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تـمهـيــد

انطالقــاً مــن حــرص جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة عــى التطويــر والتحديــث املســتمر لربامجهــا األكاديميــة، ضمــن 

مســاعيها لتحقيــق الريــادة يف تقديــم برامــج دراســات عليــا متخصصــة يف املجــاالت األمنيــة، فقــد عملــت الجامعــة خــالل الـفـرة 

املاضيــة ـ وبعــد اعتمــاد خطتهــا اإلـسـراتيجية 2019 - 2023م عــى تطويــر برامــج املاجســتري والدبلــوم العــايل مــن حيــث املحتــوى 

ومــدة الدراســة والتخصصــات ذات الصلــة الوثيقــة بالعلــوم األمنيــة؛ وقــد تــم ذلــك مــن خــالل مبــادرات نوعيــة وشــراكات فاعلــة 

مــع جامعــات عامليــة.

وتحـــرص الجامعــة عــى تقديـــم برامجــــها األكاديميــة مــن خــالل وسائـــل التعليــم الذكيــة الداعمــة يف القاعــات التدريســية 

لتحقيق مستوى عاٍل من تفاعل الطلبة إضـافة إىل مناقشات عى شكل ورش عمل تتناول حاالت دراسية واقعية، والتطبيق 

العمــي يف مخـتـربات متخصصــة ومجـهـزة بأحــدث التقنيــات للربامــج العلميــة التطبيقيــة.

ويقدم هـذا الدليل نبـذة مختصرة عـن الربامـج املتاحـة للقبـول يف الـعام الـدرايس 2021/ 2022م )1443هـ(. كما يقدم وصفاً 

مختصــراً لشــروط القبــول العامــة والخاصــة والوثائــق املطلوبــة مــن املتقدمــن باإلضافــة إىل التقويــم الزمنــي ملرحلــة التقديــم.

مع تمنياتنا للجميع دوام التوفيق والسداد،،،
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الرياض - اململكة العربية السعودية

نشأة الجـامـعــة

الفكرة و النشأة 1972م ــ 1980م
وجــاءت فكــرة إنشــاء الجامعــة مــع انعقــاد أول مؤتمــر لقــادة الشــرطة واألمــن العــرب يف مدينــة العــن بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة  عــام 
1392هـــ )1972م(، ثــم أصــدر املؤتمــر الثــاين ملجلــس وزراء الداخليــة الـعـرب، الــذي ُعقــد يف مدينــة بغــداد بتاريــخ 2/11/1398هـــ )4/10/1978م(، 
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 العــام 1979م، ويف املؤتمــر الثالــث لــوزراء الداخليــة الـعـرب، الــذي ُعقــد يف 

مدينــة الطائــف يف العــام 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 وحتــى 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 ــــ 2023م.
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الرؤية

املؤسسة األوىل يف إعداد القادة والخرباء العرب يف املجاالت األمنية.

الرسالة

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

القيم

الهوية العربية: الركيز عى العالم العربي بأكمله يف كل أعمالنا.

املستفيد: اإلصغاء واالستجابة ملتطلبات أصحاب العالقة والطالب والشركاء.

االبتكار: السعي إىل تطبيق أساليب تدريبية وتعليمية وبحثية مبتكرة.

االلتزام والكفاءة: السعي إىل تحقيق طموحنا وخططنا يف كل جزء من عملنا يف الجامعة.

الجودة: تطبيق أعى مستويات معايري وممارسات الجودة يف التدريب والدراسات العليا والبحث العلمي.  
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التعاون والشراكات الدولية

لجامعة نايف العربية للعلوم األمنية

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 املذكــرات إىل تدعيــم 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 
تــم اختيــار  الدوليــة. كمــا  الجامعيــة  تتمتــع بعضويــة االتحــادات  الجامعــة  واألوروبيــة واألمريكيــة. وتجــدر اإلشــارة هنــا إىل أن 
العربــي  العاملــن  الوحيــدة يف  الجهــة  بذلــك  لتكــون  اإلـسـراتيجية،  للشــؤون  فريــق اإلنرـبـول االستشــاري  عضــًوا يف  الجامعــة 
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 إعــداد وإنفــاذ القانــون. ويف عــام 2019م وقعــت الجامعــة 

مذـكـرة 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.
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2343196049945 : رقم الحساب الجاري 
SA4220000002343196049945 : رقم  اآليبان  

ا لربامج  الحصول عى درجة البكالوريوس من جامعة معتمدة باالنتظام بتقدير عام ال يقل عن جيد جدًّ
املاجستري وتقدير ال يقل عن جيد لربامج الدبلوم العايل.

توصيتان علميتان من أساتذة سابقن للمتقدمن عى برامج املاجستري.

استيفاء جميع الشروط الخاصة للقبول يف الربنامج.

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.

التفرغ للدراسة وموافقة جهة العمل.

تنبيـهــات هـامــــة:
• يجــب تأكــد املتقــدم مــن صحــة ودقــة بياناتــه، ويف حــال تقديــم معلومــات غــري صحيحــة فإنــه يحــق للجامعــة 

إلـغـاء طلــب القـبـول دون االلـتـزام بإشــعار املتقــدم بذلــك.
https://admission.nauss.edu.sa.يتم تعبئة طلب القبول إلكرونياً من خالل بوابة القبول اإللكروين •

الشروط العامة للقبول يف الجامعة:
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استكمال نموذج القبول إلكرونيًّا من خالل صفحة القبول

 https://admission.nauss.edu.sa يف موقع الجامعة اإللكروين

تدقيق طلبات القبول والتأكد من استيفائها لكافة املتطلبات.

إـجـراء املفاضلــة بــن املتقدمــن واملقابــالت الشــخصية إذا كان ذلــك ضمــن الشــروط الخاصــة 

بالقـبـول يف الربنامــج.

إعالن النتيجة النهائية للقبول

1

3

4

2

الســتكمال إـجـراءات القـبـول يف الجامعــة وإصــدار الرقــم الجامعــي يجــب تزويــد عمــادة القـبـول والتســجيل 

بأـصـول الوثائــق لـغـرض املطابقــة

الوثائق املطلوبةإجـراءات القبول

السجل األكاديميشهادة البكالوريوسجواز السفرالهوية الوطنية / اإلقامة

صورتان شخصيتان مقاس

6X4 بخلفية بيضاء.

