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يف إطــار الســعي العربــي نحــو تحقيــق تكامــل الجهــود املشــركة يف مجــال مكافحــة

الجريمة والوقاية منها ودعم ميادين العدالة الجنائية وأجهزة إنفاذ القانون يف الدول

العربيــة ،بــرزت الحاجــة املاســة إىل إنشــاء كيــان علمــي للعمــل العربــي األمنــي املشــرك.

وجــاءت فكــرة إنشــاء جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة مــع انعقــاد أول مؤتمــر

لقــادة الشــرطة واألمــن العــرب يف مدينــة العــن بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة عــام
1972م ،ثم أصدر املؤتمر الثاين ملجلس وزراء الداخلية العرب الذي ُعقد يف مدينة بغداد

عــام 1978م ،قــرارًا بإنشــاء املعهــد العربــي للتدريــب.

ثــم تــم تغيــر اســم املعهــد إىل املركــز العربــي لدراســات الدفــاع االجتماعــي عــام 1979م،

ويف املؤتمر الثالث لوزراء الداخلية العرب الذي ُعقد يف مدينة الطائف عام 1980م ،صدر
قرار تغيري االســم إىل املركز العربي للدراســات األمنية والتدريب.
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ويف الــدورة الرابعــة عشــرة ملجلــس وزراء الداخليــة العــرب التــي ُعقــدت يف تونــس عــام

1997م ،تــم تغيــر اســم املركــز العربــي للدراســات األمنيــة والتدريــب إىل «أكاديميــة نايــف

العربيــة للعلــوم األمنيــة»؛ وذلــك تقدي ـرًا مــن مجلــس وزراء الداخلية العرب للجهود النبيلة
التي بذلها صاحب السمو املليك األمري نايف بن عبد العزيز آل سعود  -رحمه الله  -يف بناء
وتطويــر مســرة العمــل األمنــي العربــي املشــرك.

وقــد شــهدت األكاديميــة مراحــل تطويريــة َّ
تمثلــت يف ارتقــاء املعاهــد التــي تضمهــا

األكاديميــة إىل كليــات؛ األمــر الــذي اســتدعى ضــرورة إعــادة النظــر يف اســم األكاديميــة

ليواكــب هــذه التطــورات؛ فصــدر قــرار مجلــس وزراء الداخليــة العــرب رقــم  704يف دورتــه
الحاديــة والعشــرين التــي ُعقــدت يف تونــس عــام 2004م ،متضم ًنــا تغيــر اســم األكاديميــة
ليصبــح «جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة».
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إعداد قادة الشرطة واألمن العرب
دراسة حول إنشاء معهد للشرطة
عىل الصعيدين العربي والعاملي

1997

تغيري اسم املركز إىل أكاديمية نايف
العربية للعلوم األمنية

1979

إنشاء املركز العربي لدراسات
الدفاع االجتماعي

2004

نيل صفة الجامعة رسميًا من
مجلس وزراء الداخلية العرب،
تغيري اسم األكاديمية إىل جامعة
نايف العربية للعلوم األمنية

1980

تغيري اسم املركز إىل املركز العربي
للدراسات األمنية والتدريب

2006

بداية برنامج الدكتوراه

1986

بداية برنامج املاجستري

2019

إطالق إسرتاتيجية الجامعة
الجديدة

2021

تدشني الهوية الجديدة للجامعة

ومنــذ بدايــات نشــاطها يف عــام 1978م ،بــرز هــذا الصــرح العلمــي العربــي إىل حيــز
الوجــود ليقــدم رســالة علميــة أمنيــة متخصصــة لرجــل األمــن العربــي ،و ُيســهم يف تلبيــة
احتياجــات املؤسســات واألجهــزة األمنيــة بــوزارات الداخليــة ،وأجهــزة العدالــة الجنائيــة
والرعايــة االجتماعيــة بالــدول العربيــة وفــق مفهــوم األمــن الشــامل.
وبمبادرة كريمة من حكومة اململكة العربية السعودية ،ورعاية سامية من قيادتها،
تمت استضافة مقر الجامعة يف مدينة الرياض.
وتحظــى الجامعــة منــذ نشــأتها حتــى اآلن بالدعــم املــادي واملعنــوي غــر املحــدود مــن
حكومــة دولــة املقــر بقيــادة خــادم الحرمــن الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل
ســعود ،وســمو ويل عهــده األمــن صاحــب الســمو امللــي األمــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد
العزيز آل سعود ـ حفظهما الله ،وباملتابعة الدائمة من صاحب السمو املليك األمري عبد
العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز ،وزير الداخلية رئيس املجلس األعىل للجامعة
الرئيس الفخري ملجلس وزراء الداخلية العرب ،وإخوانه أصحاب الســمو واملعايل وزراء
الداخليــة العرب.
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إستراتيجية الجامعة  2019ــ 2023م

