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وضمــن  املســتمر،  والتحديــث  التطويــر  عــى  األمنيــة  للعلــوم  العربيــة  نايــف  جامعــة  ـحـرص  مــن  انطالقــاً 

مســاعيها لتحقيــق الريــادة؛ فقــد عملــت الجامعــة بعــد اعتمــاد خطتهــا اإلســراتيجية 2019 - 2023م عــى تطويــر 

برامــج املاجســتري والدبلــوم العــايل مــن حيــث املحتــوى ومــدة الدراســة والتخصصــات ذات الصلــة الوثيقــة بالعلــوم 

األمنية؛ وقد تم ذلك من خالل املبادرات النوعية والشراكات الفاعلة مع الجامعات العاملية واملنظمات الدولية 

ذات الصلــة.

وتحـــرص الجامعــة عــى تقديـــم برامجــــها األكاديميــة مــن خــالل الوسائـــل والتقنيــات الحديثــة لتحقيــق مســتوى 

عاٍل من تفاعل الطلبة، إضـافة إىل مناقشات عى شكل ورش عمل تتناول حاالت دراسية واقعية، مع التطبيق 

العميل يف مختربات متخصصة ومجهزة بأحدث التقنيات للربامج العلمية التطبيقية.

ويقــدم هـــذا الدليــل نبـــذة عـــن الربامـــج األكاديميــة للقبـــول يف الـــعام الـــدرايس 2023/ 2024م )1445هـــ(. كمــا 

مــن املتقدمــن. العامــة والخاصــة والوثائــق املطلوبــة  القـبـول  يتضمــن شــروط 

مع تمنياتنا للجميع بدوام التوفيق والسداد،،،

تـمهـيــد
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الفكرة و النشأة 1972م ــ 1980م
ـجـاءت فـكـرة إنـشـاء الجامعــة مــع انعقــاد أول مؤتمــر لقــادة الـشـرطة واألمــن الـعـرب يف مدينــة العــن بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة  عــام 
1392هـــ )1972م(، ثــم أصــدر املؤتمــر الثــاين ملجلــس وزراء الداخليــة الـعـرب، الــذي ُعقــد يف مدينــة بغــداد بتاريــخ 1398/11/2هـــ )1978/10/4م(، 
ـقـراًرا بإنـشـاء املعهــد العربــي للتدريــب ليـتـوىلَّ الدراســات والبحــوث الخاصــة بالدـفـاع االجتماعــي ضــد الجريمــة، باإلضافــة إىل التدريــب، ثــم تــم 
تغيــري اســم املعهــد إىل املركــز العربــي لدراســات الدـفـاع االجتماعــي يف عــام 1979م، ويف املؤتمــر الثالــث لــوزراء الداخليــة الـعـرب، الــذي ُعقــد يف 

مدينــة الطائــف يف عــام 1980م، صــدر ـقـرار بتغيــري االســم إىل املركــز العربــي للدراســات األمنيــة والتدريــب.

مقر الجامعة
وبمبــادرة كريمــة مــن حكومــة اململكــة العربيــة الســعودية، ورعايــة كريمــة مــن قيادتهــا، تمــت اســتضافة مقــر الجامعــة يف مدينــة الريــاض، 
وحظيــت منــذ ذلــك الوقــت حتــى العهــد الزاهــر لخــادم الحرمــن الشــريفن امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود، وســمو ويل عهــده األمــن 
صاحــب الســمو امللــي األمــري محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود - حفظهمــا اللــه - بالدعــم املــادي واملعنــوي غــري املحــدود، وبمتابعــة 
دائمــة مــن صاحــب الســمو امللــي األمــري عبــد العزيــز بــن ســعود بــن نايــف بــن عبــد العزيــز، وزيــر الداخليــة رئيــس املجلــس األعــى للجامعــة الرئيــس 

الفخــري ملجلــس وزراء الداخليــة الـعـرب، وإخوانــه أصحــاب الســمو واملعــايل وزراء الداخليــة الـعـرب.

1997م
ويف الــدورة الرابعــة عـشـرة ملجلــس وزراء الداخليــة الـعـرب التــي ُعقــدت يف تونــس يف عــام 1997م، تــم تغيــري اســم املركــز العربــي للدراســات 
األمنيــة والتدريــب إىل »أكاديميــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة«؛ وذلــك تقديــًرا مــن مجلــس وزراء الداخليــة العــرب للجهــود النبيلــة التــي بذلهــا 

صاحــب الســمو امللــي األمــري نايــف بــن عبــد العزيــز آل ســعود - رحمــه اللــه - يف بنــاء وتطويــر مســرية العمــل األمنــي العربــي املشــرك.

2004م
شــهدت األكاديميــة مراحــل تطويريــة تمَثّلــت يف ارتقــاء املعاهــد التــي تضمهــا األكاديميــة إىل كليات؛مــا اســتدعى ضــرورة إعــادة النظــر يف اســم 
األكاديميــة ليواكــب هــذه التطورات؛فصــدر قــرار مجلــس وزراء الداخليــة العــرب رقــم 704 يف دورتــه الحاديــة والعشــرين؛التي ُعقــدت يف تونــس 

يف عــام 2004م، متضمًنــا تغيــري اســم األكاديميــة ليصبــح »جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة«.

2019 ــ 2023م
منــذ بدايــات نشــاطها يف عــام 1978م، بــرز هــذا الصــرح العلمــي العربــي إىل حيــز الوجــود ليقــدم رســالة علميــة أمنيــة متخصصــة لرجــل األمــن 
العربي،ويُســهم يف تلبيــة احتياجــات املؤسســات واألجـهـزة األمنيــة بــوزارات الداخلية،وأجـهـزة العدالــة الجنائيــة والرعايــة االجتماعيــة بالــدول 
بأمــن  بهــذا امليــدان وثيــق الصلــة  بــل تتفــرد  العربيــة بمنهــج علمــي.. لتصبــح، يف غضــون ســنوات، يف مصــاف املؤسســات الجامعيــة العريقــة، 

املجتمــع العربــي بمفهومــه الشــامل ومؤـخـًرا تــم إطــالق خطــة الجامعــة اإلـسـراتيجية 2019م - 2023م.

نشأة الجـامـعــة
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املؤسسة األوىل يف إعداد القادة والخرباء العرب يف املجاالت األمنية.

تطويــر كــوادر أمنيــة متخصصــة مــن خــالل تقديــم برامــج متميــزة يف الدراســات العليــا والتدريــب 
والبحــث العلمــي يف العالــم العربــي.

الُهوية العربية

املستفيد

االبتكار

االلتزام والكفاءة

الجودة

الرؤية

الرسالة

القيم
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العدالــة  وتحقيــق  الجريمــة  ومكافحــة  واالســتقرار  األمــن  لخدمــة  الــدويل  التعــاون  تعزيــز  الجامعــة ألهميــة  مــن  إدراًكا   
الجنائيــة، فقــد أولــت الجامعــة  اهتماًمــا بالًغــا بتوثيــق العالقــات العلميــة مــع املنظمــات الدوليــة واملؤسســات العلميــة واملراكــز 
البحثيــة واملؤسســات األمنيــة العربيــة والدوليــة مــن أجــل خدمــة رســالة الجامعــة يف مجــال الدراســات العليــا والتدريــب وعلــوم 