إثبات بسداد الرسوم 
اإلدارية ورسوم الفصل 

الدرايس األول

تقديم إفادة )خطاب( بااللتزام بسداد الرسوم الدراسية 

إذا كان املتقدم مبتعثاً من جهة عمله.
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https://nauss.edu.sa  األكاديميةالربامج

يقدم الربنامج باللغة اإلنجليزية

مدة دراسة الربنامج عامن دراسين )أربعة فصول دراسية(

الرسوم الدراسية للربنامج

)160,000 ريال مقسمة بالتساوي عى أربعة فصول دراسية(

برنامج ماجستري اآلداب يف النزاهة املالية )طالب وطالبات(

الربامج األكاديمية املتاحة للقبول يف 

العام الدرايس 2021 - 2022م )1443هـ(
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برنامج ماجستري اآلداب يف النزاهة املالية

)طالب وطالبات(

 Case Western( جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة بالتعــاون مــع جامعــة كيــس ويســرن ريزيــرف بالواليــات املتحــدة األمريكيــة

)Reserve University

مقـدمــــة

تســعى العديــد مــن الــدول إىل جــذب االســتثمار األجنبــي كجــزء أســايس مــن التنميــة االقتصاديــة، وتوطــن املعرفــة والتقنيــات الحديثــة، 

وإيجاد فرص العمل، وتنويع مصادر الدخل، وتحسن البيئات االستثمارية، لذا فقد أصبح لزاما تأهيل وتطوير الكفاءات املتخصصة 

يف مجــال النزاهة املالية لي تملك كل األدوات واملفاهيم واملـهارات الالزمة لتقوم باإلسهام يف حماية األنظمة الوطنية، االقتصادية منها 

واملاليــة، وفهــم وخلــق وممارســة آليــات ملكافحــة الجرائــم املاليــة وخاصــة جرائــم غســيل األمــوال التــي يعتــرب بعضهــا عاـبـرا للقــارات حيــث 

يســعى مرتكبوهــا إلخفــاء مصــدر املــال الغــري مشــروع مستغليــــن بذلــك حريــة انتقــال األمــوال. حيــث أن مــن املعلــوم أيضــا أن هنالــك تقنيــات 

ذكيــة أدت إىل تنامــي ظهــور أنمــاط جديــدة مــن الجرائــم املســتحدثة واملتطــورة التــي بدورهــا تســهل عمليــات غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب 

وغريها. وتزداد أهمية هذا الربنامج باستصحاب أن مكتب األمم املتحدة للمخدرات والجريمة قدر نسبة جرائم غسيل األموال يف سنة 

واحــدة مــن 2 إىل 5 باملائــة مــن الناتــج املحــي اإلجمــايل العاملــي، بمــا يعــادل 800 مليــار إىل 3 تريليــون دوالر.

أهداف الربنامج

يهدف الربنامج إىل إعداد خربات وكوادر مؤهلة يف مجال النزاهة املالية وتزويدهم باملعرفة الالزمة يف مجال مكافحة الجرائم املالية 

وغسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب وأوجه النزاهة املالية األخرى ذات الصلة.

نواتج التعلم املتوقعة من الربنامج

يتوقع أن يحصل امللتحقون بالربنامج عى مجموعة من املعارف والقدرات واملهارات، من أبرزها:

  فهم شامل وعميق لألنظمة والقوانن واملعايري الدولية املتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

الجرائــم املاليــة  بأنظـــمة مكافحــة  والتقيــد   )Compliance( بااللـتـزام  يتعلــق  فيمــا  تواجــه املمارســن  التــي  القضايــا  مــع  التعامــل    

واإلرهــاب.

  التعرف عى منهجية تقييم االلتزام والتقيد بأنظمة ومراقبة األنشطة املالية املشبوهة واإلبالغ عنها.

  اكتساب مهارات تحليل التقارير والتمايز اإلحصايئ لألنشطة املالية املشبوهة. 

  التعرف عى حاالت توضح دور أنظمة النزاهة املالية فيما يتعلق بمعالجة الفساد والفقر وحقوق اإلنسان والعنف.

  فهم متطلبات االلتزام بأنظمة النزاهة واتجاهاتها الحديثة.

  تمكن امللتحقن بالربنامج من إعداد وصياغة الدعاوى وما تتطلبه عمليات اإلدانة يف هذا الصدد.

  تطبيــق التدابــري الضروريــة التــي يتعــن عــى املصــارف واملؤسســات املاليــة والـشـركات الكــربى اتخاذهــا للنجــاح يف االلـتـزام بأنظمــة 

بفعاليــة. النزاهــة 

  تمكن امللتحقن من التعرف عى املمارسات العملية والقانونية يف مجال التعاون الدويل املتعلق بالجرائم املالية ومدى فاعليتها 

ومــن ثــم إمكانيــة تطويرهــا.

شروط القبول الخاصة

 الحصول عى درجة ال تقل عن 6 يف اختبار اآليلتس أو ما يعادلها من االختبارات املعيارية للغة اإلنجليزية.

 إجراء املقابلة الشخصية.
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املقررات الدراسية
الفصل الدرايس األول

عدد الساعاتاملقررم

Introduction to Financial Integrity4مقدمة يف النزاهة املالية1

Preventive Measures4اإلجراءات الوقائية2

Research Methods3مناهج البحث العلمي3

11اإلجمايل

الفصل الدرايس الثاين

عدد الساعاتاملقررم

Operations and Law Enforcement4العمليات وإنفاذ القانون1

2
النظام القانوين لتشريعات مكافحة 

غسل األموال
Legal system for anti-money laundering legislation4

3
التعاون الدويل يف املسائل املدنية 

والجنائية
 International Cooperation in Civil and Criminal

Matters
4

12اإلجمايل

الفصل الدرايس الثالث

عدد الساعاتاملقررم

1
بناء وتنفيذ برنامج االلتزام الفعال 

لإلجراءات الوقائية
 Building and Implementing an Effective Preventive

Measures Compliance Program
4

2
البحث والتحقيق الجنايئ يف جرائم 

غسل األموال
Criminal Investigation of Money Laundry Crimes4

Anti-Money Laundering Operations Management4إدارة عمليات مكافحة غسل األموال3

12اإلجمايل

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

تصنيف الربنامج
الربنامج مصنف من وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية يف دولة املقر.

الجهات املستفيدة 
من أهم الجهات املستفيدة ما يي: 

  القطاعات املعنيـة يف وزارات الداخليـة العربية.
  رئاسة أمن الدولة.

  الهيئــة الوطنيــة ملكافحـة الفسـاد.
  البنوك املركزية.

  هيئة سوق املــال.
  البنوك واملصارف التجارية ومؤسسات التمويل.

  شركات التأمن وإعادة التأمن.
  شركات االتصاالت وحلول التقنية.