ِّ
وتنفــذ جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة خطتهــا اإلســراتيجية الجديــدة 2019
ـ 2023م التــي أقرهــا املجلــس األعــى للجامعــة ،وتتبلــور فيهــا الرؤيــة والرســالة واألهــداف
اإلســراتيجية للجهــاز العلمــي ملجلــس وزراء الداخليــة العــرب.
الرؤية :املؤسسة األوىل يف إعداد القادة والخرباء العرب يف املجاالت األمنية.

الرسالة :تطوير كوادر أمنية متخصصة من خالل تقديم برامج متميزة يف الدراسات العليا
والتدريب والبحث العلمي يف العالم العربي.
القيم :الهُ وية العربية :الرتكيز عىل العالم العربي بأكمله يف كل أعمالنا.

املستفيد :اإلصغاء واالستجابة ملتطلبات أصحاب العالقة والطالب والشركاء.

االبتكار :السعي إىل تطبيق أساليب تدريبية وتعليمية وبحثية مبتكرة.

االلتــزام والكفــاءة:
الجامعــة.

الســعي إىل تحقيــق طموحنــا وخططنــا يف كل جــزء مــن عملنــا يف

الج ــودة :تطبيــق أعــى مســتويات معايــر وممارســات الجــودة يف التدريــب والدراســات العليــا
والبحــث العلمي.
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ويتكون الهيكل التنظيمي لجامعة نايف العربية للعلوم
األمنية من المكونات التالية:
 )1وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية

وتتــوىل مهــام اإلشــراف عــى الكليــات والعمــل عــى تطويــر برامــج الدراســات العليــا

وتأهيل الكوادر املتخصصة يف املجاالت األمنية والعدلية من خالل تطوير وتحديث الربامج

األكاديميــة مــن حيــث املحتــوى ومــدة الدراســة واســتحداث تخصصــات ذات صلــة وثيقــة
بالعلوم األمنية وتنفيذ مبادرات نوعية وشراكات فاعلة مع جامعات عاملية ،وتقوم الوكالة

بمتابعــة ســر أعمــال الكليــات واملراكــز واإلدارات املرتبطــة بهــا ،وتوجّ ههــا لتحقيــق أهدافهــا.

وتتكون الوكالة من:

 - 2كلية علوم الجريمة وتضم:

 - 1كلية العدالة الجنائية وتضم:

قسم الوقاية من الجريمة.

قسم القانون الجنايئ.

قسم علم اإلجرام.

قسم علوم األدلة الجنائية.

 - 3مركز اللغات.
 - 4إدارة شؤون الطلبة.
 - 5إدارة التخطيط وتطوير الربامج

قسم العلوم الشرطية.
قسم اإلدارة األمنية.

7

 )2وكالـة الجامعـة للبحث العلمـي

تضطلع الوكالة بعدد من املهام أبرزها رصد املهددات والظواهر األمنية واالجتماعية

وتقديــم الحلــول الناجعــة لهــا واإلســهام البحثــي يف مجــال العدالــة الجنائيــة ،وابتــكار

أســاليب التنبــؤ بهــا واستشــرافها ،وتســليط الضــوء عليهــا ودراســة أســبابها وســبل
مواجهتهــا مــن خــال التعــاون وتبــادل الخــرات واملعرفــة عــى املســتويني العربــي والــدويل،

وكذلــك إصــدار الدوريــات العلميــة إثــراءً للبحــث العلمــي األمنــي واملكتبــة األمنيــة العربيــة،
بنمــط مســتحدث يأخــذ بنظــم مراكــز البحــوث العلميــة ومعايريهــا ،ويتفاعــل مع متطلبات
اإلســراتيجيات األمنيــة العربيــة.

وتتبع لوكالة الجامعة للبحث العلمي:
 - 1مركز البحوث األمنية.

 - 3دار جامعة نايف للنشر.