العلمــي. الجنائيــة والبحــث  األدلــة 
وتبــوأت الجامعــة مكانــة علميــة رفيعــة عــى الصعيــد الــدويل؛ حيــث ســعت بجهــد حثيــث متواصــل إىل توفــري أحــدث املعــارف 
والـخـربات العلميــة مــن األنشــطة والتجــارب الرائــدة بــدول العالــم يف مجــال تخصصهــا؛ وذلــك بفتــح قنــوات التواصــل وتوثيــق 
الروابــط مــع الجامعــات واملؤسســات العلميــة واملراكــز واملنظمــات مــن خــالل مذـكـرات التفاهــم والتعــاون التــي بلغــت حتــى اآلن 
أكــر مــن  )120( مذـكـرة بمــا يرســخ آفــاق التعــاون العلمــي مــع  تلــك الجهــات؛ خدمــًة للرســالة واألهــداف املـشـركة. وتســعى 
الجامعــة مــن خــالل هــذه املذـكـرات إىل دعــم أوجــه التعــاون العلمــي والتقنــي يف مجــال الوقايــة مــن الجريمــة وتحقيــق العدالــة 
الجنائيــة مــع الجهــات املختلفــة، ومنهــا هيئــة األمــم املتحــدة واملعاهــد اإلقليميــة التابعــة لهــا، والجامعــات العربيــة واإلســالمية 
واآلســيوية واألوروبيــة واألمريكيــة. وتجــدر اإلشــارة هنــا إىل أن الجامعــة تتمتــع بعضويــة االتحــادات الجامعيــة الدوليــة. كمــا تــم 
اختيار الجامعة عضًوا يف فريق اإلنربول االستشاري للشؤون اإلسراتيجية، لتكون بذلك الجهة الوحيدة يف العاملن العربي 
التــي حظيــت بهــذه العضويــة. وترتبــط الجامعــة بمذـكـرة تفاهــم مـشـرك مــع املنظمــة الدوليــة للـشـرطة الجنائيــة  واإلســالمي 

)اإلنرـبـول( بهــدف تعزيــز التعــاون وتبــادل الـخـربات واملعلومــات.
ويف عــام 2020م ـتـوج هــذا التعــاون اإلـسـراتيجي بانضمــام جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة ألكاديميــة اإلنرـبـول 
العامليــة، وهــي شــبكة تضــم مؤسســات تعليميــة موثوًقــا بهــا يف مجــال إنفــاذ القانــون. ويف عــام 2019م وقعــت الجامعــة مذكــرة 

تفاهــم مــع مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجريمــة، واملنظمــة الدوليــة للهـجـرة.
كمــا أن الجامعــة تعــد أحــد مراكــز شــبكة األمــم املتحــدة للعدالــة الجنائيــة ومنــع الجريمــة الـــ )13( حــول العالــم. وتتكــون هــذه 
الشــبكة مــن مركــز األمــم املتحــدة ملنــع الجريمــة الدوليــة، وجامعــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة، وعــدد مــن املعاهــد اإلقليميــة 

حــول العالــم، باإلضافــة إىل بعــض املراكــز املتخصصــة.

التعاون والشراكات الدولية لجامعة نايف العربية للعلوم األمنية
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جيــد  عــن  يقــل  ال  عــام  بتقديــر  باالنتظــام  معتمــدة  جامعــة  مــن  البكالوريــوس  درجــة  عــى  الحـصـول 
العــايل. والدبلــوم  املاجســتري  لربامــج 

التفرغ للدراسة وموافقة جهة العمل.

الشروط العامة للقبول يف الجامعة:

2343196049945 : رقم الحساب الجاري 
SA4220000002343196049945 : رقم  اآليبان  

استيفاء شروط القبول والشروط الخاصة للربامج.

يف حال القبول النهايئ سداد رسوم إدارية غري مسردة خاصة بالتقديم، مبلغاً وقدره ألفا )2000( 
ريال سعودي لربامج املاجستري وخمسمائة )500( ريال سعودي لربامج الدبلوم العايل.

تنبيـهــات هـامــــة:
• عيل املتقدم التأكد من صحة ودقة بياناته، ويف حال تقديم معلومات غري صحيحة فإنه يحق 

للجامعة إلغاء طلب القبول دون االلتزام بإشعار املتقدم بذلك.
• يتم تعبئة طلب القبول إلكرونياً من خالل بوابة القبول اإللكرونية
https://admission.nauss.edu.sa.
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تعبئة طلب القبول عى بوابة القبول اإللكرونية.

تدقيق طلبات القبول والتأكد من استيفائها لكافة املتطلبات.

إجراء املفاضلة بن املتقدمن.

إعالن النتيجة النهائية للقبول.

الســتكمال إجــراءات القبــول يف أحــد الربامــج األكاديميــة وإصــدار الرقــم الجامعــي يجــب تزويــد عمــادة القبــول 

والتســجيل بأصــول الوثائــق التاليــة لغــرض املطابقــة.

الوثائق املطلوبةإجـراءات القبول

33

44

22

جواز السفرالهوية الوطنية / اإلقامة

السجل األكاديميشهادة البكالوريوس

11



17 دليل القبول للبرامج األكاديمية

يقدم الربنامج باللغة العربية

مدة الدراسة: عامان دراسيان )أربعة فصول دراسية( باإلنتظام

الرسوم الدراسية للربنامج

)100,000 ريال مقسمة بالتساوي عى أربعة فصول دراسية(
باإلضافة إىل سداد الرسوم اإلدارية

ماجستري اآلداب يف القانون الجنايئ 

والعلوم الجنائية

يضــاف مبلــغ 25,000 ريــال للفصــل التكميــيل للمتقــدم الــذي 
يحمل درجة البكالوريوس يف تخصص غري القانون )األنظمة(
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الماجستير

ماجستري اآلداب يف القانون الجنايئ والعلوم الجنائية

مقـدمــــة

ُيْعَنى القانون الجنايئ الحديث بمحاربة الظاهرة اإلجرامية والحد منها ملا تمثله من أضرار متنوعة وخطرية عى املجتمع، واستجابة 

لذلــك، يــأيت تقديــم برنامــج ماجســتري القانــون الجنــايئ والعلــوم الجنائيــة يف جامعــة نايــف العربيــة إلعــداد كــوادر متخصصــة لتحقيــق ذلــك 

سواء تعلق األمر بالتعامل مع هذه الظاهرة من الناحية القانونية أو االجتماعية.

أهداف الربنامج

 يهــدف الربنامــج إلعــداد ـخـربات وكــوادر مؤهلــة يف مجــال القانــون الجنــايئ مــن خــالل تنميــة قدراتهــم القانونيــة، وتعميــق معرفتهــم 

التــي تســري بموجبهــا  للمبــادئ واألســس اإلجرائيــة  العدالــة. واســتيعابهم  بمــا يضمــن تحقيــق  بالظواهــر اإلجراميــة وأســاليب مكافحتهــا 

الدعــوى الجنائيــة، إضافــة لتنميــة مهــارات البحــث العلمــي الكمــي والكيفــي لديهــم واملهــارات الفكريــة والنقديــة يف مجــال القانــون الجنــايئ 

ومواجهــة احتياجاتــه  العربــي  خدمــة املجتمــع  يف  ومســاهمته املحتملــة  هــذا املجــال  يف  الحديثــة  التطــورات  ومواكبــة  الجنائيــة  والعلــوم 

وتطلعاتــه.  

أبــرز نواتـج التعلــم

  معرفة مجال القانون الجنايئ والعلوم الجنائيـة والقوانن الجنائية املقارنة والتشريع الجنايئ اإلسالمي.

  املقارنة بن مراحل اإلجراءات الجزائية، وتحليل الدعوى الجزائية، وعناصر الحكم الجزايئ.

  مهــارات تفســري وتطبيــق نصــوص التجريــم والعقــاب وتســبيب ً األحــكام الجزائيــة عــى مختلــف القضايــا الجنائيــة بـنـاًء عــى املعــارف 

القانونيــة النظريــة والعمليــة.

  معرفة املبادئ والنظريات القانونية األساسية يف كل فروع القانون الجنايئ والعلوم الجنائية وآليات التعاون القضايئ الدويل.

  تشخيص وتحليل املشكالت والقضايا الجنائية الدولية ذات الطابـع السيرباين وعرب الوطني ووضع الحلول لهـا.