 الفصل الدرايس الرابع

عدد الساعاتاملقررم

1
إقامة الدعوى يف قضايا النزاهة الجنائية 

واملدنية
 Building and Prosecuting Criminal and Civil

Integrity Cases
4

2
سلسة الكتل والذكاء االصطناعي يف 

االلتزام
 Blockchain and Artificial Intelligence in

Compliance
3

Graduation Project3مشروع تخرج3

10اإلجمايل
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يقدم الربنامج باللغة العربية

مدة دراسة الربنامج عامن دراسين )أربعة فصول دراسية(

الرسوم الدراسية للربنامج

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

برنامج ماجستري اآلداب يف القانون الجنايئ والعلوم الجنائية )طالب وطالبات(

يضاف مبلغ 25,000 ريال للفصل التكمييل للمتقدم الذي يحمل درجة البكالوريوس يف تخصص غري القانون )األنظمة(
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برنامج ماجستري اآلداب يف القانون الجنايئ والعلوم الجنائية

)طالب وطالبات(

مقـدمــــة

تسعى املجتمعات لحفظ األمن واستقرار النظام وكفالة األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية. وانطالقاً من رسالة الجامعة 

كمنظمة عربية إقليمية تهتـــم بإعداد وتأهيل وتطوير مهـــارات الكـــوادر املتخصصة يف مجـــال القانون الجنـــايئ والعلوم الجنائية، وخاصـــة 

يف ظــل أن قوانــن الــدول تتـعـرض باســتمرار إىل العديــد مــن التعديــالت التشــريعية ملواكبــة تزايــد معــدالت اإلـجـرام مــن الناحيتــن الكميــة 

والنوعيــة، مــع األخــذ بعــن االعتبــار مــا طــرأ مــن تطــورات هائلــة يف أســاليب ارتــكاب الجرائـــم ومرتكبيهــا وتحليــل عوامــل ارتكابهــا وأسبابـــها، 

واألثــر املتوقـــع عــى الضحيــة.

أهداف الربنامج

يهدف الربنامج إلعداد خربات وكوادر مؤهلة يف املجتمع تكون قادرة عى تحقيق غايات أربع وهي: تحقيق األمن والعدالة؛ تحقيق 

مصلحــة املجتمــع واألـفـراد بمعاقبــة مــن يعتــدي عــى أمــن الدولــة وســالمتها وأنظمتهــا املعلوماتيــة؛ حفــظ حقــوق أولئــك األـفـراد املاديــة 

واملعنويــة وخاصــة يف ظــل تطــور أســاليب ارتــكاب الجريمــة؛ وأـخـرياً، مكافحــة الجريمــة إمــا بتقــي أســبابها للعمــل عــى منــع وقوعهــا 

وكشــفها باســتخدام التقنيــات الحديثــة، وإمــا بـفـرض العقوبــات املالئمــة لهــا. 

نواتج التعلم املتوقعة من الربنامج

يتوقع أن يحصل امللتحقون بالربنامج عى مجموعة من املعارف والقدرات واملهارات املعرفية من أبرزها:

  معرفة مجال القانون الجنايئ والعلوم الجنائية 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 الطابع السيرباين وعرب الوطني ووضع الحلول لها.

  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.

  صياغة محاضر الضبط واتخاذ إجراءات التحقيق الجنايئ بمهارة عالية.

  إعداد البحوث والدراسات يف مجال القانون الجنايئ والعلوم الجنائية، وتقديم االستشارات يف هذا املجال.

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، 

التكميــي بمعــدل تراكمــي ال يقــل عــن 3.50 مــن 5.00.

 إجراء املقابلة الشخصية.
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متطلبات التخرج 
إنهاء الساعات املقررة يف الربنامج بنجاح بمعدل تراكمي ال يقل عن 3.75 من 5 باإلضافة إىل مشروع تخرج.

تصنيف الربنامج
الربنامج مصنف من وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية.

الجهات املستفيدة 
من أهم الجهات املستفيدة ما يي: 

  وزارات الداخليـة العربية.
  رئاسة أمن الدولة.

  املؤسسات العسكرية.
  النيابات العامة.

  املؤسسات والهيئات الحكومية.
  الشركات التجارية.

املقررات الدراسية

الفصل الدرايس األول

عدد الساعاتاملقررم

3القانون الجنايئ املقارن1

3اإلجراءات الجنائية    2

3التشريع الجنايئ اإلسالمي3

3مناهج البحث القانوين4

12اإلجمايل

الفصل الدرايس الثانـي

عدد الساعاتاملقررم

3القوانني الجنائية الخاصة )1(1

3جرائم املعلوماتية2

3األدلة الجنائية3

3علم االجرام والعقاب 4

12اإلجمايل

الفصل الدرايس الثالث

عدد الساعاتاملقررم

3القانون الدويل الجنايئ 1

3القوانني الجنائية الخاصة )2(2

3الجرائم املنظمة 3

3السياسة الجنائية4

12اإلجمايل

الفصل الدرايس الرابع

عدد الساعاتاملقررم

3علم الضحية 1

3حقوق االنسان والعدالة الجنائية2

3مشروع تخرج3

9اإلجمايل
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يقدم الربنامج باللغة اإلنجليزية

مدة دراسة الربنامج عامن دراسين )أربعة فصول دراسية(

الرسوم الدراسية للربنامج

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

برنامج ماجستري العلوم يف األدلة الجنائية )طالب وطالبات(
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برنامج ماجستري العلوم يف األدلة الجنائية )مسار: )الكيمياء الجنائية/ علم السموم( / مسار: الوراثة الجنائية(

)طالب وطالبات(

مقـدمــــة
علــوم األدلــة الجنائيــة مــن التخصصــات العلميــة التطبيقيــة الهامــة التــي تســاهم بشــكل فعــال يف التحقيــق الجنــايئ وتحقيــق العدالــة.  
تم إعداد برنامج ماجستري علوم األدلة الجنائية يف جامعة نايف العربية للعلوم األمنية يف مسارين: األول تخصص الكيمياء الجنائية/ 
علــم الســموم، واملســار الثــاين الوراثــة الجنائيــة ليكــون قيمــة مضافــة للمختــربات الجنائيــة يف العالــم العربــي وملبيــاً حاجتهــا ملتخصصــن يف 

علــوم األدلــة الجنائيــة يتمتعــون بمعــارف ومهــارات عمليــة وبحثيــة كافيــة ملواكبــة آخــر التطــورات يف هــذا التخصــص. 
الدراســية وفــق مواصفــات  للربنامــج واملقــررات  الدراســية  الخطــة  تــم إعــداد  العامليــة، فقــد  الجــودة والوـصـول إىل املعايــري  ولتحقيــق 

الواليــات املتحــدة األمريكيــة التعليميــة يف  الجنائيــة  العلــوم  برامــج  ومعايــري هيئــة اعتمــاد 
Forensic Science Education Programs Accreditation Commission )FEPAC(.  

أهداف الربنامج
يهدف برنامج ماجستري علوم األدلة الجنائية يف كال املسارين إىل تحقيق األهداف الرئيسية التالية:

  تأهيــل الكــوادر العربيــة العاملــة يف املخـتـربات الجنائيــة وتحليــل الســموم يف تخصصــات الكيمـيـاء الجنائيــة/ تحليــل الســموم، أو 

ــا متقدمــاً وفــق املعايــري املعتمــدة عامليــا.  ــا وعمليًّ تحليــل الحمــض النــووي )البصمــة الوراثيــة( تأهيــالً علميًّ
  توفري كوادر عربية أكاديمية بمؤهالت عليا متخصصة يف مجال علوم األدلة الجنائية لتويل مهام قيادية أو إدارية.

