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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل الذي عّلم بالقلم عّلم الإن�سان مامل يعلم , وال�سالة وال�سالم على  الهادي 
الب�سري �سيد الأولني والآخرين حممد �سلى اهلل عليه و�سلم.

اإن كلية امللك فهد الأمنية من منطلق م�س�ؤولياتها كم�ؤ�س�سة اأكادميية ت�سعى  دوماً 
مل�اكبة التط�رات العلمية والتقنية, ومن منطلق دورها الأكادميي �سعت الكلية ممثلة يف 
املعهد العايل للدرا�سات الأمنية للبحث عن اأف�سل ال�سبل لتحقيق متطلبات رجل الأمن 
من  الأمني  باملجال  العالقة  ذات  واملدنية  الع�سكرية  القطاعات  من  املخت�سني  وكذلك 
خالل املبادرة يف تن�يع التخ�س�سات العلمية التي ت�اكب اإحتياج ال�طن الغايل . ولذلك 
فاإن كلية امللك فهد الأمنية ي�سعدها عرب اإدارة املعهد العايل للدرا�سات الأمنية اأن تقدم 
عدد من برامج الدبل�مات العليا يف تخ�س�سات اأمنية فريدة ومتن�عة, بهدف امل�ساهمة 

يف تقدمي تعليماً اأمنياً راقياً ملا بعد امل�ست�ى اجلامعي.

احلياة  باع ط�يل يف جمال  لهم  الذين  الدار�سني  نخبة من  ا�ستقبال  ي�سعدها  كما 
العملية و الذين يرغب�ن الإ�ستزادة من مناهل العلم واملعرفة لتح�سني م�ست�ياتهم ونقل 

ما  لديهم من خربات ميدانية �سابقة لزمالئهم امل�ساركني معهم.

م�افقة  املعّدة  براجمه  تك�ن  اأن  على  يحر�ص  الأمنية  للدرا�سات  العايل  املعهد  اإن 
ومالئمة ملتطلبات العمل الأمني من جهة ومت�افقة مع معايري التعليم العايل يف اململكة 
العربية ال�سع�دية, لهذا مت مراعاة اأن تك�ن املقررات الدرا�سية متجان�سة مع اأهداف كل 
كفاءة  ذو  علمياً  م�سرفاً  الربنامج  بت�سميم  يق�م  حيث  املختلفة  لأبعاده  �ساملة  برنامج 
عالية وخربة ط�يلة يف املجال الأكادميي , ي�سعى اإلى اأختيار الكفاءات العلمية املميزة من 

داخل الكلية وخارجها للتدري�ص بالربنامج.

الأمنية  القطاعات  ملبية لإحتياج  الربامج  تك�ن هذه  اأن  تعالى  اهلل  ن�ساأل  وختاماً 
والع�سكرية وكذلك اجلهات املدينة ذات العالقة باملجال الأمني.

كما اآمل اأن ترقى برامج الدبل�مات العليا اإلى طم�حات �سيدي �ساحب ال�سم� امللكي 
ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�ص جمل�ص ال�زراء  ووزير الداخلية حفظه اهلّل .

                                     واهلل ويل الت�فيق ,,,,  

                                                              مدير عام كلية امللك فهد الأمنية

                                                    اللواء  /

                                                                  �سعد بن عبداهلل اخلليوي

تقديم
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ال����������������ر�ؤي����������������ة

الإقليمي  امل�ست�يني  على  رائداً  املعهد  لي�سبح  واحلك�مية  الأمنية  امل�ؤ�س�سات  من�س�بي  وتاأهيل  اإعداد  يف  التميز 
والعاملي .

ال��������ر���������س��������ال��������ة

الإ�سهام يف اإعداد قادة الأمن و�سقل مهاراتهم من خالل ت�سميم برامج علمية متميزة تعتمد على الأخذ باآخر 
امل�ستجدات العلمية يف جمالت اخلدمة الأمنية, والطالع على اأحدث التجارب, واإجراء الدرا�سات والبح�ث العلمية 

وامليدانية يف العمل الأمني .

اأه������������داف امل���ع���ه���د

امل�ؤ�س�سات الأمنية واحلك�مية من خالل تقدمي برامج دبل�مات عليا يف . 1 رفع الكفاءة العلمية واملهارية ملن�س�بي 
املجالت التي يتطلبها املجال الأمني.

م�اكبة م�ستجدات العمل الأمني وتلبية احتياجات وزارة الداخلية من الربامج التي تتطلبها تلك امل�ستجدات .. 2
ت�سجيع ودعم القدرة البحثية لدى الدار�سني .                                                                  . 3

 

م�������ه�������ام امل����ع����ه����د

التخ�س�سات . 1 يف  وغريها  والع�سكرية  الأمنية  امل�ؤ�س�سات  ملن�س�بي  املتقدمة  واملهارية  العلمية  الحتياجات  حتديد 
الأمنية بالتن�سيق مع اجلهات امل�ستفيدة .

ت�سميم برامج الدبل�م العايل يف املجالت التي يتطلبها العمل الأمني ومبا ي�سهم يف رفع الكفاءة العلمية والعملية . 2
جهات . 3 اإلى  بالرج�ع  واإقرارها  الأمنية  امل�ستجدات  مع  يت�افق  مبا  العليا  الدبل�مات  برامج   تط�ير  متابعة 

الخت�سا�ص لعتمادها .
اإعداد اخلطة ال�سن�ية لربامج  الدبل�مات العليا وتعميمها على اجلهات امل�ستفيدة .. 4
تنفيذ برامج الدبل�مات العليا ح�سب املعايري الأكادميية املعتمدة باجلامعات  ال�سع�دية واإتخاذ الرتتيبات الالزمة . 5

لذلك ح�سب اخلطة ال�سن�ية لها . 
تنفيذ خطة البحث العلمي يف برامج الدبل�م العايل مبا يخدم متطلبات العمل الأمني ومبا يت�افق مع طبيعة . 6

برامج الدبل�م املنفذة .
عقد اختبارات الرتقية لل�سباط امل�ستحقني العاملني يف قطاعات وزارة الداخلية .. 7
 اأي مهام  اأخرى يكلف بها املعهد العايل للدرا�سات الأمنية يف جمال تخ�س�سه .. 8

اأن يتم تر�سيح املر�سح من قبل مرجعه.. 1
اأن يك�ن حا�ساًل على �سهادة البكال�ري��ص كحد اأدنى.. 2
مل ي�سبق للمر�سح احل�س�ل على الربنامج ذاته اأو ما يعادله.. 3
التفرغ التام للدرا�سة.. 4
اأن يجتاز بنجاح اأي اختبار اأو مقابلة �سخ�سية يحددها املعهد العايل للدرا�سات الأمنية.. 5
اأن ي�ستويف اأي �سروط اأخرى تتطلبها طبيعة برنامج الدبلوم العايل.. 6

العليا الدبلومات  لربنامج  العامة  ال�شروط 

المعهد العالي للدراسات األمنية
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الدبلوم العالي في القيادة اإلدارية
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الدبلوم العالي في القيادة اإلدارية

اأه�������داف ال��رن��ام��ج

تنمية املهارات القيادية للدار�سني وتعريفهم باملفاهيم والأ�ساليب القيادية احلديثة.. 1
2.   تنمية قدرات الدار�سني ومعارفهم والرفع من كفاءتهم لإعدادهم لتويل الوظائف القيادية

بالربنامج الإلتحاق  �شروط 

اأن تكون رتبة املر�سح من رائد اإلى عقيد للع�سكريني، ومن املرتبة العا�سرة اإلى الثانية ع�سرة ملوظفي اخلدمة املدنية . 1
اأن يكون املر�سح حا�ساًل على �سهادة البكالوريو�س بتقدير جيد على الأقل.. 2

الفئ��������ة امل�ستهدف��ة

 العاملون يف:
قطاعات وزارة الداخلية  ـ  وزارة الدفاع واأفرع القوات امل�سلحة، احلر�س الوطني  ، احلر�س امللكي ، رئا�سة ال�ستخبارات 

العامة.