  تحديــد الســمات الجوهريــة والطــرق الحديثــة لقواعــد اإلثبــات الجنــايئ واألســس التــي ترتكــز عليهــا بشــكل معمــق باعتبــار النظــم 

املقارنــة. الجنائيــة 

  استنباط أسباب الجريمة من الناحية العضوية والنفسية والبيولوجية، ودور الضحية فيها، والوصف الجرمي لها.

  تحليــل النصــوص الجنائيــة الخاصــة بالجرائــم املعلوماتيــة واإلرهابيــة واملنظمــة وصورهــا املختلفــة وخاصــة عــرب الوطنيــة واألحــكام 

القضائيــة املتعلقــة بهــا تحليــالً علميــاً ســليماً.

  صياغــة محاضــر الضبــط واتخــاذ إجــراءات التحقيــق الجنائــي بمهــارة عاليــة.

  إعـداد البحـوث والدراسـات فـي مجـال القانـون الجنائـي والعلـوم الجنائيـة، وتقديـم االستشارات فـي هـذا املجـال.

شروط القبول الخاصة

 الحـصـول عــى درجــة البكالوريــوس يف القانــون )األنظمــة(، ويجــوز قـبـول التخصصــات التاليــة )الشــريعة والدراســات اإلســالمية، 

الفصــل  يتــم اجتيــاز  أن  عــى  العســكرية(  العلــوم  األمنيــة،  العلــوم  اإلداريــة،  العلــوم  السياســية،  العلــوم  العلــوم االجتماعيــة، 

التكميــيل بنجــاح بمعــدل تراكمــي ال يقــل عــن 3.50 مــن 5.00.

 إجراء املقابلة الشخصية.

متطلبات التخرج 
يتنــاول جوانــب  تخــرج  تقديــم مشــروع  تشــمل   5 مــن   3.75 عــن  يقــل  تراكمــي ال  بمعــدل  بنجــاح  الربنامــج  الســاعات املقــررة يف  إنـهـاء 

. تطبيقيــة

تصنيف الربنامج
التصنيف السعودي املوحد للمهن.



21 دليل القبول للبرامج األكاديمية

يقدم الربنامج باللغة العربية

مدة الدراسة: عامان دراسيان )أربعة فصول دراسية( باإلنتظام

الرسوم الدراسية للربنامج
)100,000 ريال مقسمة بالتساوي عى أربعة فصول دراسية(

باإلضافة إىل سداد الرسوم اإلدارية

ماجستري إنفاذ القانون
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الماجستير

ماجستري إنفاذ القانون

مقـدمــــة

تســعى األجـهـزة األمنيــة كافــة يف ســبيل الرقــي بمســتوى منســوبيها إىل تأهيلهــم مــن نواحــي عــدة، يف مقدمتهــا التطبيقــات القانونيــة 

امـلـوكل إليهــم إنفاذهــا وحســن التعامــل معهــا بصــورة صحيحــة تتطابــق مــع روح القانــون وغايتــه. ولــذا يــأيت برنامــج املاجســتري يف إنفــاذ 

بصــورة  املتقدمــة  الجنائيــة  والوقائــع  املختلفــة  القانونيــة  النصــوص  مــع  التعامــل  عــى  القائمــن  األمــن  مهــارات رجــال  ليصقــل  القانــون 

صحيحــة، مــع تزويدهــم بالفعاليــات والتطبيقــات القانونيــة التــي يواجهونهــا يف أداء مهامهــم الصعبــة التــي ال يقــوى عليهــا ســوى األكفــاء 

منهــم الذيــن تلقــوا التدريــب والتعليــم الكافيــن يف مجــال إنفــاذ القانــون للقيــام بأدوارهــم املختلفــة وعــى وجــه صحيــح، ممــا يزيــد فعاليــة 

أدائهــم يف مجــال محاربــة الجريمــة وتتبــع مرتكبيهــا للحــد مــن هــذه الظاـهـرة.

أهداف الربنامج

يهــدف الربنامــج إىل إعــداد قــادة وـخـرباء متخصصــن يف مجــال القانــون الجنــايئ وإنفــاذه عــى درايــة بمختلــف التشــريعات املوضوعيــة 

واإلجرائيــة املتصلــة بالجريمــة وتمكينهــم مــن اســتخالص صــور أهــم الجرائــم يف األنظمــة الجزائيــة وأركانهــا وعقوبتهــا وحــاالت البطــالن يف 

إنفــاذ القانــون الجنــايئ، وتمكينهــم مــن توظيــف الوســائل واألدوات واملنهجيــات الحديثــة إلنفــاذ القانــون، ومواجهــة الجريمــة بمــا يتطابــق 

مــع أحــكام القانــون. 

أبــرز نـواتـج التعلــم

  اإلملــام بالعوامــل واألســباب املؤديــة للجريمــة وتنفيــذ العقوبــات، وأهميــة الضبــط الجنــايئ يف إنفــاذ القانــون الجنــايئ ونطــاق تطبيقــه 

يف إطــار الشــرعية اإلجرائيــة وحقــوق اإلنســان.

  اإلملام بإجراءات الضبط الجنايئ والتحقيق الجنايئ يف إنفاذ القانون والسلطة املختصة به.

  استنباط أسباب الجريمة وطرق الوقاية منها وقواعد املعاملة العقابية الحديثة بما يتفق مع حقوق اإلنسان.

  اســتنباط بيانات محضر التحقيق وشــروطه وإجراءاته والتمييز بينه وبن إجراءات االســتدالل وإجراءات التحقيق النهايئ، وصور 

التعاون الدويل واألمني يف املســائل الجنائية ومناقشــة جرائم الوظيفة العامة وممارســة القيادة اإلدارية األمنية الفعالة.

  التمييــز بــن الجرائــم الدوليــة واملنظمــة وجرائــم اإلرهــاب الــدويل، واســتنباط صــور الجريمــة املنظمــة ومناقشــة اختصــاص املحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة وضمانــات املحاكمــة فيهــا، واملقارنــة بــن صــور الوســائل الحديثــة إلنفــاذ القانــون الجنــايئ.

  استخالص صور أهم الجرائم التعزيرية واملستحدثة يف األنظمة الجزائية وأركانها وعقوبتها.

  اســتخدام الوســائل الحديثــة يف إنفــاذ القوانــن مثــل: تقنيــات الــذكاء االصطناعــي وممارســة إـجـراءات التحقيــق الجنــايئ الحديــث 

بكـفـاءة عاليــة وصــور األدلــة الجنائيــة الحديثــة وأهميتهــا يف اإلثبــات الجنــايئ.

  اســتخالص حــاالت البطــالن يف مجــال إنفــاذ القانــون الجنــايئ، ومــن ثــم القــدرة عــى صياغــة محاضــر الضبــط الجنــايئ بكفــاءة عاليــة 

النظاميــة ومراعــاة  والتصــرف الصحيــح فيهــا واســتنباط حــاالت الخطــورة اإلجراميــة ومهــارة الحكــم عــى املتهمــن وفــق األـصـول 

ـشـرعية تنفيــذ األحــكام الجنائيــة.

  اتخاذ إجراءات التحقيق الجنايئ بكفاءة عالية والتصرف الصحيح يف القضايا الجنائية وتنفيذ األوامر القضائية وطلبات املساعدة 

القانونية يف املسائل الجنائية الدولية.

شروط القبول الخاصة

 الحصول عى درجة البكالوريوس يف القانون )األنظمة( أو أي من الحقول التي ترى لجنة القبول قربها معرفًيا مع إنفاذ القانون.

 إجراء املقابلة الشخصية.

متطلبات التخرج 
إنهاء الساعات املقررة يف الربنامج بنجاح بمعدل تراكمي ال يقل عن 3.75 من 5 تشمل مشروع تخرج يتناول جوانب تطبيقية.

