(ماجستير ـ دبلوم عالي)

 -٢برنامج ماجستير اآلداب في القانون الجنائي والعلوم الجنائية
(طالب وطالبات)

مقـدمـــة
تســعى المجتمعــات لحفــظ األمــن واســتقرار النظــام وكفالــة
األوضــاع السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة .وانطالقــً مــن رســالة
الجامعــة كمنظمــة عربيــة إقليميــة تهتـــم بإعــداد وتأهيــل وتطويــر
مهـــارات الكـــوادر المتخصصــة فــي مجـــال القانــون الجنـــائي والعلــوم
الجنائيــة ،وخاصـــة فــي ظــل أن قوانيــن الــدول تتعــرض باســتمرار إلــى
العديــد مــن التعديــات التشــريعية لمواكبــة تزايــد معــدالت اإلجــرام
مــن الناحيتيــن الكميــة والنوعيــة ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار مــا طــرأ
مــن تطــورات هائلــة فــي أســاليب ارتكاب الجرائـــم ومرتكبيهــا وتحليل
عوامــل ارتكابهــا وأسبابـــها ،واألثــر المتوقـــع علــى الضحيــة.
أهــداف البرنامــج
يهــدف البرنامــج إلعــداد خبــرات وكــوادر مؤهلــة فــي المجتمــع
تكــون قــادرة علــى تحقيــق غايــات أربــع وهــي :تحقيــق األمــن والعدالــة؛
تحقيــق مصلحــة المجتمــع واألفــراد بمعاقبــة مــن يعتــدي علــى أمــن
الدولــة وســامتها وأنظمتهــا المعلوماتيــة؛ حفــظ حقــوق أولئــك
األفــراد الماديــة والمعنويــة وخاصــة فــي ظــل تطــور أســاليب ارتــكاب
الجريمــة؛ وأخيــرًا ،مكافحــة الجريمــة إمــا بتقصــي أســبابها للعمــل
علــى منــع وقوعهــا وكشــفها باســتخدام التقنيــات الحديثــة ،وإمــا
بفــرض العقوبــات المالئمــة لهــا.
نواتج التعلم المتوقعة من البرنامج
يتوقــع أن يحصــل الملتحقــون بالبرنامــج علــى مجموعــة مــن
المعــارف والقــدرات والمهــارات المعرفيــة مــن أبرزهــا:
• •معرفــة مجــال القانــون الجنائــي والعلــوم الجنائيــة والقوانيــن
الجنائيــة المقارنــة والتشــريع الجنائــي اإلســامي.
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• •المقارنــة بيــن مراحــل اإلجــراءات الجزائيــة ،وتحليــل الدعــوى
الجزائيــة ،وعناصــر الحكــم الجزائــي.
• •مهــارات تفســير وتطبيــق نصــوص التجريــم والعقــاب وتســبيب
بنــاء علــى
األحــكام الجزائيــة علــى مختلــف القضايــا الجنائيــة
ً
المعــارف القانونيــة النظريــة والعمليــة.
• •معرفــة المبــادئ والنظريــات القانونيــة األساســية فــي كل فــروع
القانــون الجنائــي والعلــوم الجنائيــة وآليــات التعــاون القضائــي
الدولــي.
• •تشــخيص وتحليــل المشــكالت والقضايــا الجنائيــة الدوليــة ذات
الطابــع الســيبراني وعبــر الوطنــي ووضــع الحلــول لهــا.
• •تحديــد الســمات الجوهريــة والطــرق الحديثــة لقواعــد اإلثبــات
الجنائــي واألســس التــي ترتكــز عليهــا بشــكل معمــق باعتبــار
النظــم الجنائيــة المقارنــة.
• •اســتنباط أســباب الجريمــة مــن الناحيــة العضويــة والنفســية
والبيولوجيــة ،ودور الضحيــة فيهــا ،والوصــف الجرمــي لهــا.
• •تحليــل النصــوص الجنائيــة الخاصــة بالجرائــم المعلوماتيــة
واإلرهابيــة والمنظمــة وصورهــا المختلفــة وخاصــة عبــر الوطنيــة
واألحــكام القضائيــة المتعلقــة بهــا تحليــ ً
ا علميــً ســليمًا.
• •صياغــة محاضــر الضبــط واتخــاذ إجــراءات التحقيــق الجنائــي
بمهــارة عاليــة.
• •إعــداد البحــوث والدراســات فــي مجــال القانــون الجنائــي والعلــوم
الجنائيــة ،وتقديــم االستشــارات فــي هــذا المجــال.
مــدة البرنامج
ُيقــدم هــذا البرنامــج علــى مــدار عاميــن دراســيين (أربعــة فصــول
دراســية) باللغــة العربيــة.
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شروط القبول الخاصة
• •أن يكــون المتقــدم حاصــ ً
ا علــى شــهادة البكالوريــوس مــن
جامعــة معتمــدة فــي القانــون (األنظمــة).
• •اجتياز المقابلة الشخصية.
• •يمكــن قبــول خريجــي التخصصــات التاليــة( :الشــريعة وفروعهــا،
الدراســات اإلســامية ،العلــوم السياســية ،علــم اإلجــرام وفروعــه،
علــم االجتمــاع وفروعــه ،علــم النفــس وفروعــه ،العلــوم األمنيــة،
العلــوم العســكرية) لاللتحــاق بالبرنامــج بعــد اجتيازهــم ألربعــة
مقــررات تكميليــة كمتطلــب إجبــاري وبمعــدل تراكمــي ال يقــل
عن3.50مــن  .5والمقــررات التكميليــة هــي:
 مدخل لدراسة القانون. األحكام العامة للقانون الجنائي. مصادر االلتزام. -القانون الدستوري واإلداري.
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المقررات الدراسية:
الفصل الدراسي األول
المقرر

م

عدد الساعات

١

القانون الجنائي المقارن

3

٢

اإلجراءات الجنائية

3

3

التشريع الجنائي اإلسالمي

3

 4مناهج البحث القانوني
اإلجمالي

3
12

الفصل الدراسي الثاني
المقرر

م

عدد الساعات

١

القوانين الجنائية الخاصة ()1

3

٢

جرائم المعلوماتية

3

3

األدلة الجنائية

3

 4علم االجرام والعقاب
اإلجمالي

3
12

الفصل الدراسي الثالث
المقرر

م

عدد الساعات

١

القانون الدولي الجنائي

3

٢

القوانين الجنائية الخاصة ()2

3

3

الجرائم المنظمة

3

 4السياسة الجنائية
اإلجمالي

3
12

الفصل الدراسي الرابع
المقرر

م

عدد الساعات

١

علم الضحية

3

٢

حقوق االنسان والعدالة الجنائية

3

 3مشروع تخرج
اإلجمالي
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متطلبات التخرج:
إنهــاء الســاعات المقــررة فــي البرنامــج بنجــاح بمعــدل تراكمــي ال يقــل
عــن  3.50مــن  5باإلضافــة إلــى مشــروع تخــرج.
تصنيف البرنامج
البرنامج مصنف من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.
الجهات المستفيدة
من أهم الجهات المستفيدة ما يلي:
• •وزارات الداخليـة العربية.
• •رئاسة أمن الدولة.
• •الحــرس الوطنــي ،العــدل ،الخارجيــة ،التجــارة ،العمــل والتنميــة
االجتماعيــة.
• •النيابة العامة.
• •المؤسسات والهيئات الحكومية.
• •الشركات التجارية.
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