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امللخص

يتناول هذا املقال مكونات ومربرات املنظومة املتكاملة التي طرحتها جامعة
نايف العربية للعلوم األمنية يف جمال إدارة األزمات والكوارث التي انبثقت
من رؤية ورسالة اجلامعة ،والتي هتدف إىل حتقيق الريادة يف العلوم األمنية واالرتقاء هبا
فكر ًا ومنهج ًا ،من خالل استحداث الربامج العلمية واألنشطة األخرى ذات الطابعني
العلمي والتطبيقي ،وبام يلبي احتياجات األجهزة األمنية العربية وتوقعاهتا املستقبلية.
وتضم املنظومة املشار إليها استحداث ثالثة كيانات هي:
 -مركز األزمات وتطوير القيادات العليا.

 -برنامج ماجستري يف إدارة األزمات والكوارث.

 -قسم علمي يف كلية العلوم اإلدارية إلدارة األزمات.

وتعد هذه املنظومة بعنارصهــا الثالثة منظومة متكاملة ومتناغمة للتعامل وإدارة
هذا املوضوع احليوي املهم ،والــذي أصبح من ظواهر العرص احلايل ،ويتضمن املقال،
باإلضافة إىل ما سبق ،بيا ًنا باملقررات الدراسية اخلاصة بربنامج املاجستري يف إدارة األزمات
والكوارث والساعات التدريسية اخلاصة هبذه املقررات.
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مقدمة

كام هو العهد بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،ومنذ تأسيسها يف عام 1980م،
ووفق ًا لرؤيتها التي هتدف إىل حتقيق الريادة يف العلوم األمنية والدراسات اإلسرتاتيجية
وعامليا ،ورســالتها التي تقوم عىل االرتقاء بالعلوم
عربيا
ًّ
لبلوغ مســتوى علمي متميز ًّ
األمنية فكر ًا ومنهج ًا بام يسهم يف تطوير أداء األجهزة األمنية والعدالة اجلنائية ،من منطلق
املفهوم الشامل لألمن هبدى من الرشيعة اإلسالمية ووضع اإلسرتاتيجيات السترشاف
التحديات واملهددات األمنية ومعاجلتها بأسلوب علمي.

فقد كان هلا السبق يف مواكبة ما حيدث من متغريات متسارعة يف البيئة املحيطة سواء
عىل املستوى اإلقليمي أو العاملي ،وذلك باستحداث الربامج العلمية واألنشطة األخرى
ذات الطابع العلمي والتطبيقي التي تلبي احتياجات اجلهات األمنية وتوقعاهتا.
ويف هذا اإلطار فقد بادرت اجلامعة باستحداث منظومة متكاملة إلدارة األزمات
والكــوارث ،يف عامل بات يعج باملزيد من األزمــات والكوارث ،والتي فاقت توقعات
وتنبؤات العقل البرشي ،بل فاقت قــدرات معظم دول العامل عىل مواجهتها أو العمل
عــى تالفيها ،ما حدا بالعامل إىل االجتاه نحو اســتحداث منظامت ومراكز وجهات أممية
وإقليمية ملساعدة الدول يف مواجهة تلك األزمات والكوارث.
وتتكون منظومة إدارة األزمات والكوارث والتي استحدثتها جامعة نايف للتعامل
مــع هذا اخلطر الداهم ،والذي ال تكاد ختلو منــه دولة أو إقليم أو منطقة من كل أنحاء
العامل ،تتكون هذه املنظومة من اآليت:

ــ إنشــاء مركز متخصص إلدارة األزمات وتطوير القيادات العليا والذي أنشئ
عام 1436هـ.