تصنيف الربنامج
التصنيف السعودي املوحد للمهن.
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يقدم الربنامج باللغة اإلنجليزية

مدة الدراسة: عامان دراسيان )أربعة فصول دراسية( باإلنتظام

الرسوم الدراسية للربنامج
)100,000 ريال مقسمة بالتساوي عى أربعة فصول دراسية(

باإلضافة إىل سداد الرسوم اإلدارية

ماجستري العلوم يف األدلة الجنائية 
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ماجستري العلوم يف األدلة الجنائية ) مسار: الوراثة الجنائية واألحياء الجزيئية/  مسار:  الكيمياء الجنائية والسموم(

مقـدمــــة
علــوم األدلــة الجنائيــة مــن التخصصــات العلميــة التطبيقيــة املهمــة التــي تســهم بشــكل فعــال يف التحقيــق الجنــايئ وتحقيــق العدالــة. 
وقــد تــم إعــداد برنامــج ماجســتري علــوم األدلــة الجنائيــة يف جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة يف مســارين: األول: تخصــص الكيمـيـاء 
الجنائية والسموم، واملسار الثاين: الوراثة الجنائية واألحياء الجزيئية ليكون قيمة مضافة للمختربات الجنائية يف العالم العربي وملبياً 
حاجتهــا ملتخصصــن يف علــوم األدلــة الجنائيــة يتمتعــون بمعــارف ومهــارات عمليــة وبحثيــة كافيــة ملواكبــة آخــر التطــورات يف هــذا التخصــص.

ولتحقيــق الجــودة والوصــول إىل املعايــري العامليــة؛ فقــد تــم تطويــر الربنامــج بمــا يتوافــق مــع اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت وكذلــك معايــري 
برامــج  اعتمــاد  هيئــة  ومعايــري   )The Chartered Society Of Fornesic Scineces( الجنائيــة  األدلــة  لعلــوم  الربيطانيــة  الجمعيــة 

العلــوم الجنائيــة التعليميــة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة
)Forensic Science Education Programs Accreditation Commission-FEPAC(.

أهداف الربنامج
يهدف الربنامج إىل تأهيل الكوادر العاملة يف املختربات الجنائية وتحليل السموم تأهياًل علميًّا وعمليًّا متقدماً وفق املعايري املعتمدة 
الجنائيــة، وتطبيــق  الخبــري املتعلقــة بممارســات علــوم األدلــة  القانونيــة وشــهادة  بالجوانــب  مــن خــالل تعميــق معرفتهــم  عامليــاً، وذلــك 
اإلـجـراءات املنهجيــة يف معاينــة وتحريــز عينــات مســرح الجريمــة.، وإنجــاز التحاليــل املخربيــة الجنائيــة وفقــاً للمعايــري القياســية الدوليــة 

للمخـتـربات الجنائيــة. إضافــة للمعــارف واملهــارات التطبيقيــة التخصصيــة يف مجــايل الوراثــة الجنائيــة، والكيـمـاء الجنائيــة والســموم.

أبــرز نـواتـج التعلــم
  معرفة بالجوانب القانونية وشهادة الخبري املتعلقة بممارسات علوم األدلة الجنائية.

  تطبيق اإلجراءات املنهجية يف معاينة وتحريز عينات مسرح الجريمة.

  إنجاز التحاليل املخربية الجنائية وفقاً للمعايري القياسية الدولية للمختربات الجنائية.

مسار الكيمياء الجنائية والسموم
 اإلملام باألسس العلمية الستخالص وتحليل السموم واملخدرات والعينات الكيميائية بمسرح الجريمة.   

 القدرة عى استخدام املنهجيات والتقنيات الحديثة يف تحليل السموم الجنائية واملخدرات وبقايا املتفجرات ومسرعات الحريق. 
  القدرة عى التفسريات العلمية لنتائج التحليل وإعداد التقارير الفنية عنها.

مسار الوراثة الجنائية واألحياء الجزئية
 معرفة باألسس العلمية لتحليل الحمض النووي الجنايئ.  

 القدرة عى استخدام املنهجيات والتقنيات املتقدمة يف استخالص وتكثري الحمض النووي الجنايئ وتحديد السمات الوراثية له. 
 استخدام اإلحصاءات الوراثية يف تحديد قوة تمييز الدليل البيولوجي.   

 تفسري نتائج تحليل الحمض النووي وإعداد التقارير الفنية عنها.

شروط القبول الخاصة
التقنيــة  الصيدلــة،  الحيويــة،  الكيمـيـاء  األحـيـاء،  )الكيمـيـاء،  الطبيعيــة  العلــوم  أو  الجنائيــة  علــوم األدلــة  البكالوريــوس يف  درجــة   

الســابقة. التخصصــات  يعــادل  تخصــص  أي  أو  الســريرية(  علــوم املخـتـربات  الحيويــة، 
 الحصول عى درجة ال تقل عن 5 يف اختبار اآليلتس أو ما يعادلها من االختبارات املعيارية للغة اإلنجليزية.

 إجراء املقابلة الشخصية.

متطلبات التخرج 
إنهاء الساعات املقررة يف الربنامج بنجاح بمعدل تراكمي ال يقل عن 3.75 من 5 تشمل مشروع تخرج يتناول جوانب تطبيقية.  

تصنيف الربنامج
 التصنيف السعودي املوحد للمهن.

 الهئية السعودية للتخصصات الصحية.
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ماجستري اآلداب يف علم الجريمة

مقـدمــــة

تشري الشواهد والتقارير الدولية واإلقليمية واملحلية إىل تزايد معدالت الجريمة يف املجتمعات الحديثة؛ وذلك مع التغريات السريعة واملتزايدة، 

سواًء أكانت اقتصادية، أم سياسية، أم اجتماعية، أم تكنولوجية، ولقد صاحب ذلك تنوع صور الجرائم وظهور أنماط مستحدثة منها.

ويأيت تقديم هذا الربنامج انطالقاً من رسالة الجامعة كمنظمة عربية تسعى إلعداد وتأهيل كوادر متخصصة يف مجال علم الجريمة.

أهداف الربنامج

يهـدف الربنامـج إلـى إعـداد خبـرات وكـوادر مؤهلـة فـي مجـال علـم الجريمــة وتزويدهــم باملعــارف واملهــارات الالزمة فــي مجــال الجريمـة 

ومكافحتهـا.

أبــرز نـواتــج التعـلــم 

 يحلل نقدياً نظريات علم الجريمة .

 يحلل ويشخص عوامل الجريمة ويستنتج اّليات مكافحتها .

 يستخدم نظريات علم الجريمة والتجارب السابقة يف مكافحة الجريمة.

 يصمم الخطط والربامج الخاصة بالوقاية من الجريمة .

 يقيم فعالية برامج التأهيل واإلصالح ورعاية نزالء املؤسسات اإلصالحية.

 يستخدم اللوائح واإلجراءات الحديثة يف البيئة املحلية والدولية ذات العالقة بالجريمة والعدالة الجنائية.

 يستخدم مهارات تقنيات املعلومات يف بحث القضايا املرتبطة بمجال الجريمة.

 يكتب باحرافية التقارير الفنية يف مجال الجريمة ومكافحتها.

 يعمل بفعالية مع الفريق ويلتزم باملسؤولية يف دراسة قضايا الجريمة.

شروط القبول الخاصة

 الحـصـول عــى درجــة البكالوريــوس بالتخصصــات التاليــة: )الدراســات االجتماعيــة والنفســية واإلنســانية والقانونيــة واألمنيــة ذات 

العالقــة بتخصــص الربنامــج(.

 إجراء املقابلة الشخصية.

متطلبات التخرج 
 إنهاء الساعات املقررة يف الربنامج بنجاح بمعدل تراكمي ال يقل عن 3.75 من 5 تشمل مشروع تخرج يتناول جوانب تطبيقية.