الرنامج يف  الدار�سني  عدد 

من 12 – 20 دار�ًسا . 

م��������دة ال����رن����ام����ج

 �سنة درا�سية مق�سمة على ف�سلني درا�سيني، مدة كل ف�سل درا�سي ل تقل عن  خم�سة ع�سر اأ�سبوعا مبا فيها الختبارات .

ال�ساعات عدد  اجمايل 

28 �ساعة موزعة على ف�سلني درا�سيني .

التدري�سية الهيئ�����ة 

الكلية  واأ�سحاب اخلربة املتخ�س�سني من من�سوبي  العليا  املوؤهالت  يقوم على تنفيذ الربنامج هيئة تدري�سية من حملة 
واجلامعات واملوؤ�س�سات التعليمية ذات العالقة .

-1
-2

-1
-2
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املقررة الدرا�سية  املواد 

الفصل الدراسي األول
رق����م 
املق�����رر

رم�����ز 
املق�����رر

ا�س����م 
املق���������رر

عدد 
ال�ساعات

2اأ�سول الإدارة العامة ونظرياتهادار401
2اإدارة التطوير التنظيميدار402
2اإدارة الأزماتدار405
2اإدارة اجلودةدار406
2العالقات العامةجمع405
2قانون اإدارينظم406
3مناهج البحث العلمي والإح�ساءجمع403

15جمموع عدد ال�ساعات

الفصل الدراسي الثاني
رق����م 
املق�����رر

رم�����ز 
املق�����رر

ا�س����م 
املق���������رر

عدد 
ال�ساعات

2التخطيط الإداريدار451
2اتخاذ القراراتدار452
2القيادة الإداريةدار453
2اإدارة املوارد الب�سريةدار454
2الإدارة املاليةدار458
3م�سروع بحث التخرججمع452

13جمموع عدد ال�ساعات
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أهداف المواد الدراسية المقررة
الهدفا�سم املادة

اأ�سول الإدارة العامة 
�نظرياتها

تزويد الدار�ص باملفاهيم العلمية املبدئية عن الفكر الإداري وعن طبيعة عمل الإدارة 
ووظائفها الإن�سانية املنتظمة يف اإطار علمي لتحقيق الأهداف املطل�بة وذلك من خالل 
التعريف بالإدارة وبيان النظريات الإدارية املختلفة. كذلك تبني املادة ال�ظائف الإدارية 

الأ�سا�سية من تخطيط وتنظيم ورقابة واتخاذ القرارات......الخ
اإدارة التطوير 

التنظيمي
تعريف الدار�ص بالأ�س�ل العلمية للتط�ير التنظيمي  من حيث املفاهيم واخل�سائ�ص 
واملراحل, وتك�ين املقدرة العلمية واملهارية لديه  لإدارة التغيري التنظيمي وا�سرتاتيجياته 

ب�سكل يحقق اأهداف املنظمة الإدارية

اإدارة  الأزمات
اإعطاء الدار�ص اأو املتدرب الق�اعد و املبادئ الرئي�سة لعلم اإدارة الأزمات, و.تك�ين مهارة 
اإ�سرتاتيجي  اإداري وعمق  اإدارة الأزمات والتعامل معها مبنطق  متكنه من فهم كيفية 
ياأخذ يف العتبار اأ�سا�سيات و مبادئ ذلك العلم الذي يتناول كيفية م�اجهة الأحداث 
والأزمات مبا يف ذلك الك�ارث الطبيعية  يف حينها بطرق  علمية وتطبيقية على الأزمات 

الراهنة التي ي�اجهها املجتمع املحلي والإقليمي والعاملي على جميع الأ�سعدة.

 اإدارة اجلودة
حت�سني  ت�سمن  التي  املختارة   الإدارية  املهارات  من  عدد  يف  الدار�سني  قدرات  تنمية 
اأداء العاملني ملهامهم مبا ينعك�ص على ج�دة العمل الإداري الكلي للمنظمة الإدارية,  
واإطالعهم على  ما ت��سلت اإليه الدرا�سات والأبحاث من خالل عقد ور�ص عمل وحلقات 

نقا�ص واإعداد بح�ث.

العالقات العامة
واإك�سابه  الدار�ص  ذهن  يف  العامة  العالقات  لعلم  والتطبيقي  النظري  العلمي  املفه�م  تر�سيخ 
املهارات العلمية والتنظيمية يف هذا املجال التي متكنه من اإتقان مهارات الت�سال والتعامل مع 

و�سائل الأعالم مبا يحقق اأهداف املنظمة الإدارية.

القانون الإداري

تعريف الدار�ص باملفاهيم والأ�س�ص القان�نية العلمية  التي حتكم اإجراءات العمل الإداري 
يف الأجهزة الر�سمية وتعريفه باملرجعية القان�نية لتخاذ القرارات وا�ستخدام ال�سلطات 
يف  والف�سل  الإدارة  اأعمال  على  الرقابة  باأعمال  قان�نا   املخ�لة  واجلهات  وتف�ي�سها, 

خمالفات النظام الإداري
مناهج البحث العلمي 

�الإح�ساء
بالأ�س�ل  وتب�سريهم  ومناهجه  العلمي  للبحث  العلمية  بالق�اعد  الدار�سني  تعريف 
ال�سحيحة لكتابة البح�ث وكيفية اإعداد خطة البحث العلمي وطريقة �سياغة النتائج 
والت��سيات, مع فهم الق�اعد الأ�سا�سية لالإح�ساء وتطبيقاته يف جمال البحث العلمي.

التخطيط الإداري
تعريف الدار�ص مبفه�م التخطيط  واأن�اعه ومراحله  ومق�ماته واأبعاده ال�سرتاتيجية 
وموقعه يف الإ�سالم )تاأ�سيل التخطيط(، وبيان  �سروط وموا�سفات ومهارات من يتولى 
باأهميته يف  والتعريف   , له  الالزمة  والبيانات  املعل�مات  واأهمية  التخطيط  م�س�ؤولية 

العمل الأمني واأبرز مع�قاته وكيفية التغلب عليها.

اتخاذ القرارات

اإعطاء الدار�سني عر�ص خمت�سر عن النظريات الرئي�سية لتخاذ القرارات الإدارية مع 
عملية  يف  املروؤو�سني  م�ساركة  واأهمية  الر�سيد  القرار  لتخاذ  الالزمة  اخلط�ات  بيان 
اتخاذ القرار الإداري وتدريبهم على الطرق والآليات التي  ت�سمن م�ساركتهم يف �سنع 

القرار الإداري وت�سجيعهم عليها.
تعميق املعرفة لدى الدار�سني مبفاهيم القيادة الإدارية من حيث نظرياتها واأ�ساليبها القيادة الإدارية

وغر�ص القيم واملهارات القيادية فيهم وبيان خ�سائ�ص القائد الإداري و مهامه.