نواتج التعلم املتوقعة من الربنامج
يتوقع أن يحصل امللتحقون بالربنامج عى مجموعة من املعارف والقدرات واملهارات املعرفية من أبرزها:

  طالب الربنامج يف كال املسارين سيكونون ملمن بـ: 

  املبادئ األساسية لعلوم األدلة الجنائية.

  املهارات العملية الكافية يف مختلف تخصصات علوم األدلة الجنائية.

  الجوانب القانونية واألخالقية املتعلقة بممارسات علوم األدلة الجنائية.

  اإلجــراءات واألســاليب التقنيــة الروتينيــة واملتخصصــة املتبعــة خــالل تجميــع وحفــظ العينــات الجنائيــة ومراقبــة سلســلة الوصايــة 

القانونيــة )Chain of Custody( والتحليــل واملقارنــة وكتابــة تقاريــر وتتبــع األدلــة البيولوجيــة والســمية.
  مهارات مهنية مميزة تضم التواصل والعمل الجماعي، شهادة الخبري، اإلدارة والقيادة.

  طالب مسار الكيمياء الجنائية/ علم السموم سيكونون قادرين عى:   

  استخدام املنهجيات والتقنيات املتقدمة لتحليل السموم يف القضايا التقليدية واملعقدة.  

  إنجاز تحليل السموم واملخدرات املخربية وفقاً ملعايري الجودة املعملية.

  تفسري نتائج تحليل السموم بشكل علمي سليم ومطابقتها مع الحالة.  

.)Trace Evidence( استخدام التقنيات الكيميائية املتقدمة يف الكشف ودراسة اآلثار الضئيلة  

  تحليل مختلف أنواع املخدرات الشائعة واملستحدثة والكحول.

  طالب مسار الوراثة الجنائية سيكونون قادرين عى:   

الوراثيــة املعتمــدة يف املجــال  الســمات  النــووي والكشــف عــن  البيولوجيــة الســتخالص الحمــض  العينــات  التعامــل مــع جميــع    

اآلدمــي. لالســتعراف  الجنــايئ 
  اقراح الحلول واملنهجية العملية األنسب لتحليل العينات البيولوجية الصعبة مثل العينات البيولوجية املتحللة أو الضئيلة.

النيكلوتيــدي املتقدمــة  التسلســل  الثــاين لتحديــد  الجيــل  النــووي باســتخدام تقنيــات  الوراثيــة للحمــض  الســمات  الكشــف عــن    

Next Generation Sequencing )NGS(
  تفسري نتائج تحليل الحمض النووي وإجراء التحليل اإلحصايئ الداعم لها، وإعداد التقارير الفنية وفقاً ملعايري الجودة.

شروط القبول الخاصة
 درجــة البكالوريــوس يف علــوم األدلــة الجنائيــة أو العلــوم الطبيعيــة )الكيميــاء، األحيــاء، الكيميــاء الحيويــة، الصيدلــة، التكنولوجيــا 

الحيويــة، وعلــوم املختــربات الســريرية( أو أي تخصــص يعــادل التخصصــات الســابقة.
 الحصـول علـى درجـة ال تقـل عـن 5.0 فـي اختبـار اآليلتـس أو مـا يعادلهـا مـن االختبـارات املعياريـة للغـة اإلنجليزية.

 إجراء املقابلة الشخصية.
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الفصل الدرايس الرابع )مسار الكيمياء الجنائية / علم السموم(
عدد الساعاتاملقررم
2علم السموم املتقدم1
2تحليل  اآلثار الضئيلة2
3تحليل  املخدرات والكحوالت3
3مشروع التخرج4

10اإلجمايل

الفصل الدرايس الرابع )مسار الوراثة الجنائية(
عدد الساعاتاملقررم
3مواضيع متقدمة يف علم الوراثة الجنايئ1
2علم الوراثة السكاين واإلحصاء الجنايئ2
3)NGS(  2التطبيق الجنايئ لتقنية الجيل الثاين لتحليل تسلسل الحمض النووي
3مشروع التخرج4

10اإلجمايل

متطلبات التخرج 
إنهاء الساعات املقررة يف الربنامج بنجاح بمعدل تراكمي ال يقل عن 3.75 من 5 باإلضافة إىل مشروع التخرج.  

تصنيف الربنامج
جاري العمل عى تصنيف الربنامج من وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية.

الجهات املستفيدة 
من أهم الجهات املستفيدة ما يي: 

  املختربات الجنائية، تخصصات الكيمياء الجنائية/ تحليل السموم، أو األحياء الجنائية / تحليل الحمض النووي الجنايئ.
  مختربات تحليل الحمض النووي الجنائية.

  مراكز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية.
  مختربات السموم التابعة لوزارة الصحة.

املقررات الدراسية

الفصل الدرايس األول
عدد الساعاتاملقررم
2األخالقيات وضمان الجودة يف علوم األدلة الجنائية1
3أساسيات علوم األدلة الجنائية2
3منهجية البحث العلمي واإلحصاء3
3تحقيقات مسرح الجريمة4

11اإلجمايل

الفصل الدرايس الثانـي
عدد الساعاتاملقررم
2فحص الوثائق واملستندات1
3األدلة البيولوجية واألمصال 2
2الكيمياء الجنائية3
3التحليل اآليل يف علوم األدلة الجنائية4

10اإلجمايل

الفصل الدرايس الثالث
عدد الساعاتاملقررم
2علم السموم الجنايئ1
3علم األحياء الجزيئي الجنايئ2
2الشاهد الخبري واملسائل القانونية3
3الفحص املجهري الجنايئ واألدلة الشكلية4
1حلقة علمية5

11اإلجمايل
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يقدم الربنامج باللغة العربية

مدة دراسة الربنامج عامن دراسين )أربعة فصول دراسية(

الرسوم الدراسية للربنامج

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

برنامج ماجستري اآلداب يف علم الجريمة )طالب فقط(
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برنامج ماجستري اآلداب يف علم الجريمة

)طالب فقط(

مقـدمــــة

تشــري الشــواهد إىل تزايــد معــدالت الجريمــة يف املجتمعــات الحديثــة وذلــك مــع التغيــريات الســريعة واملتزايــدة ســواًء أكانــت اقتصاديــة 

أو سياســية أو اجتماعيــة أو تكنولوجيــة، ولقــد صاحــب ذلــك تنــوع صــور الجرائــم وظهــور أنمــاط مســتحدثة منهــا.

 ويــأيت تقديــم هــذا الربنامــج انطالقــاً مــن رســالة الجامعــة كمنظمــة عربيــة تســعى إلعــداد وتأهيــل كــوادر متخصصــة يف مجــال علــم 

الجريمــة.