تصنيف الربنامج
التصنيف السعودي املوحد للمهن.
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يقدم الربنامج باللغة اإلنجليزية

مدة الدراسة: عامان دراسيان )أربعة فصول دراسية( باإلنتظام

الرسوم الدراسية للربنامج
)100,000 ريال مقسمة بالتساوي عى أربعة فصول دراسية(

باإلضافة إىل سداد الرسوم اإلدارية

ماجستري العلوم يف الجرائم السيربانية 

والتحقيق الجنايئ الرقمي )مسار الشبكات /

مسار األجهزة املحمولة(
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ماجستري العلوم يف الجرائم السيربانية والتحقيق الجنايئ الرقمي )مسار الشبكات /مسار األجهزة املحمولة( 

مقـدمــــة
مــع التطــور التقنــي  تتزايــد الجرائــم الســيربانية وتتعــدد أنماطهــا وأســاليب ارتكابهــا وتتعاظــم الخســائر الناتجــة عنهــا؛ وذلــك تزامنــاً 

املتنامــي ومــا نتــج عنــه مــن تـحـول رقمــي واســع النطــاق صاحبــه ازديــاد أعــداد مســتخدمي اإلنرنــت ووســائل التقنيــة.

وانطالقــاً مــن رســالة الجامعــة كمنظمــة عربيــة إقليميــة تهتـــم بإعــداد وتأهيــل وتطويــر مهـــارات الكـــوادر املتخصصــة يف العلــوم األمنيــة، 

يــأيت تقديــم برنامــج ماجســتري الجرائــم الســيربانية والتحقيــق الجنــايئ الرقمــي لإلســهام يف تطويــر وتنميــة قــدرات املختصــن يف مجــاالت 

الجرائم السيربانية والتحقيق الجنايئ الرقمي فيها وتزويدهم باملهارات املتقدمة يف اكتشاف األدلة الرقمية بمختلف أنواعها وتصنيفاتها 

واملســاعدة الفعالــة يف مجــاالت ضبطهــا وتحليلهــا والتحقيــق فيهــا؛ إضافــة إىل تمكينهــم مــن تطويــر وتطبيــق عمليــة منهجيــة للتحقيــق يف 

االنتهــاكات الســيربانية الكتشــاف األدلــة الرقميــة.

ويتيح الربنامج تخصصن حديثن للمتقدمن لالختيار بينهما، التحقيقات الجنائية الرقمية يف األجهزة املحمولة وآخر يف الشبكات 

 .”ICS“ وأنظمة التحكم الصناعي ”Smart City“ والتقنيات الناشئة وتتضمن املدن الذكية

أهداف الربنامج
يهــدف الربنامــج إلعــداد ـخـربات وكــوادر مؤهلــة تكــون قــادرة عــى املســاهمة يف تحقيــق األمــن والعدالــة؛ واألمــن الســيرباين، والحــد 

مــن الجرائــم الســيربانية ومكافحتهــا والتحقيــق فيهــا وذلــك مــن خــالل تعميــق معارفهــم ومهاراتهــم يف مجــاالت االســتجابة للحــوادث 

الجنائيــة يف األجـهـزة املحمولــة.  الرقمــي، وفحــص األدلــة  الجنــايئ  الســيربانية، والتحليــل 

أبــرز نـواتــج التعـلــم

  إدراك أوجــه الشــبه واالختــالف بــن املعــارف املتقدمــة وفهــم التوجهــات والتطــورات يف مجــال التحقيــق الجنــايئ الرقمــي يف الجرائــم 

الســيربانية األدلــة الجنائيــة الرقميــة والتحقيقــات يف الجرائــم الســيربانية.

  تطوير املهارات املعرفية والعملية لفهم الجوانب النفسية واملتعلقة بالتحقيق والنواحي التقنية الخاصة بالجرائم السيربانية.

  تربيــر الفهــم النظــري والتفكــر النقــدي فيمــا يتعلــق بتقنيــات التحاليــل الجنائيــة الرقميــة وعمليــات التحقيــق يف الجرائــم الســيربانية 

واملمارســات املهنيــة.

  تطوير وتطبيق مهارات التحقيقات ذات الصلة باألدلة الجنائية الرقمية بما يف ذلك منع الجرائم الســيربانية والحوادث وكشــفها 

وتحليلها.

  نقــل املفاهيــم والتطبيقــات التقنيــة ذات الصلــة باألمــن الســيرباين وتوضيــح التقنيــات واملنهجيــات واالســتنتاجات والعمليــات ذات 

الصلــة بشــكل فعــال للمســتهدفن مــن املتخصصــن وغــري املتخصصــن.

  تطبيــق املهــارات التقنيــة املتقدمــة واملتعــددة الخاصــة بالتحقيقــات الجنائيــة الرقميــة وأســاليب التفكــر النقــدي للمســاعدة يف حــل 

قضايــا الجرائــم الســيربانية املعقــدة.

  املقارنة بن مراحل اإلجراءات الجزائية.

  الجمع بن إتقان املهارات يف التخصص املختار وإظهار املمارسة املهنية من خال إنجاز مشروع تخرج يمثل أقىص درجات التحصيل العلمي.

  تخطيط وتنفيذ األبحاث يف مجاالت التحقيق الجنايئ الرقمي يف الجرائم السيربانية املتقدمة واملشاريع االبتكارية لتطوير منتجات 

وخدمات التحقيقات لجنائية الرقمية، وتقديم االستشارات يف هذا املجال.

شروط القبول الخاصة
  أن يكــون املتقــدم حاصــالً عــى شــهادة البكالوريــوس مــن جامعــة معتمــدة يف علــوم الحاســب وفروعــه أو تقنيــة املعلومــات أو مــا 

يعادلهــا.

  الحصول عى درجة ال تقل عن 5 يف اختبار اآليلتس أو ما يعادلها من االختبارات املعيارية للغة اإلنجليزية.

  إجراء املقابلة الشخصية.

متطلبات التخرج
إنهاء الساعات املقررة يف الربنامج بنجاح بمعدل تراكمي ال يقل عن 3.75 من 5 تشمل مشروع تخرج يتناول جوانب تطبيقية.

تصنيف الربنامج
 التصنيف السعودي املوحد للمهن.

 اإلطار السعودي للتعليم العايل يف األمن السيرباين )سايرب-التعليم(.
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ماجستري األمن الوطني



3839 دليل القبول للبرامج األكاديمية | الماجستير

الماجستير

ماجستري األمن الوطني

مقـدمــــة

تفاقمت مؤخراً معضلة األمن الوطني للدول املعاصرة، وذلك بسبب تزايد التهديدات واملخاطر اإلسراتيجية الداخلية والخارجية؛ 

حيــث صاحــب العوملــة وثــورة املعلومــات وـسـرعة وســائل االتصــال وظاـهـرة االعتمــاد املتبــادل، تنامــي التهديــدات واملخاطــر التقليديــة وغــري 

التقليديــة بشــكل غــري مســبوق عــى األمــن الوطنــي للــدول. ففــي الوقــت الــذي ظلــت فيــه املخاطــر العســكرية واألمنيــة والسياســية قائمــة 

كالتســلح وســباق التســلح وانتشــار أســلحة الدمــار الشــامل، والجريمــة املنظمــة، والحــركات االنفصاليــة؛ بــرزت مخاطــر جديــدة كاإلرهــاب 

والحــروب الســيربانية، وعســكرة الفـضـاء؛ عــالوة عــى تنامــي املخاطــر االقتصاديــة والصحيــة والغذائيــة والبيئيــة وانتشــار األوبئــة، ممــا 

الوطنيــة،  ومؤسســاتها  الــدول  تعمــل  ولــذا  والدوليــة.  واإلقليميــة  الوطنيــة  املســتويات  عــى  للــدول  األمنيــة  املعضــالت  تشــابك  مــن  زاد 

عــى فهــم  الوطنــي والقــادرة  البشــرية املتخصصــة يف شــئون األمــن  الكــوادر  عــى تطويــر وتأهيــل  الدوليــة واملتخصصــة  وكذلــك املنظمــات 

وتحليــل العالقــات املعقــدة واملتداخلــة بــن املهــددات، والصراعــات، والحــروب، واألمــن يف املجــاالت السياســية والعســكرية، والســيربانية، 

الـخـرباء  بـهـؤالء  ينــاط  الشــامل؛ بحيــث  الوطنــي بمفهومــه  مــن جوانــب األمــن  واالقتصاديــة واالجتماعيــة، والصحيــة، والبيئيــة وغريهــا 

املختصن باألمن الوطني مهام تقديم الرؤى وخيارات وبدائل صنع السياســات باســتخدام أدوات ومنهجيات علمية وتطبيقية مختلفة 

الجامعــة ودورهــا يف  مــن رســالة  انطالقــاً  الربنامــج  هــذا  تقديــم  يــأيت  لــذا  الوطنــي واستـشـراف مســتقبلها.  لتحليــل وتقييــم قضايــا األمــن 

اإلســهام بإعــداد كــوادر وـخـربات متخصصــة.

