(ماجستير ـ دبلوم عالي)

 -3برنامج ماجستير العلوم في األدلة الجنائية
(طالب وطالبات)

مسار :الكيمياء الجنائية /علم السموم
مسار :الوراثة الجنائية
مقـدمــــة
علــوم األدلــة الجنائيــة مــن التخصصــات العلمية التطبيقيــة الهامة
التــي تســاهم بشــكل فعــال فــي التحقيــق الجنائــي وتحقيــق العدالــة.
تــم إعــداد برنامــج ماجســتير علــوم األدلــة الجنائيــة فــي جامعــة نايــف
العربيــة للعلــوم األمنيــة فــي مســارين :األول تخصــص الكيميــاء
الجنائيــة /علــم الســموم ،والمســار الثانــي الوراثــة الجنائيــة ليكــون
قيمــة مضافــة للمختبــرات الجنائيــة فــي العالــم العربــي وملبيــً
حاجتهــا لمتخصصيــن فــي علــوم األدلــة الجنائيــة يتمتعــون بمعــارف
ومهــارات عمليــة وبحثيــة كافيــة لمواكبــة آخــر التطــورات فــي هــذا
التخصــص.
ولتحقيــق الجــودة والوصــول إلــى المعاييــر العالميــة ،فقــد تــم
إعــداد الخطــة الدراســية للبرنامــج والمقررات الدراســية وفــق مواصفات
ومعاييــر هيئــة اعتمــاد برامــج العلــوم الجنائية التعليميــة في الواليات
المتحــدة األمريكيــة
Forensic Science Education Programs Accreditation
Commission (FEPAC).

أهداف البرنامج
يهــدف برنامــج ماجســتير علــوم األدلــة الجنائيــة فــي كال المســارين
إلــى تحقيــق األهــداف الرئيســية التاليــة:
 -1تأهيــل الكــوادر العربيــة العاملــة فــي المختبــرات الجنائيــة وتحليــل
الســموم فــي تخصصــات الكيميــاء الجنائيــة /تحليــل الســموم ،أو
تحليــل الحمــض النــووي (البصمــة الوراثيــة) تأهي ـ ً
ا علم ًّيــا وعمل ًّيــا
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متقدمــً وفــق المعاييــر المعتمــدة عالميــا.
 -2توفيــر كــوادر عربيــة أكاديميــة بمؤهــات عليــا متخصصــة فــي
مجــال علــوم األدلــة الجنائيــة لتولــي مهــام قياديــة أو إداريــة.
نواتج التعلم المتوقعة من البرنامج
يتوقــع أن يحصــل الملتحقــون بالبرنامــج علــى مجموعــة مــن المعــارف
والقــدرات والمهــارات المعرفيــة مــن أبرزهــا:
طالب البرنامج في كال المسارين سيكونون ملمين بـ:
• •المبادئ األساسية لعلوم األدلة الجنائية.
• •المهــارات العمليــة الكافيــة فــي مختلــف تخصصــات علــوم األدلــة
الجنائيــة.
• •الجوانــب القانونيــة واألخالقيــة المتعلقــة بممارســات علــوم األدلــة
الجنائيــة.
• •اإلجــراءات واألســاليب التقنيــة الروتينيــة والمتخصصــة المتبعــة
خــال تجميــع وحفــظ العينــات الجنائيــة ومراقبــة سلســلة
الوصايــة القانونيــة ( )Custody Chain ofوالتحليــل والمقارنــة
وكتابــة تقاريــر وتتبــع األدلــة البيولوجيــة والســمية.
• •مهــارات مهنيــة مميــزة تضــم التواصــل والعمــل الجماعــي،
شــهادة الخبيــر ،اإلدارة والقيــادة.
طــاب مســار الكيميــاء الجنائيــة /علــم الســموم ســيكونون قادريــن
على :
• •اســتخدام المنهجيــات والتقنيــات المتقدمــة لتحليــل الســموم
فــي القضايــا التقليديــة والمعقــدة.
• •إنجــاز تحليــل الســموم والمخــدرات المخبريــة وفقــً لمعاييــر
الجــودة المعمليــة.
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• •تفســير نتائــج تحليــل الســموم بشــكل علمــي ســليم
ومطابقتهــا مــع الحالــة.
• •اســتخدام التقنيــات الكيميائيــة المتقدمــة في الكشــف ودراســة
اآلثار الضئيلــة (.)Trace Evidence
• •تحليــل مختلــف أنــواع المخــدرات الشــائعة والمســتحدثة
و ا لكحــو ل .
طالب مسار الوراثة الجنائية سيكونون قادرين على:
• •التعامــل مــع جميــع العينــات البيولوجيــة الســتخالص الحمــض
النــووي والكشــف عــن الســمات الوراثيــة المعتمــدة فــي المجــال
الجنائــي لالســتعراف اآلدمــي.
• •اقتــراح الحلــول والمنهجيــة العمليــة األنســب لتحليــل العينــات
البيولوجيــة الصعبــة مثــل العينــات البيولوجيــة المتحللــة أو
الضئيلــة.
• •الكشــف عــن الســمات الوراثيــة للحمــض النــووي باســتخدام
تقنيــات الجيــل الثانــي لتحديــد التسلســل النيكلوتيــدي
المتقدمــة (Next Generation Sequencing (NGS
• •تفســير نتائــج تحليــل الحمــض النــووي وإجراء التحليــل اإلحصائي
الداعــم لهــا ،وإعــداد التقاريــر الفنيــة وفقًا لمعاييــر الجودة.
مــدة البرنامـج
ُيقــدم هــذا البرنامــج علــى مــدار عاميــن دراســيين (أربعــة فصــول
دراســية) باللغــة اإلنجليزيــة.
شروط القبول الخاصة
• •درجــة البكالوريــوس فــي علــوم األدلــة الجنائيــة أو العلــوم
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الطبيعيــة (الكيميــاء ،األحيــاء ،الكيميــاء الحيويــة ،الصيدلــة،
التكنولوجيــا الحيويــة ،وعلــوم المختبــرات الســريرية) أو أي
تخصــص يعــادل التخصصــات الســابقة.
• •إجادة اللغة اإلنجليزية.
• •اجتياز المقابلة الشخصية.