اإدارة املوارد الب�شرية
العاملة  الق�ى  تهيئة  يف  الب�سرية  امل�ارد  اإدارة  تلعبه  الذي  بالدور  الدار�ص  تعريف 
لتحقيق اأهداف املنظمة باأعلى قدر ممكن من الكفاءة وكذلك تاأهيل الدار�سني مبهارة 

تبني وتطبيق املفاهيم ال�سحيحة لإدارة امل�ارد الب�سرية.

واإيراداتها الإدارة املالية الدولة  اأم�ال  بها  تدار  التي  والعملية  العلمية  بالق�اعد  املتدرب  اأو  الدار�ص  تزويد 
اأن   اعتبار  على  للدولة  املالية  وال�سيا�سة  يتما�سى  مبا  الأم�ال  اإدارة  من  ليتمكن  وم�سروفاتها 

الدار�ص ي�ؤهل  مل�اقع اتخاذ القرار.

م�شروع بحث التخرج
مناهج  مقرر  يف  در�سهما  التي  والعلمية  املنهجية  الناحيتني  من  الباحث  قدرة  تفعيل 
ملهارات  العملي  التطبيق  فيه   يراعي  بحث  تقدمي  من  ميكنه  ب�سكل  العلمي  البحث 

البحث العلمي.



برامج الدبلومات العليا باملعهد العايل للدرا�سات الأمنية

9

الدبلوم العالي في إدارة الكوارث 
واألزمات األمنية
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الدبلوم العالي في إدارة الكوارث واألزمات األمنية 

اأه�������داف ال��رن��ام��ج
تاأهيل كوادر اأمنية من خمتلف القطاعات الأمنية واملدنية للعمل يف جمال اإدارة الأزمات الأمنية والكوارث.. 1
اإف�ساح جمال البحث العلمي الأمني وتاأهيل امللتحقني مبثل هذه الدورات يف جمال البحث العلمي وا�ستخدام املنطق العلمي يف . 2

التعامل مع الأحداث.
تقدمي التدريب العلمي رفيع امل�ستوى للعاملني يف املوؤ�س�سات احلكومية ذات العالقة.. 3
دعم اجلهود الرامية اإلى بلورة اإ�سرتاتيجية وطنية ملواجهة الأزمات الأمنية والكوارث .. 4
مواكبة دول العامل املتح�سر يف الأ�ساليب العلمية وو�سائل التقنية احلديثة يف جمال اإدارة الأزمات الأمنية والكوارث.. 5

6.   ن�سر ثقافة اإدارة الأزمات الأمنية والتعامل مع الكوارث الطبيعية و�سحاياها.

بالربنامج الإلتحاق  �شروط 
اأن تكون رتبة املر�سح من نقيب اإلى عقيد للع�سكريني ، ومن املرتبة الثامنة اإلى الثانية ع�سرة للمدنيني.. 1
اجتياز املقابلة والختبار املعد لذلك.. 2

الفئ��������ة امل�ستهدف��ة
العاملون يف:

قطاعات وزارة الداخلية - وزارة الدفاع واأفرع القوات امل�سلحة  - احلر�س الوطني - احلر�س امللكي - رئا�سة الأ�ستخبارات العامة.

الرنامج يف  الدار�سني  عدد 

من 12- 20 دار�سًا

م��������دة ال����رن����ام����ج

�سنة درا�سية مكونة من ف�سلني درا�سيني مدة كل ف�سل درا�سي ل تقل عن خم�سة ع�سر اأ�سبوعا مبا فيها الختبارات .

ال�ساعات عدد  اجمايل 

28 �ساعة  موزعة على ف�سلني درا�سيني .

التدري�سية الهيئ�����ة 

العليا واأ�سحاب اخلربة املتخ�س�سني من من�سوبي الكلية واجلامعات  يقوم على تنفيذ الربنامج هيئة تدري�سية من حملة املوؤهالت 
واملوؤ�س�سات التعليمية ذات العالقة .



برامج الدبلومات العليا باملعهد العايل للدرا�سات الأمنية

11

املقررة الدرا�سية  املواد 

الفصل الدراسي األول
رق����م 
املق�����رر

رم�����ز 
املق�����رر

ا�س����م 
املق���������رر

عدد 
ال�ساعات

2مدخل اإلى  اإدارة الكوارث و الأزمات الأمنيةدار407
2حتليل املخاطر لالأزمات والكوارث الأمنيةدار408
2املناهج العلمية للتعامل مع الأزمات والكوارث ) بني النظرية والتطبيق(دار409
2اتخاذ القرار الأزموي وتكامل الأنظمة الأمنيةدار410
2املواد اخلطرةاأمن403
2الإعالم  اأثناء الأزمات الأمنية جمع400
3مناهج البحث العلمي والإح�ساءجمع403

15جمموع عدد ال�ساعات

الفصل الدراسي الثاني
رق����م 
املق�����رر

رم�����ز 
املق�����رر

ا�ســــم 
املقـــــــــرر

عدد 
ال�ساعات

2احلماية املدنية اأثناء الكوارث والأزماتاأمن451
2الأبعاد القانونية والدولية لالأزماتنظم454
2الت�سالت  وتقنية املعلوماتتقن454
2القيادة الأمنية يف ظل الظروف الطارئةدار456
2التفاو�س اأثناء الأزمات الأمنيةدار457
3م�سروع بحث التخرججمع452

13جمموع عدد ال�ساعات
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أهداف المواد الدراسية المقررة
الهدفا�سم املادة

مدخل اإلى اإدارة الأزمات 
الأمنية �الكوارث

تزويد املتدرب مبقدمة عن اإدارة الأزمات تعك�ص الأهمية احلقيقية لهذا العلم ومتكنه من درا�سة 
مراحل متقدمة يف هذا املجال.

حتليل املخاطر لالأزمات 
�الكوارث الأمنية

اإك�ساب الدار�ص معرفة املخاطر وطرق التحليل العلمية لها وت�سنيفها وترقيمها.

احلماية املدنية اأثناء 
الكوارث �الأزمات

ودور  والتدابري  واملحلية  والإقليمية  الدولية  ومنظماتها  املدنية  باحلماية  الدار�ص  تعريف 
املنظمات اأثناء الأزمات والك�ارث.

اتخاذ القرار الأزموي 
�تكامل الأنظمة الأمنية

تدريب القيادات الأمنية على اتخاذ القرار ال�سليم والأن�سب خالل معاجلة اأثار الك�ارث 
اأو التعامل مع الأزمات.

املواد اخلطر ة
التعرف على املواد اخلطرة )الكيميائية-البيولوجية-الإ�سعاعية-النووية( تاريخها، خ�سائ�سها، 

وتق�سيماتها وكذلك م�اجهتها و�سبل ال�قاية منها.
الإعالم اأثناء الأزمات 

الأمنية
اإك�ساب الدار�ص مهارات اإدارة الأزمة والكارثة اإعالمياً والتعرف على مفاهيم الت�سال والإعالم 
الأمني واأهمية خطط الت�سال واملتحدث الر�سمي وتطبيق هذه اخلطط اأثناء الأزمات والك�ارث.

