(ماجستير ـ دبلوم عالي)

 -4برنامج ماجستير اآلداب في علم الجريمة
(طالب فقط)

مقـدمــــة
تشــير الشــواهد إلــى تزايــد معــدالت الجريمــة فــي المجتمعــات
ســواء أكانــت
الحديثــة وذلــك مــع التغيــرات الســريعة والمتزايــدة
ً
اقتصاديــة أو سياســية أو اجتماعيــة أو تكنولوجيــة ،ولقــد صاحــب
ذلــك تنــوع صــور الجرائــم وظهــور أنــواع مســتحدثة منهــا؛ ولذلــك
اتجهــت المجتمعــات إلــى صياغــة العديــد من اإلســتراتيجيات لمكافحة
الجريمــة وارتبطــت هــذه اإلســتراتيجيات بتطــور نظــرة المجتمــع إلــى
المجــرم وأغــراض العقوبــة .وانطالقــً مــن رســالة الجامعــة كمنظمــة
عربيــة تســعى إلعــداد وتأهيــل كــوادر متخصصــة فــي مجــال مكافحــة
الجريمــة والوقايــة منهــا.
أهداف البرنامج
يهــدف البرنامــج إلــى إعــداد خبــرات وكــوادر مؤهلــة فــي مجــال علــم
الجريمــة وتزويدهــم بالمعــارف والمهــارات الالزمــة فــي مجــال الوقايــة
مــن الجريمــة ومكافحتهــا.
نواتج التعلم المتوقعة من البرنامج
يتوقــع أن يحصــل الملتحقــون بالبرنامــج علــى مجموعــة مــن المعــارف
والقــدرات والمهــارات المعرفيــة مــن أبرزهــا:
• •اإللمــام بالمعــارف والدراســات الخاصــة بعلــم الجريمــة وفهمهــا
فهمــً ناقــدًا.
• •اإللمــام بأســاليب الممارســة المهنيــة فــي مجــال الوقايــة مــن
الجريمــة ومكافحتهــا.
• •اإللمــام باللوائــح واإلجــراءات الحديثــة في البيئــة المحلية والدولية
ذات العالقــة بالجريمــة والعدالة الجنائية.
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• •اكتســاب مهــارات تقنيــات المعلومــات فــي بحــث القضايــا
المرتبطــة بمجــال الجريمــة.
• •القــدرة علــى صياغــة التقاريــر الفنيــة فــي مجــال الجريمــة
و مكا فحتهــا .
• •القــدرة علــى العمــل فــي فريــق وااللتــزام بالتعــاون وتحمــل
المســؤولية فــي دراســة قضايــا الجريمــة.
مــدة البرنامج
ُيقــدم هــذا البرنامــج علــى مــدار عاميــن دراســيين (أربعــة فصــول
دراســية) باللغــة العربيــة.
شروط القبول الخاصة
• •أن يكــون المتقــدم حاصــ ً
ا علــى شــهادة البكالوريــوس مــن
جامعــة معتمــدة فــي الدراســات االجتماعيــة أو النفســية أو
اإلنســانية أو القانونيــة أو األمنيــة.
• •اجتياز المقابلة الشخصية.
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المقررات الدراسية:
الفصل الدراسي األول
م

عدد الساعات

المقرر

١

مناهج البحث العلمي

3

٢

أساسيات القانون الجنائي

3

3

أصول التشريع الجنائي اإلسالمي

3

 4علم النفس الجنائي
اإلجمالي

3
12

الفصل الدراسي الثاني
م

عدد الساعات

المقرر

١

السياسة الجنائية

3

٢

علم االجتماع الجنائي

3

3

اإلحصاء الجنائي ونظم المعلومات

3

 4علم التحقيق الجنائي
اإلجمالي

3
12

الفصل الدراسي الثالث
م

عدد الساعات

المقرر

١

علم ضحايا الجريمة

3

٢

الجرائم المستحدثة

3

3

جنوح األحداث

3

 4اإلدارة والقيادة األمنية
اإلجمالي

3
12

الفصل الدراسي الرابع
م

عدد الساعات

المقرر

١

المؤسسات اإلصالحية والرعاية الالحقة

3

٢

الوقاية من الجريمة ومكافحتها

3

 3مشروع تخرج
اإلجمالي

3
9
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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
البرنامج مصنف من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.
الجهات المستفيدة
من أهم الجهات المستفيدة ما يلي:
• •اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات.
• •مراكز أبحاث الجريمة.
• •المؤسسات التعليمية األمنية والعسكرية.
• •هيئة مكافحة الفساد.
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