 - 2إدارة الدوريات العلمية.
 - 4املكتبة األمنية.
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 )3وكالـة الجامعـة للتدريـب

هــي الوكالــة املختصــة بتصميــم الربامــج التدريبيــة وتنفيذهــا لإلســهام يف رفــع كفــاءة

العاملــن يف األجهــزة األمنيــة العربيــة واملؤسســات املدنيــة واالقتصاديــة وفــق احتياجاتهــم،

لتكويــن عناصــر فاعلــة ومؤثــرة يف املســرة األمنيــة العربيــة.

وقد أسهمت يف تدريب اآلالف من رجال األمن والعدالة الجنائية واإلعالم واملختصني

يف الدول العربية.

وتضم الوكالة:

 - 1إدارة تطوير األعمال.

 - 3إدارة عمليات التدريب.

 - 2إدارة تصميم الربامج التدريبية.

 - 4إدارة شؤون املدربني.

9

 )4وكالة الجامعة للعالقات الخارجية

وتســعى لتعزيــز دور ومكانــة الجامعــة محل ًيــا وعرب ًيــا ودول ًيــا ،وتفعيــل دورهــا كجهــاز

علمــي ملجلــس وزراء الداخليــة العــرب ،وبنــاء وإدارة وتطويــر عالقــات وشــراكات الجامعــة
العربيــة والدوليــة ،كمــا تقــوم بتفعيــل التواصــل املؤســي ورســم اإلســراتيجية اإلعالميــة

للجامعــة ،واملحافظــة عــى ُهويــة الجامعــة ودورهــا يف إثــراء املعرفــة األمنيــة ،باإلضافــة
إىل تنفيــذ برنامــج عمــل الجامعــة الســنوي واألنشــطة العلميــة والفعاليــات التــي تنفذهــا
الجامعــة بمــا يتواكــب مــع اإلســراتيجيات والخطــط األمنيــة العربيــة التــي يقرهــا مجلــس
وزراء الداخليــة العــرب ،وتضطلــع الوكالــة بتطويــر الفــرص االســتثمارية للجامعــة وإدارة

رابطة الخريجني وتأصيل إجراءات املراســم والربوتوكول يف أعمال الجامعة ومناشــطها،

وكذلــك نشــر الدراســات واإلصــدارات العلميــة التــي تصدرهــا الجامعــة.

وتضم الوكالة:
إدارة املراسم.

مركز اإلعالم والتواصل الرقمي.

إدارة املجالس والعالقات العربية.

إدارة الشراكات والتعاون الدويل.
إدارة االستثمار الجامعي.
إدارة الفعاليات.
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التعاون والشراكات الدولية
لجامعة نايف العربية للعلوم األمنية
ً
إدراكا من الجامعة ألهمية تعزيز التعاون الدويل لخدمة األمن واالستقرار ومكافحة
الجريمــة وتحقيــق العدالــة الجنائيــة ،فقــد أولــت الجامعــة اهتمامً ــا ً
بالغــا بتوثيق العالقات
العلميــة مــع املنظمــات الدوليــة واملؤسســات العلميــة واملراكــز البحثيــة واملؤسســات األمنيــة