مناهج البحث العلمي 
�الإح�ساء

تعريف الدار�سني بالق�اعد العلمية للبحث العلمي ومناهجه وتب�سريهم بالأ�س�ل ال�سحيحة 
لكتابة البح�ث وكيفية اإعداد خطة البحث العلمي وطريقة �سياغة النتائج والت��سيات, مع فهم 

الق�اعد الأ�سا�سية لالإح�ساء وتطبيقاته يف جمال البحث العلمي. 
املناهج العلمية للتعامل مع 

الأزمات �الكوارث 
)بني النظرية �التطبيق(

التعرف على مناهج البحث العلمي الأمني وتطبيقاتها للتعامل مع الأزمات والك�ارث لإيجاد 
احلل�ل مل�اجهتها باأ�سل�ب علمي قابل للتطبيق.

الأبعاد القانونية 
�الد�لية لالأزمات

والدولية  والإقليمية  ال�طنية  ال�سرتاتيجيات  لدعم  والدولية  القان�نية  الأبعاد  على  التعرف 
مل�اجهة الك�ارث والأزمات الأمنية.

الت�سالت �تقنية 
املعلومات

التعرف على التقنية احلديثة يف جمالت الت�سالت واملعل�مات لال�ستفادة منها اأثناء الك�ارث 
والأزمات وتط�ير مهارات الت�سالت لدى الدار�سني.

لقيادة الأمنية يف ظل الظر�ف 
الطارئة 

واإك�سابه  القيادة  واأ�ساليب  القائد  واأن�اعها و�سفات  واأهميتها  الأمنية  بالقيادة  الدار�ص  تعريف 
مهارات ونظريات القيادة الأمنية.

التفا��ض اأثناء الأزمات 
الأمنية

بناء املهارات الأ�سا�سية لدى الدار�ص عند التفاو�ص يف املجالت احلياتية املختلفة وبناء املهارات 
اخلا�سة للتفاو�ص اأثناء الأزمات والك�ارث الأمنية

م�شروع بحث التخرج
البحث  مناهج  مقرر  يف  در�سهما  التي  والعلمية  املنهجية  الناحيتني  من  الباحث  قدرة  تفعيل 

العلمي ب�سكل ميكنه من تقدمي بحث يراعي فيه  التطبيق العملي ملهارات البحث العلمي.
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الدبلوم العالي في العدالة الجنائية 
وحقوق اإلنسان
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الدبلوم  العالي في العدالة الجنائية وحقوق اإلنسان 

اأه�������داف ال��رن��ام��ج

تعريف الدار�سني مب�سادر وقواعد حقوق الإن�سان يف ظل اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية والأنظمة ال�سعودية امل�ستمدة منها ويف ظل . 1
القانون الدويل حلقوق الإن�سان.

تعريف الدار�سني باملنظمات الدولية والوطنية املعنية بتعزيز حماية حقوق الإن�سان على امل�ستويني الدويل والوطني.. 2
 تعريف الدار�سني مبوؤ�س�سات العدالة اجلنائية يف اململكة ودورها يف حماية حقوق الإن�سان.. 3
 تهيئة الدار�سني للعمل يف موؤ�س�سات العدالة اجلنائية ب�سكل يحرتم حقوق الإن�سان.. 4

5.    تنمية مهارات الدار�سني البحثية يف املجال القانوين اجلنائي والإن�ساين.

بالربنامج الإلتحاق  �شروط 
اأن تكون رتبة املر�سح من نقيب اإلى مقدم للع�سكريني ، ومن املرتبة الثامنة اإلى احلادية ع�سرة للمدنيني.. 1
اجتياز املقابلة والختبار املعد لذلك.. 2

الفئ��������ة امل�ستهدف��ة
العاملون يف:

قطاعات وزارة الداخلية مبا يف ذلك ال�سئون الأمنية باإمارات املناطق - وزارة الدفاع واأفرع القوات امل�سلحة - احلر�س الوطني  
احلر�س امللكي - الأ�ستخبارات العامة - هيئة التحقيق والإدعاء العام - وزارة العدل - هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر 

- هيئة حقوق الإن�سان.

الرنامج يف  الدار�سني  عدد 

 من 12 – 20 دار�ًسا.

م��������دة ال����رن����ام����ج

�سنة درا�سية مق�سمة على ف�سلني درا�سيني، مدة كل ف�سل درا�سي ل تقل عن خم�سة ع�سر اأ�سبوعا مبا فيها الختبارات.

ال�ساعات عدد  اجمايل 

28 �ساعة موزعة على ف�سلني درا�سيني.

التدري�سية الهيئ�����ة 

يقوم على تنفيذ الربنامج هيئة تدري�سية من حملة املوؤهالت العليا واأ�سحاب اخلربة املتخ�س�سني من من�سوبي الكلية واجلامعات 
واملوؤ�س�سات التعليمية ذات العالقة .
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املقررة الدرا�سية  املواد 

الفصل الدراسي األول
رق����م 
املق�����رر

رم�����ز 
املق�����رر

ا�س����م 
املق���������رر

عدد 
ال�ساعات

3الت�سريع اجلنائي العام�سلم401
2حقوق الإن�سان يف ال�سريعة الإ�سالمية�سلم402
2القانون الدويل حلقوق الإن�ساننظم401
3الإجراءات اجلنائية نظم402
2القانون الد�ستورينظم403
3مناهج البحث العلمي والإح�ساءجمع403

15جمموع عدد ال�ساعات

الفصل الدراسي الثاني
رق����م 
املق�����رر

رم�����ز 
املق�����رر

ا�س����م 
املق���������رر

عدد 
ال�ساعات

2الت�سريع اجلنائي اخلا�س  �سلم451
2املعايري الدولية حلقوق الإن�سان يف العدالة اجلنائيةنظم451
2القانون اجلنائي الدويلنظم452
2القانون اجلنائي اخلا�س  نظم453
2علم اجلرمية والعقابجمع454
3م�سروع بحث التخرججمع452

13جمموع عدد ال�ساعات
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أهداف المواد الدراسية المقررة
الهدفا�سم املادة

تعريف الدار�سني باملبادئ والق�اعد العامة التي حتكم التجرمي والعقاب يف ظل اأحكام الت�شريع اجلنائي العام
ال�سريعة الإ�سالمية.

حقوق الإن�سان يف 
ال�شريعة الإ�شالمية

التي  واحلريات  احلق�ق  وابرز  الإ�سالم  يف  الإن�سان  حق�ق  مبفه�م  الدار�سني  تعريف 
يتمتع بها الأفراد يف ظل اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية.

القانون الد�يل حلقوق 
الإن�سان

تعريف الدار�سني مب�سادر القان�ن الدويل حلق�ق الإن�سان والتفاقيات الدولية 
والإقليمية حلق�ق الإن�سان وم�قف اململكة العربية ال�سع�دية منها.

تعريف الدار�سني  بالق�اعد والأحكام التي تخ�سع لها الإجراءات اجلنائية يف اململكة الإجراءات اجلنائية 
العربية ال�سع�دية من حلظة وق�ع اجلرمية وحتى �سدور حكم نهائي فيها.

تعريف الدار�سني  بالق�اعد العامة للقان�ن الد�ست�ري وتطبيقاته يف النظام ال�سيا�سي القانون الد�ستوري
والد�ست�ري يف اململكة العربية ال�سع�دية.

مناهج البحث العلمي 
�الإح�ساء

بالأ�س�ل  وتب�سريهم  ومناهجه  العلمي  للبحث  العلمية  بالق�اعد  الدار�سني  تعريف 
ال�سحيحة لكتابة البح�ث وكيفية اإعداد خطة البحث العلمي وطريقة �سياغة النتائج 
والت��سيات, مع فهم الق�اعد الأ�سا�سية لالإح�ساء وتطبيقاته يف جمال البحث العلمي.