أهداف الربنامج

يهــدف الربنامــج إىل إعــداد خــربات وكــوادر مؤهلــة يف مجــال علــم الجريمــة وتزويدهــم باملعــارف واملهــارات الالزمــة يف مجــال الوقايــة مــن 

الجريمــة ومكافحتهــا.

نواتج التعلم املتوقعة من الربنامج

يتوقع أن يحصل امللتحقون بالربنامج عى مجموعة من املعارف والقدرات واملهارات املعرفية من أبرزها:

  اإلملام باملعارف والدراسات الخاصة بعلم الجريمة وفهمها فهماً ناقداً.

  اإلملام بأساليب املمارسة املهنية يف مجال الوقاية من الجريمة ومكافحتها.

  اإلملام باللوائح واإلجراءات الحديثة يف البيئة املحلية والدولية ذات العالقة بالجريمة والعدالة الجنائية.

  اكتساب مهارات تقنيات املعلومات يف بحث القضايا املرتبطة بمجال الجريمة.

  القدرة عى صياغة التقارير الفنية يف مجال الجريمة ومكافحتها.

  القدرة عى العمل يف فريق وااللتزام بالتعاون وتحمل املسؤولية 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.

املقررات الدراسية

الفصل الدرايس األول

عدد الساعاتاملقررم

3مناهج البحث العلمي1

3أساسيات القانون الجنايئ2

3أصول التشريع الجنايئ اإلسالمي3

3علم النفس الجنايئ4

12اإلجمايل

الفصل الدرايس الثانـي

عدد الساعاتاملقررم

3السياسة الجنائية1

3علم االجتماع الجنايئ2

3اإلحصاء الجنايئ ونظم املعلومات3

3علم التحقيق الجنايئ 4

12اإلجمايل
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متطلبات التخرج 
 إنهاء الساعات املقررة يف الربنامج بنجاح بمعدل تراكمي ال يقل عن 3.75 من 5 باإلضافة إىل مشروع تخرج.

تصنيف الربنامج
الربنامج مصنف من وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية.

الجهات املستفيدة 
من أهم الجهات املستفيدة ما يي: 

  القطاعات املعنية يف وزارات الداخلية العربية.
  مراكز أبحاث الجريمة.

  املؤسسات التعليمية األمنية والعسكرية.
  هيئات مكافحة الفساد.

الفصل الدرايس الثالث
عدد الساعاتاملقررم
3علم ضحايا الجريمة1
3الجرائم املستحدثة2
3جنوح األحداث3
3اإلدارة والقيادة األمنية4

12اإلجمايل

الفصل الدرايس الرابع
عدد الساعاتاملقررم
3املؤسسات اإلصالحية والرعاية الالحقة1
3الوقاية من الجريمة ومكافحتها 2
3مشروع تخرج3

9اإلجمايل
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يقدم الربنامج باللغة اإلنجليزية

مدة دراسة الربنامج عامن دراسين )أربعة فصول دراسية(

الرسوم الدراسية للربنامج

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

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

)طالب وطالبات(

مقـدمــــة
تتزايد الجرائم السيربانية وتتعدد أنماطها وأساليب ارتكابها وتتعاظم الخسائر الناتجة عنها وذلك تزامناً مع التطور التقني املتنامي 

وما نتج عنه من تحول رقمي واسع النطاق صاحبه ازدياد أعداد مستخدمي اإلنرنت ووسائل التقنية.

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

األمنيــة، يــأيت إنـشـاء برنامــج ماجســتري الجرائــم الســيربانية والتحقيــق الجنــايئ الرقمــي لإلســهام يف تطويــر وتنميــة قــدرات املختصــن يف 

مجــاالت الجرائــم الســيربانية والتحقيــق الجنــايئ الرقمــي فيهــا وتزويدهــم باملهــارات املتقدمــة يف اكتشــاف األدلــة الرقميــة بمختلــف أنواعهــا 

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

للتحقيــق يف االنتـهـاكات 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 يف الــدول العربيــة تكــون قــادرة عــى تحقيــق غايــات متعــددة مــن أهمهــا: املســاهمة يف 

تحقيــق األمــن والعدالــة؛ واألمــن الســيرباين، حمايــة األمــن الوطنــي، حفــظ الحقــوق املرتبــة عــى االســتخدام املشــروع للحاســبات اآلليــة 

والشــبكات املعلوماتيــة خاصــة يف ظــل تطــور أســاليب ارتــكاب الجريمــة؛ والحــد مــن الجريمــة. 

نواتج التعلم املتوقعة
يتوقع أن يحصل امللتحقون بالربنامج عى مجموعة من املعارف والقدرات واملهارات املعرفية من أبرزها:

  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 والتفكــري 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 التفكــري النقــدي للمســاعدة يف حــل 

قضايــا الجرائــم الســيربانية املعقــدة.

  املقارنة بن مراحل اإلجراءات الجزائية.

درجــات  أقــى  يمثــل  تخــرج  إنجــاز مشــروع  مــن خــالل  التخصــص املختــار وإظهــار املمارســة املهنيــة  إتقــان املهــارات يف  بــن  الجمــع    

العلمــي.  التحصيــل 

  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.

  إجراء املقابلة الشخصية.

  كفاءة اللغة اإلنجليزية والحصول عى درجة 5 باختبار اآليلتس أو ما يكافئها من االختبارات املعيارية للغة اإلنجليزية .
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املقررات الدراسية

الفصل الدرايس األول
عدد الساعاتاملقررم
2القانون واألخالقيات يف األدلة الجنائية الرقمية1
3أساسيات التحقيق الجنايئ الرقمي/السيرباين2
2التحفظ عىل األدلة الجنائية الرقمية 3
2األمن السيرباين والجرائم السيربانية 4
3التحقيق الجنايئ الرقمي للحواسب 5

12اإلجمايل

الفصل الدرايس الثانـي
عدد الساعاتاملقررم
3التحقيق الجنايئ الرقمي للشبكات 1
3التحقيق الجنايئ لألجهزة املحمولة2
3عمليات مختربات األدلة الجنائية الرقمية وإدارتها3
3موضوعات متقدمة يف التحقيق الجنايئ الرقمي يف الجرائم السيربانية 4

12اإلجمايل

الفصل الدرايس الثالث )تخصص التحقيق الجنايئ الرقمي يف الشبكات(
عدد الساعاتاملقررم
3تحليل التسلل واالستجابة 1
3التحقيق الجنايئ الرقمي يف الربامج الخبيثة2
3فهم التهديدات السيربانية وتعقبها3
3منهجيات البحث واإلحصاء التطبيقي 4