العربيــة والدوليــة مــن أجــل خدمــة رســالة الجامعــة يف مجــال الدراســات العليــا والتدريــب
وعلــوم األدلــة الجنائيــة والبحــث العلمــي.
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وتبوأت الجامعة مكانة علمية رفيعة عىل الصعيد الدويل؛ حيث سعت بجهد حثيث
متواصل إىل توفري أحدث املعارف والخربات العلمية من األنشطة والتجارب الرائدة بدول
العالــم يف مجــال تخصصهــا؛ وذلــك بفتــح قنــوات التواصــل وتوثيــق الروابــط مــع الجامعات
واملؤسســات العلميــة واملراكــز واملنظمــات مــن خــال مذكــرات التفاهــم والتعــاون التــي بلغت
حتــى اآلن أكــر مــن ( )120مذكــرة بمــا يرســخ آفــاق التعــاون العلمــي مــع تلــك الجهــات؛
خدمـ ًـة للرســالة واألهــداف املشــركة ،وتنــص هــذه املذكــرات عــى إجــراء وتمويــل البحــوث
ذات االهتمــام املتبــادل ،إضافــة إىل املشــاركة يف املناشــط العلميــة التــي ينظمهــا كل طــرف،
وتبــادل اإلصــدارات والدوريــات العلميــة ،وبرامــج العمــل والتقنيــات والوســائل التعليميــة،
وتبــادل الخــرات واالستشــارات العلميــة .وتســعى الجامعــة مــن خــال هــذه املذكــرات إىل
دعــم أوجــه التعــاون العلمــي والتقنــي يف مجــال الوقايــة مــن الجريمــة وتحقيــق العدالــة
الجنائيــة مــع الجهــات املختلفــة ،ومنهــا هيئــة األمــم املتحــدة واملعاهــد اإلقليمية التابعة لها،
والجامعــات العربيــة واإلســامية واألوروبيــة واألمريكيــة ،وإيجــاد مُ نــاخ مشــجع للتعــاون
التقنــي العربــي والــدويل ،وتعميــم التجــارب العربيــة يف مجــال األمــن الشــامل ،كمــا يتيــح
هــذا التعــاون الــدويل للجامعــة فرصــة تقديــم اإلســهام العربــي الكبــر يف ميــدان العدالــة
وت ِّ
الجنائيــةُ .
مكــن هــذه املذكــرات الجامعـ َـة مــن االســتفادة مــن الخــرة والتقنيــات املتطــورة
عــى مســتوى العالــم.
وتجــدر اإلشــارة هنــا إىل أن الجامعــة تتمتــع بعضويــة االتحــادات الجامعيــة الدوليــة،
وقــد نظمــت الجامع ــة ب ــالتعاون مــع املؤسســات املنطويــة تحــت هــذه االتحــادات مــن
الجامعــات واملؤسســات الدوليــة العديــد مــن الربامــج واألنشــطة العلميــة والتدريبيــة
البحثيــة عــر كليــات الجامعــة ومراكزهــا العلميــة وإداراتهــا املتخصصــة.
كما تم اختيار الجامعة عضوًا يف فريق اإلنرتبول االستشاري للشؤون اإلسرتاتيجية،
لتكون بذلك الجهة الوحيدة يف العاملني العربي واإلسالمي التي حظيت بهذه العضوية،
وهــو مــا يعكــس املكانــة العلميــة املرموقــة التــي وصــل إليها هذا الصرح العلمي العربي عىل
املستوى الدويل.
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وترتبــط الجامعــة بمذكــرة تفاهــم مشــرك مــع املنظمــة الدوليــة للشــرطة الجنائيــة
(اإلنرتبــول) بهــدف تعزيــز التعــاون وتبــادل الخــرات واملعلومــات.
ويف عــام 2020م تــوج هــذا التعــاون اإلســراتيجي بانضمــام جامعــة نايــف العربيــة
للعلــوم األمنيــة ألكاديميــة اإلنرتبــول العامليــة ،وهــي شــبكة تضــم مؤسســات تعليميــة
ً
موثوقــا بهــا يف مجــال إعــداد وإنفــاذ القانــون .ويف عــام 2019م وقعــت الجامعــة مذكــرة
تفاهــم مــع مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجريمــة ،واملنظمــة الدوليــة للهجــرة.
كما أن الجامعة تعد أحد مراكز شبكة األمم املتحدة للعدالة الجنائية ومنع الجريمة
الـ ( )13حول العالم ،وتتكون هذه الشــبكة من مركز األمم املتحدة ملنع الجريمة الدولية،
وجامعــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة ،وعــدد مــن املعاهــد اإلقليميــة حــول العالــم،
باإلضافــة إىل بعــض املراكــز املتخصصــة ،وقــد طــورت هــذه الشــبكة ملعاونــة برنامــج األمــم
املتحــدة الخــاص بالعدالــة الجنائيــة ومنــع الجريمــة ،حيــث تقــدم هــذه املجموعة من املعاهد
اإلقليميــة خدمــات متنوعــة تشــمل تبــادل املعلومــات والبحــوث والتدريــب واالستشــارات.

13

مركزا (السالمة املرورية عىل الطرق) ،و(الجرائم السيربانية
واألدلة الرقمية)

أصدر املجلس األعىل للجامعة يف دورته الـ 47بتاريخ 3مارس 2021م املوافق  19رجب
1442هـ القرارين رقم  412/4/47/2و 413/5/47/2بإنشاء املراكز التالية:

 )1مركــز الجرائــم الســيربانية واألدلــة الرقميــة يف جامع ــة ناي ــف العربي ــة
للعل ــوم األمنيــة.