المقررات الدراسية:
الفصل الدراسي األول
المقرر

م

عدد الساعات

١

األخالقيات وضمان الجودة في علوم األدلة الجنائية

٢

٢

أساسيات علوم األدلة الجنائية

3

3

منهجية البحث العلمي واإلحصاء

3

 4تحقيقات مسرح الجريمة
اإلجمالي

3
١١

الفصل الدراسي الثاني
المقرر

م

عدد الساعات

١

فحص الوثائق والمستندات

٢

٢

األدلة البيولوجية واألمصال

3

3

الكيمياء الجنائية

٢

 4التحليل اآللي في علوم األدلة الجنائية
اإلجمالي

30

3
١٠
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الفصل الدراسي الثالث
المقرر

م

عدد الساعات

١

علم السموم الجنائي

2

٢

علم األحياء الجزيئي الجنائي

3

3

الشاهد الخبير والمسائل القانونية

٢

4

الفحص المجهري الجنائي واألدلة الشكلية

3

 ٥حلقة علمية
اإلجمالي

١
١١

مسار الكيمياء الجنائية  /علم السموم

الفصل الدراسي الرابع
م

عدد الساعات

المقرر

١

علم السموم المتقدم

٢

٢

تحليل اآلثار الضئيلة

٢

3

تحليل المخدرات والكحوالت

3

 4مشروع التخرج
اإلجمالي

الفصل الدراسي الرابع
م

3
١٠

مسار الوراثة الجنائية
عدد الساعات

المقرر

١

مواضيع متقدمة في علم الوراثة الجنائي

٣

٢

علم الوراثة السكاني واإلحصاء الجنائي

٢

3

التطبيق الجنائي لتقنية الجيل الثاني لتحليل تسلسل
الحمض النووي ()NGS

٢

 4مشروع التخرج
اإلجمالي

3
١٠
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متطلبات التخرج
إﻧﻬــﺎء اﻟﺴــﺎﻋﺎت اﻟﻤﻘــﺮرة ﻓــﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣــﺞ ﺑﻨﺠــﺎح ﺑﻤﻌــﺪل ﺗﺮاﻛﻤــﻲ ﻻ
ﻳﻘــﻞ ﻋــﻦ  ٣.٥٠ﻣــﻦ  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:
• •المختبــرات الجنائيــة ،تخصصــات الكيميــاء الجنائيــة /تحليــل
الســموم ،أو األحيــاء الجنائيــة  /تحليــل الحمــض النــووي الجنائــي.
• •مختبرات تحليل الحمض النووي التابعة لوزارة الدفاع.
• •مراكز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية.
• •مختبرات السموم التابعة لوزارة الصحة.
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