حيث الت�شريع اجلنائي اخلا�ص من  واحلدود  والدية  الق�سا�ص  بجرائم  اخلا�سة  بالأحكام  الدار�سني   تعريف 
اأركانها والعق�بات املقررة لها.

املعايري الد�لية حلقوق 
الإن�سان يف العدالة 

اجلنائية

تعريف الدار�سني بق�اعد القان�ن الدويل حلق�ق الإن�سان التي حتكم معاملة الأفراد 
يف نظام العدالة اجلنائية.

الدولية القانون اجلنائي الد�يل واملحاكم  الدولية  واجلرائم  الدويل  اجلنائي  بالقان�ن  الدار�سني  تعريف 
املخت�سة بها.

تعريف الدار�سني  بالأحكام اخلا�سة ببع�ص اجلرائم التعزيرية املقننة يف اململكة العربية القانون اجلنائي اخلا�ض
ال�سع�دية من حيث اأركانها والعق�بات املقررة لها.

علم اجلرمية �العقاب

يهدف هذا املقرر لتنمية مهارات الدار�سني للتعرف على مفه�م علم اجتماع اجلرمية 
ال�سل�ك  يف  القت�سادية  الع�امل  دور  وما  وتق�سيماتها  اجلرميه  وماهية  واأهدافه 
الإجرامي و ما  اأثر املتغريات الجتماعية والقت�سادية والنف�سية يف معدلت اجلرائم 
وتعريف الدار�سني بالنظريات الجتماعية املف�سرة لل�سل�ك الإجرامي واأخرياً جرمية 

غ�سل الأم�ال ومت�يل الرهاب يف  �س�ء النظريات املف�سرة لل�سل�ك الإجرامي

م�شروع بحث التخرج
مناهج  مقرر  يف  در�سهما  التي  والعلمية  املنهجية  الناحيتني  من  الباحث  قدرة  تفعيل 
ملهارات  العملي  التطبيق  فيه   يراعي  بحث  تقدمي  من  ميكنه  ب�سكل  العلمي  البحث 

البحث العلمي.
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الدبلوم العالي في السالمة واألمن الصناعي 
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الدبلوم العالي في السالمة واألمن الصناعي 

اأه�������داف ال��رن��ام��ج
1- تعزيز مفهوم حماية الأرواح واملمتلكات العامة واخلا�سة ، لدى الدار�سني .

2- تنمية معارف الدار�سني بجوانب ومتطلبات ال�سالمة املتعددة وطرق حتقيقها .
3- اإطالع الدار�سني على قوانني ومعايري ال�سالمة املعتمدة وكيفية تطبيقها.

4- �سقل مهارات الدار�سني يف الإملام با�سرتاطات ال�سالمة يف املن�ساآت ال�سناعية واإجراءاتها التطبيقية .
5- تر�سيخ مفهوم الأمن ال�سناعي لدى الدار�سني وتو�سيع مداركهم يف جميع جوانب الأمن ال�سناعي .

6- تطوير معارف الدار�سني العلمية يف جمال التوعية والوقاية من املخاطر املختلفة والإ�سعاعات املتنوعة.
7- تعزيز التفكري املنهجي والبحثي لدى الدار�سني للحد من املخاطر املختلفة ودرا�سة جوانب ال�سالمة املتعددة .

 
       

1-اأن ل تقل رتبة املر�سح عن مالزم  ول تزيد عن رتبة عقيد بالن�سبة للع�سكريني ، واأل تقل عن املرتبة ال�سابعة بالن�سبة للمدنيني 
      ول تزيد عن املرتبة الثانية ع�سرة .

2-اأن يكون املر�سح يعمل يف جمال ال�سالمة والإطفاء والأمن ال�سناعي ح�سب اجلهات املو�سحة يف الفئة امل�ستهدفة.

العامل�ن يف:
  جمال ال�سالمة والأمن ال�سناعي مبختلف جمالتهما يف اجلهات الع�سكرية واملدنية .

      

  

بالربنامج اللتحاق  �شروط 

الفئ��������ة امل�ستهدف��ة

الرنامج يف  الدار�سني  عدد 

  من 12-20 دار�ًسا.

م��������دة ال����رن����ام����ج

�سنة درا�سية مق�سمة على ف�سلني درا�سيني مدة ؛ كل ف�سل درا�سي ل تقل عن خم�سة ع�سرة اأ�سبوًعا مبا فيها الختبارات .

ال�ساعات عدد  اجمايل 

28 �ساعة  موزعة على ف�سلني درا�سيني .

التدري�سية الهيئ�����ة 

يقوم على تنفيذ الربنامج هيئة تدري�سية من حملة املوؤهالت العليا واأ�سحاب اخلربة املتخ�س�سني من من�سوبي الكلية واجلامعات واملوؤ�س�سات 
التعليمية ذات العالقة .
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املواد الدرا�سية املقررة 

      

  

الفصل الدراسي األول
رق����م 
املق�����رر

رم�����ز 
املق�����رر

ا�س����م 
املق���������رر

عدد 
ال�ساعات

2ال�سالمة العامةاأمن400
3قوانني ومعايري ال�سالمة املعتمدة نظم407
2ال�سالمة وال�سحة املهنيةاأمن406
2الأمن ال�سناعياأمن407
3متطلبات ال�سالمة يف املن�ساآتاأمن408
3مناهج البحث العلمي والإح�ساء  جمع403

15     جمموع عدد ال�ساعات

رق����م 
املق�����رر

رم�����ز 
املق�����رر

ا�س����م 
املق���������رر

عدد 
ال�ساعات

2حتليل املخاطردار450
2اإدارة ال�سالمة ال�سناعيةدار455
2الك�سف على املن�ساآتاأمن450
2التحقيق الفني يف احلوادث�شرط452
2خمططات ال�سالمةاأمن452
3م�سروع البحث التخرججمع452

13     جمموع عدد ال�ساعات

الفصل الدراسي الثاني
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أهداف المواد الدراسية المقررة
الهدفا�سم املادة

ال�سالمة العامة
عريف الدار�سني مبفاهيم ال�سالمة ودور الت�عية وتفعيلها يف جمالت 

ال�سالمة املتن�عة .
قوانني �معايري 

ال�سالمة املعتمدة

اإطالع الدار�سني على ق�انني ومعايري ال�سالمة املحلية والعاملية املعتمدة  

وكيفية تطبيقها على املن�ساآت وفق ت�سنيفها املعتمد.
ال�سالمة �ال�سحة 

املهنية

تنمية معارف الدار�سني باأ�س�ص ومتطلبات ال�سالمة وال�سحة املهنية  يف 

م�اقع العمل .

الأمن ال�سناعي
تر�سيخ مفه�م الأمن ال�سناعي لدى الدار�سني وت��سيع مداركهم يف جميع 

ج�انب الأمن ال�سناعي.
متطلبات ال�سالمة يف 

املن�شاآت

اإطالع الدار�سني على متطلبات ال�قاية من احلريق يف املباين املعتمدة 

حملياً واإقليمياً.
مناهج البحث العلمي 

�الإح�ساء

تعزيز التفكري املنهجي والبحثي لدى الدار�سني للحد من املخاطر 

ال�سناعية ودرا�سة ج�انب ال�سالمة املتعددة .