أهداف الربنامج

يهدف الربنامج إىل تطوير وإعداد الخرباء من القيادات الوسطى املختصن يف شؤون األمن الوطني عى املستوين الداخيل والدويل، 

وتمكينهم من توظيف األدوات واملنهجيات التحليلية والتطبيقية بفعالية لدعم عملية اتخاذ القرار، وصنع السياسات للمحافظة عى 

األمن الوطني، ومواجهة التهديدات واملخاطر اإلسراتيجية عى األمن الوطني. 

أبـرز نـواتــج التعـلــم

  الفهم املتقدم للمرتكزات اإلسراتيجية لألمن الوطني.

  تطبيــق املعــارف النظريــة واملفاهيميــة املتعلقــة بالتهديــدات، وتقييــم املخاطــر، ومؤسســات األمــن الوطنــي، واملبــادئ واملناهــج ذات 

الصلــة بقضايــا األمــن الوطنــي يف أبعــاده املختلفــة الداخليــة واإلقليميــة والدوليــة.

  الربــط بــن أهــداف وعمليــات إـسـراتيجيات األمــن الوطنــي، وتحليــل ووضــع السياســات، والتخطيــط اإلـسـراتيجي لهــا، وتنفيذهــا 

يف بيئــة عامليــة ســريعة التغــري.

  تفسري القوانن الدولية ذات الصلة بالعالقات الدولية والحروب والنزاعات.

وأســاليب  النزاعــات،  وحــل  األزمــات،  إدارة  مهــارات  مثــل  اإلـسـراتيجية  األمنيــة  والتحديــات  القضايــا  مــع  والتعامــل  التحليــل    

الــدويل. الوطنــي  األمــن  لقضايــا  املســتقبل  واستـشـراف  املفاوضــات، 

  التمكن من أساليب حل املشكالت يف القضايا األمنية واالستخباراتية االسراتيجية.

  إعداد البحوث والتقارير يف مجاالت دراسات األمن الوطن وفق منهجيات البحث العلمي وقيمه

  القدرة عى توظيف التقنيات الحديثة يف دعم اتخاذ القرار يف قضايا األمن الوطني.

  العمل بروح التفاين والجدية واألمانة العلمية واملوضوعية والسرية واملصداقية املهنية املتصلة باالضطالع بمهام األمن الوطني.

شروط القبول الخاصة

  الحصــول عــى درجــة البكالوريــوس يف أحــد الحقــول املعرفيــة التاليــة: العلــوم األمنيــة، العلــوم العســكرية، العلــوم االســراتيجية، 

العلــوم السياســية، العالقــات الدوليــة، القانــون، علــم الحاســب وفروعــه، وأي مــن الحقــول التــي تــرى جهــة القبــول قربهــا معرفيــاً 

مــن مجــال األمــن الوطنــي.

  خربة عملية ال تقل عن ثالث سنوات.

  إجراء املقابلة الشخصية.
متطلبات التخرج 

إنهاء الساعات املقررة يف الربنامج بنجاح بمعدل تراكمي ال يقل عن 3.75 من 5 تشمل مشروع تخرج يتناول جوانب تطبيقية.
تصنيف الربنامج 

التصنيف السعودي املوحد للمهن.
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يقدم الربنامج باللغة العربية

مدة الدراسة: عام درايس )فصالن دراسيان( باإلنتظام

الرسوم الدراسية للربنامج
)50,000 ريال مقسمة بالتساوي عى فصلن دراسين(

باإلضافة إىل سداد الرسوم اإلدارية

الدبلوم العايل يف مكافحة اإلرهاب
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الدبلوم العالي

الدبلوم العايل يف مكافحة اإلرهاب

مقـدمــــة
تتنامـــى التهديـــدات اإلرهابيــة حـــول العالـــم بشـــكل ملحـــوظ وتتنـــوع أســـاليب التنظيمـــات اإلرهابيــة يف تنفيـــذ عملياتهـــا النوعيـــة واســـتحداث 
لــذا كان لزامــاً عــى األجـهـزة األمنيــة تطويـــر قدراتهـــا يف مكافحـــة اإلرهــاب والتطـــرف بكافـــة صـــوره   إـسـراتيجيات التجنيـــد واالســتقطاب؛ 
تلـــك  رصـــد  عـــى  والقـــدرة  املســتحدثة،  املتطرفــة  التنظيمـــات  وآليـــات  الخطـــر  حجـــم  الســتيعاب  املتخصصــة،  البشـــرية  الكـــوادر  وإعـــداد 
التهديـــدات واســـتخدام األدوات التقنيـــة الحديثـــة، واملنهج العلمـــي لتفكيـــك تلـــك التنظيمـــات، وشـــل قدرتهـــا عى تجديـــد دمائهـــا وتجفيـــف 

منابـــع تمويلهـــا.

أهداف الربنامج
يهــدف الربنامــج إىل إعــداد ـخـربات وكــوادر متخصصــة علـــى درايــة باملعــارف األساســية لقضايــا اإلرهــاب املعاصـــر ومحدداتـــه القانونيــة، 
وتزويدهــم باملعــارف واملهــارات الالزمــة لجمــع وتحليــل ومعالجــة البيانــات املتعلقــة بالتهديــدات اإلرهابيــة واإلملــام بالسياســات والتقنيــات 

املتطــورة فـــي مكافحتــه.

أبرز نواتج التعلم
  اإلملام بمفاهيـم وقضايا اإلرهاب وتطورها التاريخي واإلطار القانوين ملكافحة اإلرهاب عى املستوين الوطني والدويل.

وعمليــات  العملياتيــة  قاداتهــا وتكتيكاتهــا  ومنهــج  العقليــة املتطرفــة  اإلرهابيــة وتحليــل  التنظيمــات  محــددات وخصائــص  تمييـــز    
الجنائيــة التحقيقــات  وإدارة  التمويــل، 

املهنــي  والتحليــل  الجنــايئ  االســتخبار  إنـتـاج  علـــى  والقــدرة  جمـــع املعلومــات  خــالل  مـــن  اإلرهــاب  مكافحــة  عمليــات  بــإدارة  اإلملــام    
للمعلومــات.

  املهارة فـي التصدي لإلرهاب اإللكروين والتعرف عى اسراتيجيات التنظيمات املتطرفة يف التجنيد واالستقطاب.
  تمييز نقاط القوة والضعف فـي منظومة مكافحة اإلرهاب وادارة التخطيط االسراتيجي للمواجهــة.

شروط القبول الخاصة
الحصول عى درجة البكالوريوس باملجاالت التالية )العلوم العسكرية، العلوم الشرطية، العلوم األمنية، العلوم السياسية واإلنسانية(.

متطلبات التخرج 
إنهاء الساعات املقررة يف الربنامج بنجاح بمعدل تراكمي ال يقل عن 3 من 5 تشمل مشروع تخرج يتناول جوانب تطبيقية.  



