  النفســيَّة،  الـحـرب  أســاليب  تســتخدم  العالــم  الجيــوش يف 
ــا حتــى املرحلــة اإلعداديَّــة، وإصــدار  املعنويَّــة وجعلــه بــال إرادة. ومــن أهــم توصياتــه: جعــل التعليــم إلزاميًّ

تشــريع ملعاقبــة اآلـبـاء عــى عــدم تعليــم أبنائهــم خــالل تلــك املرحلــة.

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 الكتاب: 53 رياًل سعوديًّا
عن الكتاب

ــة  اإلعالميَّ للحمــالت  ي  التصــدِّ يف  املبذولــة  ــة  األمنيَّ الجهــود  دور  إـبـراز  إىل  الكتــاُب  هــذا  ســعى 
مختلــف  لرتــكاب  مـسـرًحا  أصبحــت  التــي  الجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  عــرب  ــة  اإلرهابيَّ للتنظيمــات 
ــة نشــاطها إىل اإلنرتنــت للرتويــج لربامجهــا  الجرائــم الســيربانيَّة، وذلــك بحكــم نقــل التنظيمــات اإلرهابيَّ

وأعمالهــا. وأفكارهــا 
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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
سعر الكتاب: 59 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
ُبــدَّ مــن وجــود  ثــورة املعلومــات وتدفقهــا، وتطــور ســبل نقلهــا وحفظهــا وعرضهــا، كان ل  يف زمــن 
قواعــد وُنُظــم تحقــق الهــدف العــام املتمثــل يف نشــرها وجعلهــا يف متنــاول الجميــع، كلٌّ فيمــا يخصــه، 
ويدعم مجاله، وتوجهه، ويناقش هذا الكتاُب العالقة بني نشــر املعرفة وفلســفة التغيري، ويبنيِّ أن 

هنــاك ثالثــة مبــادئ ُتعــد أساســية لظاـهـرة التغيــري الجتماعــي، هــي: التداعــي، والتعزيــز، واملمارســة.

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

سعر الكتاب: 45 رياًل سعوديًّا
عن الكتاب

يتنــاول هــذا الكتــاُب التعريــف بعلــم األمــن الصناعــي الــذي يســعى إىل الحــد مــن الحــوادث يف املجــال 
ــة بالغــة يف حيــاة  الصناعــي وتقليلهــا قــدر اإلمــكان. وجديــٌر بالذكــر أنَّ علــم األمــن الصناعــي يحظــى بأهميَّ
ــة؛ نـظـًرا لالهتمــام املنصــّب عــى حيــاة العاملــني والحــد مــن وـقـوع إصابــات لهــم. ومــن  املنشــآت الصناعيَّ
بمفهومــه  الصناعــي  األمــن  موـضـوع  املعتمــدة  واملقــررات  الدراســيَّة  املناهــج  تشــمل  أن  توصياتــه:  أهــم 

والحديــث. الشــامل 

نظريَّات اإلعالم
طه عبد العاطي نجم

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 2020م
ورقي: 342 صفحة

ISBN - P:  978-603-8235-01-0
سعر الكتاب: 48 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
ــز  ــة، وقــد ركَّ يهتــمُّ هــذا الكتــاب بـعـرض نظريَـّـات اإلعــالم املســتخَدمة يف تطبيقــات البحــوث اإلعالميَّ
ــن  ــة؛ حيــث تتضمَّ الباحــث عــى أكــرث النظريَـّـات شــيوًعا يف مجــال وســائل اإلعــالم التقليديَّــة واإللكرتونيَّ
ــة  الجتماعيَّ النظريَّــة  وأـخـرًيا:  بالتصــال،  القائــم  ونظريَـّـات  الجمهــور،  ونظريَـّـات  الوســيلة،  نظريَـّـات 

النقديَّــة يف مجــال اإلعــالم.
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أساسيات علم الحشرات الجنايئ.. دور الذباب يف التحقيقات القانونية
ليى بنت عودة حميد الشريف

الناشر: دار جامعة نايف للنشر 2020م        ورقي: 298 صفحة
ISBN - P:   978-603-8235-28-7         سعر الكتاب: 40 رياًل سعوديًّا

عن الكتاب
يتنــاول هــذا الكتــاب علــم الحشــرات الجنــايئ مــن حيــث تعريفــه وخلفيتــه التاريخيــة وتطبيقاتــه، وقــد 
اســتعرض الكتــاب عــدة أنــواع مــن الحشــرات، مثــل مفصليــات األرجــل وطائفــة القشــريات وغريهــا. ويف 
الجانــب اآلخــر مــن الكتــاب، تنــاول الذبــاب بالتفصيــل، مــن حيــث أهميتــه الجنائيــة وشــكله الخارجــي، 
كمــا تنــاول الذبــاب األزرق يف مدينــة جــدة يف اململكــة العربيــة الســعودية. ويدعــو هــذا الكتــاب إىل توفــري 
قاعــدة بيانــات خاصــة بأنــواع الحشــرات ذات األهميــة الجنائيــة يف كل منطقــة جغرافيــة، وعمــل أبحــاث  
ـحـول دورة حيــاة الحـشـرات األكــر شــيوًعا يف كل منطقــة، وتدريــب فنيــي جمــع األدلــة الجنائيــة بحيــث 

يمكنهــم جمــع األدلــة الحشــرية مــن مســرح الوفــاة بطريقــة ســليمة.

السياسة االجتماعية ومكافحة الجرائم اإللكرتونية يف املجتمع السعودي 
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يفيد هذا الكتاب جميع املهتمني بقضايا الجرائم اإللكرتونية والسياسات الجتماعية من األكاديميني 
واملمارسني، بما يسهم يف مواجهة قضايا املجتمع العربي عموًما واملجتمع السعودي خصوًصا.

وقد هدف الكتاب إىل صياغة مجموعة من السياسات الجتماعية الفاعلة واإليجابية ملكافحة انتشار 
الجرائم اإللكرتونية، التي من خاللها يمكن صياغة العديد من الربامج والخطط التي تستهدف الوقاية 

من تلك الجرائم والحد من خطورتها يف ضوء التخطيط القائم عى التوقع باملؤشرات املستقبلية.
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بالوقائــع  يختــص  الــذي  الجنــايئ  الحـشـرات  علــم  ملصطلحــات  شــاملة  تغطيــة  املعجــم  هــذا  يقــدم 
الجنائيــة املرتبطــة بالحـشـرات التــي تهــم رجــال القانــون، معتمــًدا عــى دلئــل ووســائل علــم الحـشـرات. 
ويســتفيد مــن هــذا املعجــم مجموعــة واســعة مــن الـقـراء بمختلــف معارفهــم. ويحتــوي عــى أكــرث مــن 
5000 مصطلــح علمــي وفنــي، تغطــي مجــالت التقنيــات الحديثــة يف علــم الحـشـرات الجنــايئ وجمــع 
وتحليــل بيانــات وســجالت قضايــا الحـشـرات وتقاريرهــا، وأدوات جمــع الحـشـرات وحفظهــا وتربيتهــا 
مخربيًّا، واألسماء الشائعة والعلمية ألنواعها ذات األهمية الجنائية، والرتكيب الخارجي للحشرات 
وبيولوجيتها وجمع أدلة مسرح الجريمة وتغيريات ما بعد الوفاة وتعاقب الحشرات عى الجثث يف 
البيئــات املختلفــة وعلــم األرصــاد الجــوي الجنــايئ وعلــم الســميات الحشــري واملــدد الزمنيــة منــذ الوفــاة.
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