حتليل املخاطر
اإملام الدار�سني باملخاطر ال�سناعية وحتليلها وطرق احلماية منها يف املن�ساآت 

ال�سناعية والعامة.
اإدارة ال�سالمة 

ال�سناعية

تعريف الدار�سني مبفه�م اإدارة  ال�سالمة ال�سناعية وجمالت تطبيق مفاهيم 

التخطيط يف اإدارة امل�اقع ال�سناعية للحد من احل�ادث على اختالف اأن�اعها .

الك�شف على املن�شاآت
تعريف الدار�سني بطرق الك�سف الدوري على املن�ساآت واإجراءات الك�سف املتبعة 

وفق ن�ع املن�ساأة وحجمها وخط�رتها .
التحقيق الفني يف 

احلوادث

اإك�ساب الدار�ص مهارات التحقيق الفني يف احل�ادث والإملام بطرق الت��سل 

مل�سببات احلرائق املختلفة مع الرتكيز على احل�ادث ال�سناعية . 

خمططات ال�سالمة
متكني الدار�سني من تطبيق ا�سرتاطات ال�سالمة على املخططات الهند�سية 

للمباين مبختلف ت�سنيفاتها املتن�عة .

م�شروع بحث التخرج
قيام الدار�ص بتقدمي بحث علمي وفق منهج اأكادميي يف م�ا�سيع تتعلق 

بال�سالمة والأمن ال�سناعي.
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الدبلوم العالي في نظم المعلومات 
الجغرافية األمنية 
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الدبلوم العالي في نظم المعلومات الجغرافية األمنية 

اأه�������داف ال��رن��ام��ج

التعريف باأهمية نظم املعلومات اجلغرافية والعلوم امل�ساندة لها .. 1
اإعداد متخ�س�سني وموؤهلني ذوو كفاءة عالية يف جمال نظم املعلومات اجلغرافية واآلية تطبيقها يف جمالت الأمن املختلفة.. 2
اإعطاء الدرا�سيني القدرة على تقييم نظم املعلومات اجلغرافية احلالية باجلهات الأمنية والطريقة املثلى لتطويرها .. 3
جعل الدار�س قادرًا على خلق عالقات متميزة بني كافة اجلهات العاملة يف جمال نظم املعلومات اجلغرافية للتعاون فيما . 4

بينها لعمل بنية حتتية وطنية للبيانات اجليو مكانية ت�سهم يف منع الزدواجية يف اإن�ساء نظم املعلومات اجلغرافية مما يوؤدي 
اإلى تقليل التكلفة املالية وحفظ الوقت ودقة املعلومة مبا يرفع م�ستوى درجات اجلودة يف اتخاذ القرارات . 

اإلية التقنية لعمل تطبيقات لنظم املعلومات اجلغرافية على �سبكة . 5 الرتقاء مبهارة الدرا�سيني للتعامل مع اآخر ما تو�سلت 
الإنرتنت ولأجهزة الهواتف الذكية وال�ستفادة من ذلك يف املجال الأمني .

بالربنامج الإلتحاق  �شروط 

اأن تكون رتبة املر�سح من مالزم اإلى مقدم للع�سكريني ، ومن املرتبة ال�سابعة اإلى احلادية ع�سرة للمدنيني.. 1
درجة البكالوريو�س بتقدير ال يقل عن جيد جدًا وميكن اأن ي�شتثنى من �شرط التقدير من يثبت اأهليته من خالل االختبارات القبلية .. 2
العاملون  يف اجلهات احلكومية اأو ما يف حكمها والتي لها عالقة بتطبيق وتنفيذ نظم املعلومات اجلغرافية .. 3
اخللفية اجليدة يف ا�ستخدام التقنية �سواء من خالل احل�سول على �سهادات يف هذا املجال اأو اجتياز الختبار القبلي لتحديد امل�ستوى .. 4
اإجادة اللغة الإجنليزية مب�ستوى ل يقل عن متو�سط .. 5
اجتياز املقابلة والختبار املعد لذلك.. 6

الفئ��������ة امل�ستهدف��ة

العاملون يف :
القطاعات الع�شكرية واملدنية ذات العالقة بنظم املعلومات اجلغرافية وممن تنطبق عليهم �شروط الربنامج.

الرنامج يف  الدار�سني  عدد 

 من 10 اإلى 15 دار�ًسا .

م��������دة ال����رن����ام����ج

�سنة درا�سة مق�سمة على ف�سلني درا�سيني ، مدة كل ف�سل درا�سي ل تقل عن خم�سة ع�سر اأ�سبوعا مبا فيها الختبارات.

ال�ساعات عدد  اجمايل 

28 �ساعة موزعة على ف�سلني درا�سيني .

التدري�سية الهيئ�����ة 

الكلية  من�سوبي  من  املتخ�س�سني  اخلربة  واأ�سحاب  العليا  املوؤهالت  حملة  من  تدري�سية  هيئة  الربنامج  تنفيذ  على  يقوم 
واجلامعات واملوؤ�س�سات التعليمية ذات العالقة .
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املقررة الدرا�سية  املواد 

الفصل الدراسي األول

رق����م 
املق�����رر

رم�����ز 
املق�����رر

ا�س����م 
املق���������رر

عدد ال�ساعات

عملينظري

11امل�ساحة واإنتاج اخلرائطتقن405
23نظم املعلومات اجلغرافية تقن406
21الت�سوير اجلوي وال�ست�سعار عن بعدتقن407
11اأنظمة حتديد املواقع العامليةتقن408
30مناهج البحث العلمي والإح�ساء جمع403

15جمموع عدد ال�ساعات

الفصل الدراسي الثاني

رق����م 
املق�����رر

رم�����ز 
املق�����رر

ا�س����م 
املق���������رر

عدد ال�ساعات

عملينظري

11البنية التحتية للبيانات اجليو مكانيةتقن455
12التحليل املكاينتقن456
21خدمات الويب لنظم املعلومات اجلغرافيةتقن457
11التطبيقات الأمنية لنظم املعلومات اجلغرافيةتقن458
30م�سروع بحث التخرج جمع452

13جمموع عدد ال�ساعات
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أهداف المواد الدراسية المقررة
الهدفا�سم املادة

امل�ساحة �اإنتاج 
اخلرائط

تك�ين خلفية علمية لدى الدار�سني عن امل�ساحة واأهميتها واأق�سامها واآلية قيا�ص امل�سافات 
الأفقية والراأ�سية واملائلة والزوايا والأدوات امل�ستخدمة لذلك وكيفية ح�ساب املي�ل ومقايي�ص 
الر�سم والطريقة املثلى لر�سم خطوط الكنتور ، والتعرف على م�ساقط اخلرائط ومراحل 

اإنتاج اخلرائط باأن�اعها ال�رقية والرقمية وطبيعة التعامل معها.

نظم املعلومات 
اجلغرافية 

باأ�سا�سيات نظم املعل�مات اجلغرافية ومك�ناتها ووظائفها وم�سادر  تعريف الدار�سني 
البيانات اجلغرافية لها , وكيفية منذجة وهيكلة البيانات اجلغرافية ومعرفة اأ�سا�سيات 
بناء ق�اعد البيانات اجلغرافية وكذلك معرفة الط�ب�ل�جيا واأن�اع مناذجها , والتعرف 
على  اأ�سا�سيات برنامج ArcGIS واآلية ا�ستخدامه يف اإجراء التطبيقات العملية للمادة 

.