45 دليل القبول للبرامج األكاديمية

يقدم الربنامج باللغة اإلنجليزية

مدة الدراسة: عام درايس )فصالن دراسيان( باإلنتظام

الرسوم الدراسية للربنامج
)50,000 ريال مقسمة بالتساوي عى فصلن دراسين(

باإلضافة إىل سداد الرسوم اإلدارية

الدبلوم العايل يف الجرائم السيربانية 

والتحقيق الجنايئ الرقمي
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الدبلوم العالي

الدبلوم العايل يف الجرائم السيربانية والتحقيق الجنايئ الرقمي

مقـدمــــة

تتزايــد الجرائــم الســيربانية وتتعــدد أنماطهــا وأســاليب ارتكابهــا تزامنــاً مــع التطــور التقنــي املتنامــي ومــا نتــج عنــه مــن تـحـول رقمــي واســع 

النطــاق صاحبــه ازديــاد أعــداد مســتخدمي اإلنرنــت.

عليه وانطالقاً من رسالة الجامعة كمنظمة عربية إقليمية تهتـــم بإعداد وتأهيل وتطوير مهـــارات الكـــوادر املتخصصة يف مجـــاالت العلوم 

األمنيــة، يــأيت إنشــاء برنامــج الدبلــوم العــايل يف الجرائــم الســيربانية واألدلــة الرقميــة لإلســهام يف تطويــر ورفــع قــدرات املختصــن يف الجرائــم 

الفعالــة يف مجــاالت  الرقميــة واملســاعدة  باملهــارات املتقدمــة يف اكتشــاف األدلــة  فيهــا وتزويدهــم  الرقمــي  الجنــايئ  الســيربانية والتحقيــق 

التحقيــق فيهــا.

أهداف الربنامج

والحــد  الســيرباين،  واألمــن  والعدالــة؛  األمــن  تحقيــق  يف  املســاهمة  عــى  قــادرة  تكــون  مؤهلــة  وكــوادر  ـخـربات  الربنامــج إلعــداد  يهــدف 

مــن الجرائــم الســيربانية ومكافحتهــا والتحقيــق فيهــا وذلــك مــن خــالل تعميــق معارفهــم ومهاراتهــم يف مجــاالت االســتجابة للحــوادث 

الرقمــي. الجنــايئ  التحقيــق  الســيربانية، 

أبــرز نـواتــج التعـلــم

  إدراك أوجــه الشــبه واالختــالف بــن املعــارف املتقدمــة وفهــم التوجهــات والتطــورات يف مجــال التحقيــق الجنــايئ الرقمــي يف الجرائــم 

الســيربانية )األدلــة الجنائيــة الرقميــة والتحقيقــات يف الجرائــم الســيربانية(

  تطوير املهارات املعرفية والعملية لفهم الجوانب النفسية واملتعلقة بالتحقيق والنواحي التقنية الخاصة بالجرائم السيربانية.

  تطويــر الفهــم النظــري والتفكــري النقــدي فيمــا يتعلــق بتقنيــات التحاليــل الجنائيــة الرقميــة وعمليــات التحقيــق يف الجرائــم الســيربانية 

واملمارســات املهنية.

  تطوير وتطبيق مهارات التحقيقات ذات الصلة باألدلة الجنائية الرقمية بما يف ذلك منع الجرائم الســيربانية والحوادث وكشــفها 

وتحليلها.

  املقارنة بن مراحل اإلجراءات الجزائية، وتحليل الدعوى الجزائية.

  تنفيذ واستخدام اإلجراءات األمنية ملنع الخروقات األمنية والتهديدات السيربانية.

  تنفيذ اسراتيجيات ضبط األدلة الرقمية والتعامل معها واملحافظة عليها لضمان سالمتها.

  تطبيق القوانن ذات الصلة عند تنفيذ اإلجراءات الرسمية يف قضايا التحقيق الرقمي وإثبات مستوى عاٍل من السلوك األخالقي. 

شروط القبول الخاصة

  أن يكون املتقدم حاصالً عى شهادة البكالوريوس يف علوم الحاسب وفروعه أو تقنية املعلومات أو ما يعادلها.

  الحصول عى درجة ال تقل عن 4 يف اختبار اآليلتس أو ما يعادلها من االختبارات املعيارية للغة اإلنجليزية.

  إجراء املقابلة الشخصية.

متطلبات التخرج 

إنهاء الساعات املقررة يف الربنامج بنجاح بمعدل تراكمي ال يقل عن 3 من 5. 

تصنيف الربنامج
التصنيف السعودي املوحد للمهن.



49 دليل القبول للبرامج األكاديمية

يقدم الربنامج باللغة العربية

مدة الدراسة: عام درايس )فصالن دراسيان( باإلنتظام

الرسوم الدراسية للربنامج
)50,000 ريال مقسمة بالتساوي عى فصلن دراسين(

باإلضافة إىل سداد الرسوم اإلدارية

الدبلوم العايل يف حقوق اإلنسان 

والعدالة الجنائية
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الدبلوم العالي

الدبلوم العايل يف حقوق اإلنسان والعدالة الجنائية

مقـدمــــة
أولت االتفاقيات واملعاهدات الدولية اهتماًما كبرًيا بمبادئ وحقوق اإلنســان منذ إنشــاء هيئة األمم املتحدة وصدور اإلعالن العاملي لحقوق 
الــدول األعـضـاء  الـتـزام  الــواردة يف هــذا اإلعــالن، إال أن مــدى  عــن رغبــة الهيئــة والــدول األعـضـاء بااللـتـزام بحقــوق اإلنســان  اإلنســان مـعـرباً 
يتفــاوت بنــاًء عــى العديــد مــن املعايــري الثقافيــة والدينيــة، والسياســية، واالقتصاديــة، وغريهــا. عليــه وجــدت محاكــم ذات طابــع دويل تعنــى 
بقضايــا حقــوق اإلنســان مثــل املحكمــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان واملحكمــة األوربيــة لحقــوق اإلنســان. وقــد تعــددت موضوعــات حقــوق اإلنســان 

فشــملت الحقــوق األساســية لإلنســان وحقــوق البيئــة وحقــوق الفئــات األكــر هشاشــة وحقــوق اإلنســان يف الدعــوى الجزائيــة وغريهــا. 
وقــد استشــعرت جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة أهميــة اســتحداث برنامــج أكاديمــي يعنــى بقضايــا وتطبيقــات حقــوق اإلنســان يف 
الدول العربية باملقارنة مع القوانن والتطبيقات الدولية. لذا يهدف برنامج الدبلوم العايل لحقوق اإلنسان والعدالة الجنائية إىل إعداد 
املختصــن والخــرباء يف مجــال حقــوق اإلنســان، وذلــك تلبيــة لالحتياجــات املتزايــدة لــدى الجهــات األمنيــة والعدليــة واملؤسســات الحقوقيــة.

أهداف الربنامج
يهــدف الربنامــج إىل إعــداد كــوادر متخصصــة يف مجــال حقــوق اإلنســان ُتســهم يف نشــر وتعميــق ثقافــة حقــوق اإلنســان، وذلــك مــن خــالل 
تزويدهــم باملعــارف واملهــارات املعمقــة ـحـول دور املؤسســات الحقوقيــة يف حمايــة حقــوق اإلنســان والتطــور الســيايس والتاريخــي والفلســفي 
التــي تعتمــد عليهــا األنظمــة املعاـصـرة، وتعزيــز الحمايــة القانونيــة لحقــوق اإلنســان عــى كافــة املســتويات الوطنيــة  ألفــكار حقــوق اإلنســان 

والدوليــة. 

أبرز نواتج التعلم
  املعرفة العميقة يف موضوعات حقوق اإلنسان، ومصادرها الدولية، واإلقليمية، والوطنية. 

  استيعاب مراحل تطور حقوق اإلنسان، التغريات والتوجهات الدولية الحديثة يف مجال حقوق اإلنسان. 
  اإلملام باملبادئ والنظريات وتطبيقاتها يف مجال حقوق اإلنسان وممارسة املهن الحقوقية والعدلية.