12اإلجمايل

الفصل الدرايس الرابع )تخصص التحقيق الجنايئ الرقمي يف الشبكات(
عدد الساعاتاملقررم
1"Smart City" 3)مقرر اختياري( التحقيق الجنايئ الرقمي للمدن الذكية
6مشروع تخرج2

9اإلجمايل

الفصل الدرايس الثالث )تخصص التحقيق الجنايئ الرقمي يف األجهزة املحمولة(
عدد الساعاتاملقررم
3التحقيق الجنايئ الرقمي يف الوسائط املتعددة 1
3التحقيق الجنايئ الرقمي يف إنرتنت األشياء  2
3التحقيق الجنايئ الرقمي يف الربامج الخبيثة3
3منهجيات البحث واإلحصاء التطبيقي 4

12اإلجمايل

الفصل الدرايس الرابع )تخصص التحقيق الجنايئ الرقمي يف األجهزة املحمولة(

عدد الساعاتاملقررم

3)مقرر اختياري( التحقيق الجنايئ الرقمي يف الحوسبة السحابية 1

6مشروع تخرج2

9اإلجمايل
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متطلبات التخرج
إنهاء الساعات املقررة يف الربنامج بنجاح بمعدل تراكمي ال يقل عن 3.75 من 5 باإلضافة إىل تقديم مشروع تخرج.

تصنيف الربنامج
الربنامج مصنف من وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية.

الجهات املستفيدة
من أهم الجهات املستفيدة ما يي: 

  وزارات الداخليـة العربية.
  رئاسة أمن الدولة.

  املؤسسات العسكرية.
  وزارات االتصاالت العربية.

  النيابات العامة.
  املؤسسات والهيئات الحكومية.

  الشركات الصناعية.
  املؤسسات املالية والتأمن.

  الهيئات الوطنية لألمن السيرباين.
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يقدم الربنامج باللغة اإلنجليزية

مدة دراسة الربنامج عام درايس )فصلن دراسين(

الرسوم الدراسية للربنامج

)50,000 ريال مقسمة بالتساوي عى فصلن دراسين(

برنامج الدبلوم العايل يف تحليل السموم واملخدرات )طالب وطالبات(
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برنامج الدبلوم العايل يف تحليل السموم واملخدرات

)طالب وطالبات(

مقـدمــــة
تقــوم املخـتـربات الجنائيــة بــدور هــام يف كشــف الجرائــم الجنائيــة وتقديــم األدلــة مــن خــالل تحليــل الســموم يف العينــات التــي تــرد إليهــا 
من الجهات العدلية او جهات التحقيق، ويك تؤدي املختربات الجنائية دورها عى أكمل وجه؛ فإن ذلك يتطلب توافر كوادر فنية عى 
مســتوى عــاٍل مــن الكـفـاءة واملعرفــة يف مجــال تحليــل الســموم. وتـحـرص الجامعــة مــن منطلــق رؤيتهــا ودورهــا العربــي لإلســهام يف إعــداد 

وتأهيــل كــوادر متخصصــة، بهــدف تمكينهــم مــن تطويــر األداء العلمــي والفنــي والتقنــي للمختــربات الجنائيــة. 

أهداف الربنامج
يهــدف الربنامــج إىل تنميــة القــدرات املعرفيــة واملعمليــة والتقنيــة للعاملــن باملخـتـربات الجنائيــة يف التحليــل الكيفــي والكمــي للســموم 
واملخــدرات. ويتــم ذلــك مــن خــالل تبنــي، أحــدث النظريــات العلميــة والتطبيقيــة يف تحليــل املخــدرات التقليديــة واالصطناعيــة املســتحدثة 

والســموم.

نواتج التعلم املتوقعة من الربنامج
يتوقع أن يحصل امللتحقون بالربنامج عى مجموعة من املعارف والقدرات واملهارات املعرفية من أبرزها:

  معرفة عملية دقيقة ألسس ومنهجيات تحليل السموم واملخدرات. 
  معرفة باألنواع املستحدثة من املخدرات وطرق تحليلها.  

  القدرة عى استخدام املنهجيات والتقنيات الحديثة لتحليل السموم واملخدرات.  
  القدرة عى إنجاز التحاليل املخربية وفقا ملعايري الجودة املعملية.

  القدرة عى تفسري علمي سليم لنتائج تحليل السموم الجنائية ومطابقتها مع الحالة.  

شروط القبول الخاصة
 الحصول عى درجة البكالوريوس بالتخصصات التالية )الكمياء، الكيمياء الحيوية، صيدلة، املختربات الطبية(.

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

 إجراء املقابلة الشخصية.

املقررات الدراسية

الفصل الدرايس األول
عدد الساعاتاملقررم
2أساسيات علوم األدلة الجنائية1
2علم السموم والكيمياء الحيوية2
2ضبط الجودة يف املختربات الجنائية 3
2مبادئ السموم التحليلية 4
2مخترب تحليل سموم جنائية )1(5
2سموم جنائية )1(6

12اإلجمايل

الفصل الدرايس الثانـي
عدد الساعاتاملقررم
2 تصنيع املخدرات 1
3تحليل آيل متقدم2
3مخترب تحليل سموم جنائية )2(3
3 سموم جنائية )2(4
2مشروع تخرج5

13اإلجمايل

متطلبات التخرج 
إنـهـاء الســاعات املقــررة يف الربنامــج بنجــاح بمعــدل تراكمــي ال 

يقــل عــن 3 مــن 5 باإلضافــة إىل مشــروع تخــرج.  

تصنيف الربنامج
الربنامج مصنف من وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية.

الجهات املستفيدة 
من أهم الجهات املستفيدة ما يي: 

  وزارات الداخلية العربية.
  إدارات األدلة الجنائية يف الدول العربية.

  مختربات الكيمياء الجنائية يف الدول العربية.
  مراكز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية يف الدول العربية.

  مختربات السموم بالشؤون الصحية يف الدول العربية.
  إدارات مكافحة املخدرات.



يقدم الربنامج باللغة العربية

مدة دراسة الربنامج عام درايس )فصلن دراسين(

الرسوم الدراسية للربنامج

)50,000 ريال مقسمة بالتساوي عى فصلن دراسين(

برنامج الدبلوم العايل يف مكافحة اإلرهاب )طالب فقط(
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برنامج الدبلوم العايل يف مكافحة اإلرهاب

)طالب فقط(
مقـدمــــة

تتنامــى التهديــدات اإلرهابيــة ـحـول العالــم بشــكل ملحــوظ وتتـنـوع أســاليب التنظيمــات االرهابيــة يف تنفيــذ عملياتهــا النوعيــة واســتحداث 
إســراتيجيات التجنيــد واالســتقطاب؛ لــذا كان لزامــاً عــى األجهــزة األمنيــة تطويــر قدراتهــا يف مكافحــة اإلرهــاب والتطــرف بكافــة صــوره مــن 
خــالل إعــداد الكــوادر البشــرية املتخصصــة، الســتيعاب حجــم الخطــر وآليــات التنظيمــات املتطرفــة املســتحدثة، والقــدرة عــى رصــد تلــك 
عــى تجديــد دمائهــا  التنظيمــات، وشــل قدرتهــا  تلــك  لتفكيــك  العلمــي  واملنهــج  الحديثــة،  التكنولوجيــة  التهديــدات واســتخدام األدوات 

وتجفيــف منابــع تمويلهــا.

