(ماجستير ـ دبلوم عالي)

 -6الدبلوم العالي في الجرائم السيبرانية واألدلة الرقمية
(طالب فقط)

مقدمة
أدى التقــدم التقنــي المتســارع الــذي يشــهده العالــم إلــى العديــد
مــن التحــوالت الجذريــة علــى جميــع المســتويات والتــي أسســت لبدايــة
عهــد جديــد تمثــل بالتحــول الرقمــي فــي جميــع المجــاالت ،وصاحــب
هــذا التحــول نشــوء أنمــاط جديــدة مــن الجرائــم المســتحدثة عرفــت
بالجرائــم الســيبرانية التــي ترتكــب مــن خــال اإلنترنــت ووســائل
التقنيــة والتــي تتســم بالتعقيــد وصعوبــة التحقيــق الجنائــي فيهــا
التــي تطلــب وجــود متخصصيــن فــي األدلــة الرقميــة والتحقيــق
الرقمــي.
وانطالقــً مــن رســالة الجامعــة كمنظمــة عربيــة تســعى إلعــداد
وتأهيــل كــوادر متخصصــة فــي مجــال األدلــة الرقميــة ،يأتــي إنشــاء
برنامــج الدبلــوم العالــي فــي الجرائــم الســيبرانية واألدلــة الرقميــة
لتأهيــل وإعــداد كــوادر قــادرة تحديــد وجمــع األدلــة الرقميــة مــن مســرح
الجريمــة وتحليلهــا ،وتقديمهــا للجهــات العدليــة للحــد مــن الجرائــم
الســيبرانية المتزايــدة.
أهداف البرنامج
يهــدف البرنامــج إلعــداد وتأهيــل كــوادر متخصصــة فــي مجــال
الجرائــم الســيبرانية واألدلــة الرقميــة ،وتزويدهــم بالمعــارف والمهــارات
التطبيقيــة الالزمــة فــي مجــال جمــع وتحليــل األدلــة الرقميــة وتقديمهــا
للجهــات العدليــة.
نواتج التعلم المتوقعة من البرنامج
يتوقــع أن يحصــل الملتحقــون بالبرنامــج علــى مجموعــة مــن المعــارف
والمهــارات والقــدرات ،مــن أبرزهــا:
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• •معرفــة أساســيات علــوم األدلــة الجنائيــة ،وتحديــد وتصنيــف
األدلــة الجنائيــة المختلفــة فــي مســرح الجريمــة.
• •معرفــة األطــر القانونيــة المختلفــة للتعامــل مــع الجرائــم
الســيبرانية والتحقيقــات واألدلــة الرقميــة ،واخالقيــات المهنــة.
• •تصميــم وتنفيــذ إســتراتيجيات الضبــط والتحريــز والتحليــل
لألدلــة الرقميــة
• •القــدرة علــى اســتخدام األدوات والتقنيــات الحديثــة الســترجاع
البيانــات المفقــودة وجمــع األدلــة وتحليلهــا فــي مختلــف البيئــات.
• •القــدرة علــى تطبيــق القوانيــن واإلجــراءات المعياريــة ذات الصلــة
فــي قضايــا التحقيــق الرقمــي ،وإثبــات مســتوى عالــي مــن
الســلوك األخالقــي.
• •القــدرة علــى تطبيــق مفاهيــم تحليــل واســتخالص األدلــة الرقمية
وتفســير بياناتهــا وتقديمهــا للجهــات العدلية.
مــدة البرنامـج
يقــدم البرنامــج علــى مــدار عــام دراســي (فصليــن دراســيين (باللغــة
اإلنجليزيــة.
شروط القبول الخاصة:
• •بكالوريوس علوم الحاسب وأفرعه ذات الصلة.
• •اجتياز المقابلة الشخصية.
• •إجــادة اللغــة اإلنجليزيــة والحصــول علــى درجــة ال تقــل عــن  5.0فــي
اختبــار اآليلتــس ( )IELTSأو مــا يعادلهــا مــن االختبــارات المعياريــة
للغــة اإلنجليزيــة.
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المقررات الدراسية:
أ .الفصل الدراسي األول
م

عدد الساعات

المقرر

١

أساسيات علوم األدلة الجنائية

٣

٢

القوانين واألخالقيات في األدلة الجنائية الرقمية

2

3

األدلة الرقمية الحاسوبية

٣

4

األمن السيبراني والجرائم اإللكترونية

2

 ٥ضبط وتحريز األدلة الرقمية
اإلجمالي

2
12

ب .الفصل الدراسي الثاني
م

عدد الساعات

المقرر

١

األدلة الرقمية في الشبكات

٣

٢

األدلة الرقمية في األجهزة النقالة

2

3

موضوعات متقدمة في الجرائم السيبرانية واألدلة الرقمية

٣

4

مقرر اختياري

2

 ٥مشروع تخرج
اإلجمالي

2
12
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متطلبات التخرج
إﻧﻬــﺎء اﻟﺴــﺎﻋﺎت اﻟﻤﻘــﺮرة ﻓــﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣــﺞ ﺑﻨﺠــﺎح ﺑﻤﻌــﺪل ﺗﺮاﻛﻤــﻲ ﻻ
ﻳﻘــﻞ ﻋــﻦ  ٣ﻣــﻦ  ٥ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﻣﺸــﺮوع اﻟﺘﺨــﺮج.
تصنيف البرنامج
ﺟــﺎري اﻟﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﺼﻨﻴــﻒ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣــﺞ ﻣــﻦ وزارة اﻟﻤــﻮارد اﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ
واﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ.
الجهات المستفيدة
من أهم الجهات المستفيدة ما يلي:
• •إدارات األدلة الجنائية في الدول العربية.
• •مختبرات األدلة الرقمية في الجهات األمنية العربية.
• •إدارات األمــن الســيبراني فــي القطاعــات الحكوميــة والخاصــة
العربيــة.
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