  التعرف عى املؤسسات والهيئات الدولية والوطنية املنوط بها حماية حقوق اإلنسان.
  رسم األطر النظرية وجوانب املمارسة العملية يف مجال حقوق اإلنسان.
  التعرف عى دور املؤسسات والهيئات الدولية يف حماية حقوق اإلنسان.

  بيان دور املؤسسات الوطنية والدولية يف ترسيخ قواعد ومبادئ حقوق اإلنسان.
  اســتنباط نتائــج األبحــاث والتطــورات الحديثــة وتطبيقهــا يف املمارســات املهنيــة، ويف التحليــل، ويف تطويــر واختبــار الفرضيــات، ويف 

اـقـراح الحـلـول للقضايــا واملشــكالت املتعلقــة بحقــوق اإلنســان.
  اكتساب املهارات األساسية إلبداء الرأي القانوين يف القضايا املتعلقة بحقوق اإلنسان.

  التفكري النقدي وحل املشكالت يف القضايا املتعلقة بحقوق اإلنسان.
  العمل بروح التفاين والجدية واألمانة العلمية واملوضوعية والسرية واملصداقية املهنية املتصلة بمهام حقوق اإلنسان..

شروط القبول الخاصة
  الحـصـول عــى درجــة البكالوريــوس بتقديــر عــام ال يقــل عــن جيــد يف أحــد املجــاالت العلميــة التاليــة: القانــون وفروعــه، الشــريعة 
وفروعهــا، العلــوم السياســية، علــم اإلـجـرام وفروعــه، العلــوم األمنيــة وفروعهــا، العلــوم االداريــة وفروعهــا، الخدمــة االجتماعيــة.

  إجراء املقابلة الشخصية.

متطلبات التخرج 
إنهاء الساعات املقررة يف الربنامج بنجاح بمعدل تراكمي ال يقل عن 3 من 5. 

تصنيف الربنامج
التصنيف السعودي املوحد للمهن.
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يقدم الربنامج باللغة العربية

مدة الدراسة: عام درايس )فصالن دراسيان( باإلنتظام

الرسوم الدراسية للربنامج
)50,000 ريال مقسمة بالتساوي عى فصلن دراسين(

باإلضافة إىل سداد الرسوم اإلدارية

الدبلوم العايل يف دراسات األمن الوطني
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الدبلوم العالي

الدبلوم العايل يف دراسات األمن الوطني

مقـدمــــة
شــهد النظــام الــدويل يف الســنوات األـخـرية تـحـوالت إـسـراتيجية غــري مســبوقة، حيــث تشــابكت قضايــا املجتمعــات املعاـصـرة بــكل أبعادهــا 
السياسية واألمنية والعسكرية واالجتماعية، واالقتصادية، والتكنولوجية، وغريها. ولقد زادت العوملة والتقدم التكنولوجي من سرعة 
وقوة تأثر الظواهر الدولية ودرجة تدويل قضايا األمن الوطني وآليات حماية املصالح الوطنية واملحافظة عليها، وخاصة يف املوضوعات 
غــري  والصراعــات  الســيربانية،  والحــروب  غــري املتكافئــة،  والنزاعــات املســلحة  التســلح،  التســلح ونــزع  قضايــا  ذلــك  بمــا يف  اإلـسـراتيجية 
املســلحة مثــل الصراعــات االقتصاديــة، وحمايــة البنــى التحتيــة، واإلرهــاب وغريهــا. وحيــث أضحــى مــن الصعــب مواجهــة تلــك التحديــات 
واملخاطــر املعقــدة بــأدوات سياســية أو عســكرية منفــردة، األمــر الــذي ـفـرض تضافــر كافــة جهــود الدولــة وعناصــر قوتهــا الوطنيــة الشــاملة 

ســواء اقتصاديــة أو دبلوماســية أو عســكرية ملواجهــة كافــة التحديــات بــأدوات وآليــات إـسـراتيجية متكاملــة.

لــذا فرضــت هــذه املتغــريات عــى معظــم الــدول املعاصــرة ضــرورة العمــل عــى تأهيــل كــوادر يف مؤسســاتها الوطنيــة يف مجــال دراســات األمــن 
الوطنــي، لتكــون قــادرة عــى توظيــف األدوات والتقنيــات الحديثــة والتطبيقيــة، وتقييــم املخاطــر والحفــاظ عــى األمــن الوطنــي بمفهومــه 
الشامل. لذا يأيت انشاء هذا الربنامج من منطلق رؤية الجامعة ودورها يف اإلسهام بإعداد كوادر وخربات متخصصة يف مجال دراسات 

األمــن الوطنــي.

أهداف الربنامج
التحديــات  مواجهــة  وطــرق  الوطنــي  األمــن  دراســات  مجــال  يف  واملهاريــة  املعرفيــة  بالجوانــب  مــزودة  كــوادر  الربنامــج إلعــداد  يهــدف 
واملخاطــر االـسـراتيجية املرتبطــة بمــا يتطلبــه ذلــك مــن أدوات وآليــات لحمايــة األمــن الوطنــي، وتمكينهــم مــن توظيــف املنهجيــات العلميــة 

لدعــم عمليــة اتخــاذ الـقـرار، وكذلــك تعزيــز قيــم التفــاين يف العمــل واألمانــة العلميــة والســرية املتصلــة بمهــام األمــن الوطنــي. 

أبرز نواتج التعلم
  اإلملام باملرتكزات األساسية لدراسات األمن الوطني

  تطبيــق املفاهيــم الرئيســة املتصلــة بتحديــد مهــددات ومخاطــر األمــن الوطنــي، والربــط بــن تأثــري الظواهــر والعوامــل املحليــة والدوليــة 
بجوانبهــا السياســية واألمنيــة والدفاعيــة واالقتصاديــة والفكريــة وغريهــا مــن جوانــب األمــن الوطنــي بمفهومــه الشــامل.

الوطنــي، والفهــم املتعمــق ألهــداف وعمليــات    تفســري األدوار واملهــام األساســية لألجـهـزة املعنيــة لصنــع وتوجيــه سياســات األمــن 
وسياســاتها. الوطنــي  األمــن  اـسـراتيجيات 

  اإلملام بالقوانن الدولية واملحلية ذات الصلة بالعالقات الدولية واألمن الدويل واإلنساين.
والـفـرص،  واملخاطــر  التهديــدات  وتقييــم  قضايــاه،  مــع  التعامــل  النقــدي يف  والتفكــري  الوطنــي  األمــن  ومتابعــة سياســات  تحليــل    

الوطنــي. األمــن  لقضايــا  االـسـراتيجي  والتخطيــط 
  استخدام األساليب واآلليات الحديثة لحل النزاعات يف قضايا األمن الوطني.

  جمع املعلومات من املصادر املفتوحة وغريها وإعداد التقارير يف مجال دراسات األمن الوطني للتعامل مع قضايا األمن الوطني
  االلتزام بقيم األمانة العلمية يف جمع املعلومات أو إعداد التقارير يف قضايا األمن الوطني.

  االلتزام باملعايري املهنية والحس األمني للمحافظة عى السرية يف التعامل مع موضوعات األمن الوطني.

شروط القبول الخاصة
  الحصـــول علـــى درجـــة البكالوريـــوس يف أحـــد الحقـــول املعرفيـــة التاليـــة: العلـــوم األمنيـــة، العلـــوم العســـكرية، العلـــوم االسراتيجية، 
العلـوم السياسـية، العالقـات الدوليـة، القانـون، علـم الحاسـب وفروعـه، وأي مـن الحقـول التـي تـرى جهـة القبـول قربهـا معرفيـاً 

مـن مجـال األمـن الوطنـي.
  إجراء املقابلة الشخصية.

متطلبات التخرج 
إنهاء الساعات املقررة يف الربنامج بنجاح بمعدل تراكمي ال يقل عن 3 من 5. 

تصنيف الربنامج
جاري العمل عى التصنيف السعودي املوحد للمهن.
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