الت�سوير اجلوي 
وال�شت�شعار عن بعد

تك�ين خلفية علمية لدى الدار�سني متكنهم من فهم ال�س�ر اجل�ية واأن�اعها والآلت 
امل�ستخدمة يف الت�س�ير اجل�ي والفرق بني ال�س�ر اجل�ية وال�س�ر الف�سائية والإب�سار 
على  والتعرف   , اجل�ي  الت�س�ير  رحالت  تخطيط  وكيفية  وال�سرتي��سك�ب  املج�سم 
والأنظمة  العادية  وال�س�ر  الرقمية  ال�س�ر  بني  واملقارنة  املج�سمة  الر�سم  اأجهزة 
الرقمية  ال�س�ر  وحت�سني  �سبط  واآلية  الرقمية  ال�س�ر  على  احل�س�ل  يف  امل�ستخدمة 
واإنتاج اخلرائط , والتعرف اأي�ساً على ال�ست�سعار عن بعد واأهميته وم�سادر املعل�مات يف 
ال�ست�سعار عن بعد واآلية حتليل وتف�سري �س�ر ال�ست�سعار عن بعد , ومعرفة تطبيقات 
ال�ست�سعار عن بعد والتكامل مع نظم املعل�مات اجلغرافية , والطريقة املثلى ل�ستخدام 

برنامج ERDAS IMAGINE لإجراء التطبيقات العملية للمادة .

اأنظمةحتديد املواقع 
العاملية

تثقيف الدار�سني بالأنظمة العاملية احلالية لتحديد امل�اقع با�ستخدام الأقمار ال�سناعية والتعرف على 
نظام حتديد امل�اقع العاملي ومك�ناته وفكرة عمله واأن�اع الإحداثيات واملراجع وامل�ا�سفات التي تختار 
على اأ�سا�سها اأجهزة حتديد امل�اقع با�ستخدام الأقمار ال�سناعية , والتعرف على طرق ر�سد الإحداثيات 

واأن�اع وم�سادر الأخطاء وال�سبكات اجلي�د�سية واآلية �سبط وت�سحيح الإحداثيات .
مناهج البحث العلمي 

�الإح�ساء

بالأ�س�ل  وتب�سريهم  ومناهجه  العلمي  للبحث  العلمية  بالق�اعد  الدار�سني  تعريف 
ال�سحيحة لكتابة البح�ث وكيفية اإعداد خطة البحث العلمي وطريقة �سياغة النتائج 
والت��سيات, مع فهم الق�اعد الأ�سا�سية لالإح�ساء وتطبيقاته يف جمال البحث العلمي.

البنية التحتية 
للبيانات اجليو مكانية

تعريف الدار�سني بالبيانات اجلي�مكانية واأن�اعها ومعايريها وبالبنية التحتية للبيانات 
التحتية  البنية  واأهمية تكامل  القرار  واأهميتها يف دعم �سنع  اجلي�مكانية ومك�ناتها 
للبيانات اجلي�مكانية مع احلك�مة الإلكرتونية , والتعرف على ف�ائد البنية التحتية 
ال�طنية للبيانات اجلي�مكانية وجتارب الدول يف هذا املجال , ومعرفة ال��سع احلايل 
بنية حتتية وطنية  اإن�ساء  ال�سع�دية وع�ائق  العربية  اململكة  للبيانات اجلي�مكانية يف 
ال�طنية  التحتية  البنية  لإن�ساء  املقرتحة  واحلل�ل  بال�سع�دية  اجلي�مكانية  للبيانات 

للبيانات اجلي�مكانية باململكة العربية ال�سع�دية .

التحليل املكاين

اآلية تعديل البيانات اجلغرافية وحتديثا وتخزينها  اإعطاء الدار�ص ت�س�راً كاماًل عن 
الرقمية  الت�ساري�ص  مناذج  عمل  وكيفية  املكاين  التحليل  لعمليات  املثلى  والطريقة 
ق�اعد  وعمل  الهند�سية  لل�سبكات  املكاين  والتحليل  الأبعاد  ثالثي  املكاين  والتحليل 

البيانات اجلغرافية املتقدمة با�ستخدام الوركل .

خدمات الويب لنظم 
املعلومات اجلغرافية

واأن�اع  ال�سبكات  وبروت�ك�لت  الكمبي�تر  ب�سبكات  الدار�ص  تثقيف  اإلى  املادة  تهدف 
اجلغرافية  املعل�مات  لنظم  الإنرتنت  وخدمات  العامة  الإنرتنت  وخدمات  اخلادمات 
على  والتعرف   , الإنرتنت  �سبكة  على  اجلغرافية  املعل�مات  لنظم  الداعمة  والتقنيات 

اأمن الإنرتنت وتطبيقات نظم املعل�مات اجلغرافية لله�اتف الذكية  .

التطبيقات الأمنية 
لنظم املعلومات 

اجلغرافية

واآلية  اجلغرافية  املعل�مات  نظام  بناء  اأهداف  على  للتعرف  الدار�سني  مهارات  تنمية 
حتديد الحتياجات وطبيعة ال�ستخدام للنظام ودرا�سة التكلفة املالية لإن�سائه وحتديد 
والطريقة  له  املنا�سبة  والأجهزة  الربجميات  واختيار  للنظام  الالزمة  البيانات  ن�ع 
املثلى لتاأهيل وتدريب اأ�سخا�ص للعمل على نظام املعل�مات اجلغرافية وتطبيق املعايري 
وامل�ا�سفات العاملية لبناء النظام , والتعرف على مراحل بناء نظام املعل�مات اجلغرافية 
واأهمية هذا النظام من الناحية الأمنية والتطبيقات العاملية لنظم املعل�مات اجلغرافية 
اجلغرافية  املعل�مات  لنظم  احلالية  التجارب  درا�سة  ثم  ومن  الأمنية  املجالت  يف 

بالأجهزة الأمنية ال�سع�دية 

م�شروع بحث التخرج 
مناهج  مقرر  يف  در�سهما  التي  والعلمية  املنهجية  الناحيتني  من  الباحث  قدرة  تفعيل 
ملهارات  العملي  التطبيق  فيه   يراعي  بحث  تقدمي  من  ميكنه  ب�سكل  العلمي  البحث 

البحث العلمي.
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الدبلوم العالي في التحقيق واألدلة الجنائية 
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الدبلوم العالي في التحقيق واألدلة الجنائية 
اأه�������داف ال��رن��ام��ج

تعريف الدار�سني مباهية التحقيق اجلنائي واأهميته يف اكت�ساف مرتكبي اجلرائم .. 1
تنمية معارف الدار�سني باإجراءات ال�ستدلل والبالغ وكيفية النتقال الى م�سرح اجلرمية .. 2
تنمية مهارات الدار�سني يف معرفة معاينة م�سرح اجلرمية واكت�ساف الأدلة .. 3
تدريب الدار�سني على اإجراءات التحقيق اجلنائي ) املعاينة – التفتي�س – القب�س – كيفية ال�ستماع اإلى ال�سهود (. 4
تدريب الدار�سني على كيفية ال�ستجواب واملواجهة بالأدلة وكيفية اإيجاد العالقة بني الدليل والتهم .. 5
تدريب الدار�سني على ق�سايا جنائية من الواقع وكيفية حل هذه الق�سايا والتو�سل الى اجلاين .. 6

بالربنامج الإلتحاق  �شروط 

األ تقل رتبة املر�سح عن مالزم اأول، ول تزيد عن رتبة عقيد بالن�سبة للع�سكريني،  ومن املرتبة الثامنة اإلى الثانية ع�سرة للمدنيني.. 1
اأي �شروط اأخرى ت�شعها اإدارة املعهد العايل للدرا�شات االأمنية للمفا�شلة بني املر�شحني. . 2

الفئ��������ة امل�ستهدف��ة

العاملون يف :
القطاعات الع�سكرية واملدنية ذات العالقة بالتحقيق والأدلة اجلنائية.