أهداف الربنامج
يهــدف الربنامــج إىل إعــداد ـخـربات وكــوادر متخصصــة عــى درايــة باملعــارف األساســية لقضايــا اإلرهــاب املعاصــر ومحدداتــه القانونيــة، 
وتزويدهــم باملعــارف الالزمــة يف مجــال جمــع وتحليــل ومعالجــة البيانــات املتعلقــة بالتهديــدات اإلرهابيــة، واإلملــام بالسياســات والتقنيــات 

املتطــورة يف مكافحتــه. الســيما تـحـوالت اإلرهــاب وســبل مواجهتــه.

نواتج التعلم املتوقعة من الربنامج
يتوقع أن يحصل امللتحقون بالربنامج عى مجموعة من املعارف والقدرات واملهارات، من أبرزها:

  اإلملام بمفاهيم وقضايا اإلرهاب وتطورها التاريخي واإلطار القانوين ملكافحة اإلرهاب عى املستوين الوطني والدويل.
العملياتيــة وعمليــات  العقليــة املتطرفــة ومنهــج قاداتهــا وتكتيكاتهــا  التنظيمــات اإلرهابيــة، وتحليــل  تمييــز محــددات وخصائــص    

الجنائيــة. التحقيقــات  وإدارة  التمويــل، 
املهنــي  والتحليــل  الجنــايئ  االســتخبار  إنـتـاج  عــى  والقــدرة  املعلومــات  جمــع  خــالل  مــن  اإلرهــاب  مكافحــة  عمليــات  بــإدارة  اإلملــام    

للمعلومــات.
  املهارة يف التصدي لإلرهاب اإللكروين، والتعرف عى إسراتيجيات التنظيمات املتطرفة يف التجنيد واالستقطاب.

  تمييز نقاط القوة والضعف يف منظومة مكافحة اإلرهاب وادارة التخطيط اإلسراتيجي للمواجهة.

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

املقررات الدراسية
الفصل الدرايس األول

عدد الساعاتاملقررم
2اإلرهاب مفاهيم وقضايا1
2اإلطار القانوين ملكافحة اإلرهاب2
2التنظيمات اإلرهابية3
2اسرتاتيجيات مكافحة اإلرهاب والتطرف4
3البحث والتحقيق يف جرائم االرهاب5
3إدارة عمليات مكافحة اإلرهاب6

14اإلجمايل

الفصل الدرايس الثانـي

عدد الساعاتاملقررم
2اإلرهاب اإللكرتوين ) باللغة اإلنجليزية(1
2االستخبارات وتحليل املعلومات 2
2اإلرهاب النووي والبيولوجي 3
2التكنولوجيا واإلرهاب ) باللغة اإلنجليزية(4
2مشروع تخرج5

10اإلجمايل

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

تصنيف الربنامج
جاري العمل عى تصنيف الربنامج من وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية.

الجهات املستفيدة 
  القطاعات املعنية يف وزارات الداخلية العربية.    رئاسة أمن الدولة.

  املؤسسات العسكرية       النيابات العامة.
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يقدم الربنامج باللغة اإلنجليزية

مدة دراسة الربنامج عام درايس )فصلن دراسين(

الرسوم الدراسية للربنامج

)50,000 ريال مقسمة بالتساوي عى فصلن دراسين(

برنامج الدبلوم العايل يف الجرائم السيربانية والتحقيق الجنايئ الرقمي 
)طالب وطالبات(
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برنامج الدبلوم العايل يف الجرائم السيربانية والتحقيق الجنايئ الرقمي

 )طالب وطالبات(

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

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

والحــد مــن الجرائــم الســيربانية، وحمايــة األمــن الوطنــي، وحفــظ الحقــوق املرتبــة عــى االســتخدام املشــروع للحاســبات اآلليــة والشــبكات 

املعلوماتيــة خاصــة يف ظــل تطــور أســاليب ارتــكاب الجريمــة وذلــك مــن خــالل إتقــان اـسـراتيجيات التحقيــق الجنــايئ الرقمــي املختلفــة. 

نواتج التعلم املتوقعة من الربنامج

يتوقع أن يحصل امللتحقون بالربنامج عى مجموعة من املعارف والقدرات واملهارات املعرفية من أبرزها:

  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 والتفكــري 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. 

  املقارنة بن مراحل اإلجراءات الجزائية، وتحليل الدعوى الجزائية.

  التواصل بطرق مختلفة ونقل املعرفة واملهارات املتخصصة مع فئات مختلفة من املستفيدين.

  متابعة املزيد من الدراسات يف التحقيقات الجنائية الرقمية يف الجرائم السيربانية أويف أي مجال ذي صلة بهما. 

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 4 يف اختبار اآليلتس أو ما يعادلها من االختبارات املعيارية للغة اإلنجليزية.

  إجراء املقابلة الشخصية.
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املقررات الدراسية

الفصل الدرايس األول

عدد الساعاتاملقررم

2القانون واألخالقيات يف األدلة الجنائية الرقمية1

3أساسيات التحقيق الجنايئ الرقمي/السيرباين2

2التحفظ عىل األدلة الجنائية الرقمية 3

2األمن السيرباين والجرائم السيربانية 4

3التحقيق الجنايئ الرقمي للحواسب 5

12اإلجمايل

الفصل الدرايس الثانـي

عدد الساعاتاملقررم

3 التحقيق الجنايئ الرقمي للشبكات 1

3التحقيق الجنايئ لألجهزة املحمولة2

3عمليات مختربات األدلة الجنائية الرقمية وإدارتها3

3موضوعات متقدمة يف التحقيق الجنايئ الرقمي يف الجرائم السيربانية 4

12اإلجمايل

متطلبات التخرج 

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

تصنيف الربنامج

الربنامج مصنف من وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية.

الجهات املستفيدة 

من أهم الجهات املستفيدة ما يي: 

  وزارات الداخليـة العربية.

  رئاسة أمن الدولة.

  املؤسسات العسكرية.

  وزارات االتصاالت العربية.

  النيابات العامة.

  املؤسسات والهيئات الحكومية.

  الشركات الصناعية.

  املؤسسات املالية والتأمن.