ويســعى املركــز إىل أن يكــون املرجــع العربــي األول يف تمكــن الكفــاءات العربيــة يف
ً
موثوقــا يف مجــاالت الجرائــم
مجــاالت الجرائــم الســيربانية واألدلــة الرقميــة ومرجعً ــا
الســيربانية واألدلــة الجنائيــة الرقميــة مــن خــال دعــم وإعــداد البحــوث وتطويــر الربامــج
األكاديميــة والتدريبيــة وتقديــم استشــارات وخدمــات توعويــة مجتمعيــة نوعيــة ،وتوفــر
بيئــة تقنيــة حديثــة تســاعد عــى إيجــاد الحلــول ألبــرز التحديــات األمنيــة الرقميــة.
ويقــدم املركــز أربعــة مســارات تدريبيــة يف املجــاالت التاليــة :األدلــة الجنائي ــة الرقمي ــة
للوس ــائط املتع ــددة ،واألدلــة الجنائي ــة الرقمي ــة للش ــبكات ،واألدلــة الجنائي ــة الرقمي ــة
للحاس ــب واألدلــة الجنائيــة الرقميــة للجــوال وطائــرات الدرونــز.
ويهدف املركز إىل تزويــد املتدربيــن باملهــارات املطلوبة فــي مجــال األدلة الرقميــة ،بحيــث
يتمكن ــون م ــن جم ــع األدلة وتحريزه ــا واملحافظ ــة عليه ــا وتحليله ــا وإع ــداد التقاري ــر الفني ــة
وفق ًــا ألفض ــل املمارس ــات الدولي ــة .وليكون ــوا قادري ــن عل ــى ممارس ــة امله ــارات املكتس ــبة ف ــي
عمله ــم للعث ــور عل ــى األدل ــة الرقمي ــة وكيفيـة التعامـل معهـا.
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 )2مركز السالمة املرورية عىل الطرق يف جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

ويســعى املركــز إىل تطويــر وتنفيــذ برامــج شــاملة للتأهيــل وتطويــر القــدرات يف كافــة
مجــاالت الســامة املروريــة يف الــدول العربيــة والتــي تهــدف إىل الحــد مــن حــوادث املــرور
واإلصابــات والوفيــات ،وتقديــم برامــج تدريبيــة لرفــع قــدرات العاملــن يف قطــاع املــرور
والجهــات ذات العالقــة يف الــدول العربيــة ،وتوفــر منصــة بحثيــة إلجــراء بحــوث تطبيقيــة
باملشاركة مع املراكز البحثية الدولية املتميزة يف هذا املجال ،باإلضافة إىل تعزيز املشاركة
املجتمعيــة مــن خــال الرســائل االتصاليــة وحمــات التوعيــة املروريــة.
املعدةّ
َ
ويقــدم املركــز عــد ًدا مــن برامــج الدبلومــات ترتكــز عــى حزمــة من املــواد العلمية
تحــت إشــراف نخبــة مــن الخــراء بهــدف تعزيــز املهــارات التقنيــة والفنيــة الالزمــة للعاملــن
بقطاع املرور واملختصني يف مجال السري والحوادث املرورية ومراكز العمليات باتباع نهج
تحليــي وتدريبــي شــامل ،وهــذه الربامــج هي:
-١برنامج دبلوم التحقيق يف الحوادث املرورية عىل الطرق.
-٢برنامج دبلوم استخدام التقنيات الحديثة لتعزيز السالمة املرورية.
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كما يقدم املركز الربامج البحثية التالية:

•برنامج «تعزيز السالمة املرورية يف الدول العربية».

•برنامــج «التقنيــات الحديثــة والــذكاء االصطناعــي إلدارة نظــم التحكــم املروريــة عــى
الطــرق (املــدن الذكيــة واملركبــات ذاتيــة القيــادة).

•برنامج «تحديات شبكات قطارات املرتو :التحديات األمنية ملشروعات النقل الجماعي».
ّ
ويقــدم املركــز العديــد مــن الــدورات التدريبيــة االحرتافيــة يف مجــال الســامة املروريــة

واملجــاالت ذات العالقــة ،وتهــدف هــذه الــدورات إىل إعــداد كــوادر عربيــة مؤهلــة يف مجــال

الســامة املروريــة وتزويدهــم بميــزات تنافســية يف اســتخدام التقنيــات الحديثــة لتعزيــز
الســامة املروريــة عــى الطــرق.
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