الرنامج يف  الدار�سني  عدد 

من 12  - 20 در�سًا

م��������دة ال����رن����ام����ج

�سنة درا�سية، مق�ّسمة على ف�سلني درا�سيني، بواقع خم�سة ع�سر اأ�سبوعًا لكل ف�سل درا�سي مبا يف ذلك المتحانات.

ال�ساعات عدد  اجمايل 

28 �ساعة موزعة على ف�سلني درا�سيني.

التدري�سية الهيئ�����ة 
يقوم على تنفيذ الربنامج هيئة تدري�سية من حملة املوؤهالت العليا واأ�سحاب اخلربة املتخ�س�سني من من�سوبي الكلية 

واجلامعات واملوؤ�س�سات التعليمية ذات العالقة .
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املقررة الدرا�سية  املواد 

الفصل الدراسي األول
رق����م 
املق�����رر

رم�����ز 
املق�����رر

ا�س����م 
املق���������رر

عدد 
ال�ساعات

2الإ�ستدلل وال�سبط اجلنائي�شرط405
2التحريات والبحث اجلنائي�شرط406
2اأدلة جنائية -1جنا403
2م�سرح احلادث والت�سوير اجلنائيجنا404
2الإجراءات اجلنائيةنظم402
2علم اجلرميةجمع409
3مناهج البحث العلمي والإح�ساءجمع403

15جمموع عدد ال�ساعات

الفصل الدراسي الثاني
رق����م 
املق�����رر

رم�����ز 
املق�����رر

ا�س����م 
املق���������رر

عدد 
ال�ساعات

2التحقيق اجلنائي �شرط453
2اأ�سول كتابة التقارير اجلنائية والأمنية�شرط454
2اجلرائم امل�ستحدثة�شرط455
2حقوق املتهم و�سماناتهنظم457
2اأدلة جنائية -2جنا455
3م�سروع بحث التخرججمع452

13جمموع عدد ال�ساعات



برامج الدبلومات العليا باملعهد العايل للدرا�سات الأمنية

28

أهداف المواد الدراسية المقررة
الهدفا�سم املادة

الإ�ستدلل �ال�سبط 
اجلنائي

تهدف اإلى تعريف الدار�سني بدور رجل ال�سبط اجلنائي وكيفية الإ�ستدلل وال�سبط للق�سايا 
اجلنائية

تهدف الى معرفة ماهية التحريات ومعرفة اأ�ساليب جمع املعل�مات عن اجلرائم والت�سجيل التحريات �البحث اجلنائي 
اجلنائي, اإ�سافة الى حتليل البيانات واملعل�مات وكذلك التطبيقات لعمليات البحث والتحري .

اأدلة جنائية -1

الآثار  لفح�ص  والتاأكيدية  املبدئية  بالطرق  اجلنائي  واملحقق  ال�سبط  رجل  تعريف  الى  تهدف 
 : الفح��ص  هذه  اأبرز  ومن   . الفح��ص  لهذه  اجلنائية  والأهمية  احل�ادث  م�سارح  من  املرف�عة 

فح��ص الكيمياء اجلنائية والفح��ص احلي�ية وال�راثية وفح��ص ال�سم�م واملخدرات .

م�سرح احلادث �الت�سوير 
اجلنائي

تهدف املادة الى تعريف رجل ال�سبط باأ�س�ص التعامل مع م�سارح احل�ادث املختلفة, وم�سادر 
الآثار املادية واأن�اعها ومراحل التعامل معها والأهمية الفنية لها والتعريف بالطرق الفنية 

للتعامل معها وكيفية ال�ستفادة من الآثار املادية امل�ج�دة يف م�سرح احلادث او ج�سم املجني عليه 
او اجلاين والأدوات امل�ستخدمة يف اإقامة الأدلة املادية الفنية على املتهم

الإجراءات اجلنائية
تعريف الدار�سني على الإجراءات النظامية للتحقيق والدعاء العام و�سري الدع�ى اجلنائية 
) ال�ستدلل – التحقيق – الدعاء – املحاكمة ( وكذلك �سرح الق�سايا التطبيقية يف جمال 

التحقيق اجلنائي

تعريف الدار�سني مبفه�م اجلرمية وماهيتها وابرز النظريات الجتماعية املف�سرة لل�سل�ك علم اجلرمية
الإجرامي وردود الع�امل الجتماعية والقت�سادية املعنية يف ال�سل�ك الإجرامي .

مناهج البحث العلمي 
�الإح�ساء

ومق�ماته,  العلمي  البحث  مناهج  باأهم  والتعريف  العلمي,  للبحث  الرئي�سة  باملفاهيم  التعريف 
اأدواته وكيفية ت�سميمها وا�ستخدامها, وتنمية مهارات الدار�سني البحثية والتحليلية  اأهم  وبيان 

يف جمال الأمن الفكري.
التحقيق اجلنائي

كيفية اإجراءات التحقيق يف الق�سايا اجلنائية احلية والتطبيق العملي لهذه الإجراءات

اأ�سول كتابة التقارير 
اجلنائية �المنية

التعريف بق�اعد وا�س�ل كتابة التقارير واملحا�سر اجلنائية والمنيه وكيفية �سياغتها

اجلرائم امل�ستحدثة

البنية  يف  للتغريات  نتيجة  ظهرت  التي  امل�ستحدثة  باجلرائم  الدار�سني  تعريف  اإلى  املادة  تهدف 
امل�ستحدثة  اجلرائم  يف  بالتحقيق  والتعريف  احلالية,  للمجتمعات  والقت�سادية  الجتماعية 
ومنها:جرائم املعل�ماتية , وجرائم غ�سل الأم�ال , وجرائم الجتار بالب�سر , وت�سليط ال�س�ء على 

اأ�سكال اجلرائم اجلديدة والأ�ساليب املبتكرة لتنفيذها.

تعريف الدار�سني بحق�ق املتهم و�سماناته التي حتمي حق�قه يف رحلة ال�ستدلل ومرحلة حقوق املتهم ��سماناته
التحقيق , كذلك اثر تلك ال�سمانات يف حتقيق �سري العدالة اجلنائية.

على اأدلة جنائية  -2 النارية  الأ�سلحة  ترتكها  التي  الآثار  فح�ص  بكيفية  ال�سبط  رجل  تعريف  الى  املادة  تهدف 
املقذوفات والأظرف الفارغة التي ت�جد يف م�سارح احل�ادث اجلنائية وكيفية ال�ستفادة من هذه 

الآثار يف حتديد ال�سالح امل�ستخدم

م�شروع بحث التخرج

الذي  العملي  التدريب  والإح�ساء من خالل  العلمي  البحث  الدار�ص يف مناهج  تعلمه  ما  تطبيق 
اإجراء  البحث, ومن ثم  واإعداد خطة  الدبل�م,  يت�سمن اختيار م�سكلة بحثية ذات �سلة مب��س�ع 
الذي  البحث  على  العلمي  امل�سرف  مع  بالتن�سيق  اختياره  يتم  الذي  للم��س�ع  العلمية  الدرا�سة 

يت�لى ت�جيه الدار�ص لل�فاء مبتطلبات املادة والتاأكد من حتقيق اأهدافها.
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