  الهيئات الوطنية لألمن السيرباين.
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يقدم الربنامج باللغة العربية

مدة دراسة الربنامج عام درايس )فصلن دراسين(

الرسوم الدراسية للربنامج

)50,000 ريال مقسمة بالتساوي عى فصلن دراسين(

برنامج الدبلوم العايل يف الدراسات اإلسرتاتيجية )طالب فقط(
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برنامج الدبلوم العايل يف الدراسات اإلسرتاتيجية )طالب فقط(

مقـدمــــة
تشــابكت قضايــا املجتمعــات املعاـصـرة يف جميــع  غــري مســبوقة، حيــث  إـسـراتيجية  تـحـوالت  الســنوات األـخـرية  الــدويل يف  النظــام  شــهد 
أبعادهــا السياســية واألمنيــة والعســكرية واالجتماعيــة واالقتصاديــة والتكنولوجيــة وغريهــا. لقــد زادت العوملــة والتقــدم التكنولوجــي مــن 
ـسـرعة وقــوة تأثــري الظواهــر الدوليــة ودرجــة تدويــل قضايــا األمــن الوطنــي وآليــات حمايــة املصالــح الوطنيــة واملحافظــة عليهــا، وخاصــة يف 
املوضوعات اإلسراتيجية بما يف ذلك قضايا التسلح ونزع التسلح، والنزاعات املسلحة غري املتكافئة، والحروب السيبـرانية، والصراعات 
غري املسلحة مثل الصراعات االقتصادية، وحماية البنى التحتية، واإلرهاب وغريها. وحيث أضحى من العسري مواجهة تلك التحديات 
واملخاطــر املعقــدة بــأدوات سياســية أو عســكرية منفــردة، األمــر الــذي يفــرض تضافــر كافــة جهــود الدولــة وعناصــر قوتهــا الوطنيــة الشــاملة 

ســواء اقتصاديــة أو دبلوماســية أو عســكرية ملواجهــة كافــة التحديــات بــأدوات وآليــات إـسـراتيجية متكاملــة.
لــذا فرضــت هــذه املتـغـريات عــى معظــم الــدول املعاـصـرة ضــرورة العمــل عــى تأهيــل كــوادر يف مؤسســاتها الوطنيــة يف مجــال الدراســات 
التحليــل اإلـسـراتيجي املعاصــر، وتقييــم  الحديثــة والتطبيقيــة يف مجــال  قــادرة عــى توظيــف األدوات والتقنيــات  لتكــون  اإلـسـراتيجية، 
املخاطــر والحفــاظ عــى األمــن الوطنــي بمفهومــه الشــامل. لــذا يــأيت انـشـاء هــذا الربنامــج مــن منطلــق رؤيــة الجامعــة ودورهــا يف اإلســهام 

بإعــداد كــوادر وـخـربات متخصصــة يف مجــال العلــوم والدراســات األمنيــة واإلـسـراتيجية.

أهداف الربنامج
مجــاالت  يف  الالزمــة  واملهــارات  باملعــارف  االـسـراتيجي وتزويدهــم  العمــل  مجــال  يف  مؤهلــة  ـخـربات وكــوادر  الربنامــج إلعــداد  يهــدف 
الدراســات االســراتيجية واألمــن الوطنــي، وتمكينهــم مــن توظيــف األدوات واملنهجيــات التحليليــة والتطبيقيــة بفعاليــة لدعــم عمليــة اتخــاذ 

الـقـرار وصنــع السياســات لحمايــة األمــن الوطنــي ومواجهــة التحديــات واملخاطــر االـسـراتيجية اآلنيــة واملســتقبلية. 

نواتج التعلم املتوقعة من الربنامج
يتوقع أن يحصل امللتحقون بالربنامج عى مجموعة من املعارف والقدرات واملهارات من أبرزها:

  الفهم املتعمق للمرتكزات االسراتيجية لألمن الوطني.
  اإلملام باألدوار األساسية لألجهزة املعنية يف صنع وتوجيه سياسات األمن الوطني.

  استيعاب أساسيات الظواهر الدولية وتأثريات العوامل السياسية واالقتصادية والدفاعية عى القضايا االسراتيجية..

  التعرف عى القوانن الدولية ذات الصلة بالعالقات الدولية والحروب.
  التعرف عى املبادئ والنظريات وأفضل املمارسات يف مجاالت الدراسات االسراتيجية واالستخبارات وتحليل املعلومات.

  اكتساب مهارات متقدمة يف التحليل االسراتيجي والتفكري النقدي.
  امتالك مهارات أساسية يف استشراف املستقبل.

  اكتساب مهارات البحث واالستفادة من املعلومات يف املصادر املفتوحة وغريها للتعامل مع القضايا االسراتيجية.
  تقييم املخاطر والتعامل مع القضايا والتحديات األمنية االسراتيجية.

  تطبيق البحث يف مصادر املعلومات لجمع وتحليل املعلومات للتعامل مع القضايا االسراتيجية. 
  توظيف التقنيات يف دعم اتخاذ القرار يف القضايا االسراتيجية.

شروط القبول الخاصة
  الحـصـول عــى درجــة البكالوريــوس بتقديــر ال يقــل عــن جيــد يف أحــد التخصصــات التاليــة: العلــوم السياســية، العالقــات الدوليــة، 

علــوم أمنيــة، علــوم عســكرية، اقتصــاد، اإلعــالم، القانــون، وأي تخصصــات أخــرى تقبلهــا لجنــة القـبـول.
  اجتياز املقابلة الشخصية.

  الحصول عى درجة ال تقل عن 4.0 يف اختبار اآليلتس )IELTS(  أو ما يعادلها من االختبارات املعيارية للغة اإلنجليزية.
  إجراء املقابلة الشخصية.

املقررات الدراسية
الفصل الدرايس األول

عدد الساعاتاملقررم

3العالقات الدولية1

3القانون الدويل واإلنساين واملنظمات الدولية2

2االقتصاد الدويل والطاقة3

3االستخبارات: النظرية واملمارسة4

2الصراعات والحروب الدولية5

13اإلجمايل
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الفصل الدرايس الثاين
عدد الساعاتاملقررم

3اآلمن الوطني وموضوعات خاصة1

2االستخبارات وقضايا األمن الدويل2

3قضايا اسرتاتيجية معاصرة3

3التحليل االسرتاتيجي واستشراف املستقبل4

2جمع املعلومات واألمن السيرباين5

13اإلجمايل

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

الجهات املستفيدة 
  وزارات الداخلية العربية.

 املؤسسات العسكرية.
 رئاسات االستخبارات العامة

 رئاسة أمن الدولة.
 املؤسسات التعليمية األمنية والعسكرية.

 وزارات الخارجية العربية.
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للتواصل معنا

جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

عمادة القبول والتسجيل

admission@nauss.edu.sa :الربيد اإللكروين

الهاتف: 2463444 )966( تحويلة 3303 - 3322 - 3328 - 3329 - 3330 

فاكس: 2463444 )966( تحويلة 3321

@naussadmission :توير

https://twitter.com/naussadmission?lang=ar
mailto:admission%40nauss.edu.sa?subject=

