(ماجستير ـ دبلوم عالي)

 -7برنامج الدبلوم العالي في مكافحة اإلرهاب
(طالب فقط)

مقدمة
تتنامــى التهديــدات اإلرهابيــة حــول العالــم بشــكل ملحــوظ
وتتنــوع أســاليب التنظيمــات االرهابيــة فــي تنفيــذ عملياتهــا النوعيــة
واســتحداث إســتراتيجيات التجنيــد واالســتقطاب؛ لــذا كان لزامــً علــى
األجهــزة األمنيــة تطويــر قدراتهــا فــي مكافحــة اإلرهــاب والتطــرف
بكافــة صــوره مــن خــال إعــداد الكــوادر البشــرية المتخصصــة،
الســتيعاب حجــم الخطــر وآليــات التنظيمــات المتطرفــة المســتحدثة،
والقــدرة علــى رصــد تلــك التهديــدات واســتخدام األدوات التكنولوجية
الحديثــة ،والمنهــج العلمــي لتفكيــك تلــك التنظيمــات ،وشــل قدرتها
علــى تجديــد دمائهــا وتجفيــف منابــع تمويلهــا.
أهداف البرنامج
يهــدف البرنامــج إلــى إعــداد خبــرات وكــوادر متخصصــة علــى درايــة
بالمعــارف األساســية لقضايــا اإلرهــاب المعاصــر ومحدداتــه القانونيــة،
وتزويدهــم بالمعــارف الالزمــة فــي مجــال جمــع وتحليــل ومعالجــة
البيانــات المتعلقــة بالتهديــدات اإلرهابيــة ،واإللمــام بالسياســات
والتقنيــات المتطــورة فــي مكافحتــه .الســيما تحــوالت اإلرهــاب وســبل
مواجهتــه.
نواتج التعلم المتوقعة من البرنامج
يتوقــع أن يحصــل الملتحقــون بالبرنامــج علــى مجموعة مــن المعارف
والقــدرات والمهــارات ،مــن أبرزها:
• •اإللمــام بمفاهيــم وقضايــا اإلرهــاب وتطورهــا التاريخــي واإلطــار
القانونــي لمكافحــة اإلرهــاب علــى المســتويين الوطنــي والدولــي.
• •تمييــز محــددات وخصائــص التنظيمــات اإلرهابيــة ،وتحليــل
العقليــة المتطرفــة ومنهــج قاداتهــا وتكتيكاتهــا العملياتيــة
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وعمليــات التمويــل ،وإدارة التحقيقــات الجنائيــة.
• •اإللمــام بــإدارة عمليــات مكافحــة اإلرهــاب مــن خــال جمــع
المعلومــات والقــدرة علــى إنتــاج االســتخبار الجنائــي والتحليــل
المهنــي للمعلومــات.
• •المهــارة فــي التصــدي لإلرهــاب اإللكترونــي ،والتعــرف علــى
إســتراتيجياتالتنظيمــاتالمتطرفــةفــيالتجنيــدواالســتقطاب.
• •تمييــز نقــاط القــوة والضعــف فــي منظومــة مكافحــة اإلرهــاب
وادارة التخطيــط اإلســتراتيجي للمواجهــة.
مــدة البرنامج
يقــدم هــذا البرنامــج علــى مــدار عــام دراســي كامــل (فصليــن
دراســيين) باللغــة العربيــة.
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المقررات الدراسية:
أ .الفصل الدراسي األول
م

عدد الساعات

المقرر

١

اإلرهاب مفاهيم وقضايا

2

٢

اإلطار القانوني لمكافحة اإلرهاب

2

3

التنظيمات اإلرهابية

2

4

استراتيجيات مكافحة اإلرهاب والتطرف

2

٥

البحث والتحقيق في جرائم االرهاب

2

 ٦إدارة عمليات مكافحة اإلرهاب
اإلجمالي

2
12

ب .الفصل الدراسي الثاني
م

عدد الساعات

المقرر

١

اإلرهاب اإللكتروني ( باللغة اإلنجليزية)

2

٢

االستخبارات وتحليل المعلومات

2

3

اإلرهاب النووي والبيولوجي

2

4

التكنولوجيا واإلرهاب ( باللغة اإلنجليزية)

2

 ٥مشروع تخرج
اإلجمالي

2
١٠
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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:
• •القطاعات المعنية في وزارات الداخلية العربية.
• •رئاسة أمن الدولة.
• •القوات المسلحة.
• •النيابة العامة.
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