ــ استحداث برنامج ماجستري يف إدارة األزمات ،والذي تم إقراره عام 1437هـ،
عمليا يف هذا العام الدرايس 1438/1437هـ.
وبدأ تنفيذه
ًّ

ــ استحداث قسم علمي متخصص بمسمى إدارة األزمات ،والذي تم اعتامده وبدأ
العمل به أول العام الدرايس 1438/1437هـ كقسم علمي يف كلية العلوم اإلدارية.
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وهتــدف هذه املنظومة بعنارصها الثالثة املشــار إليها أعــاه إىل تأهيل القيادات
والكوادر املتخصصة يف إدارة األزمات ،إضافة إىل تطوير وتفعيل قدرات القيادات العليا
احلالية يف املؤسسات ،خاصة األمنية أو املنوط هبا التعامل مع الكوارث بمختلف أنواعها.

وقد تشكلت هذه املنظومة بعنارصها الثالثة بحيث تتم بشكل متناغم ومتكامل،
فاملركز يغطي اجلانب العميل والتطبيقي والتطويري يف جمال إدارة األزمات والكوارث
وثائقيا يســتطيع حتليل
مركزا
وتطوير القيادات العليا ،باإلضافة إىل أنه ســوف يكون
ً
ًّ
وتوثيق كل ما يتعلق باألزمات والكوارث ،كام أنه امليدان الذي سيتم فيه تدريب الطالب
امللتحقني بربنامج إدارة األزمات والكوارث ،وذلك بام يملكه من قدرات برشية ومادية
وتقنية.
أما القســم العلمي (قســم إدارة األزمات) وبام يملكه من هيئة علمية متخصصة
سوف يكون بمثابة الذراع العلمية ملركز األزمات وتطوير القيادات العليا.
وسوف نلقي الضوء يف هذا املقال عىل عنارص هذه املنظومة ،وذلك عىل النحو التايل:

مركز األزمات وتطوير القيادات العليا
تتوجي ًا للجهد العلمي الرتاكمي الذي بذلته اجلامعة خالل الســنوات الســابقة يف
موضــوع األزمات وإدارهتا من خالل تنظيم النــدوات واملؤمترات وامللتقيات العلمية
وكذلك إعداد الدراســات املتخصصة يف جمال األزمات والكوارث فقد تم إنشاء مركز
األزمــات وتطوير القيادات العليا عام 1436هـ ،ليعنــى بتوثيق الكوارث واألزمات
وإعداد الدراســات يف جماالهتا ،باإلضافة إىل رصد املــؤرشات للتنبؤ بحدوثها ،وكذا
تطويــر القيادات املوكل هلــا إدارة األزمات والكوارث يف خمتلــف القطاعات األمنية
والعدلية والتنموية.
وقد حتددت رؤية ورسالة وأهداف املركز عىل النحو التايل:

الرؤيــة :تقديم خربة علمية متميزة للتعامل مع األزمــات والكوارث وفق رؤية
بحثية ،توثيقية ،استرشافية ،وتدريبية.

145

املجلة الدولية ألبحاث األزمات ـ املجلد  1ـ العدد التعريفي  -الرياض (٢٠١٧م ١٤٣٨ -هـ)

علميا عربي ًا من خالل إعداد الدراسات
الرســالة :يســعى املركز ألن يكون مرجع ًا ًّ
االسترشافية لألزمات وفق أسس ومعايري منهجية ،وإىل توثيق معلومات األزمات والكوارث
عىل املستويني العريب والعاملي ،وتبني برامج تدريبية لتطوير الكوادر امليدانية والقيادية العليا
يف األجهزة األمنية العربية ،وذلك لتطوير مهاراهتم يف التعامل مع األحداث األزموية.
األهداف :هيدف املركز إىل حتقيق مجلة من األهداف وهي:

 .1العمــل عىل توثيق خمتلف األزمات والكــوارث التي حتدُ ث يف الوطن العريب
وعىل املســتوى العاملي ،وفق معايري تصنيفية يتحقق من خالهلا االستفادة من دروسها
وصناع القرار.
للباحثني واملهتمني ُ
 .2التنسيق مع مراكز الدراسات والبحوث إلعداد دراسات وأبحاث تتناول خمتلف
جوانب األزمات ومراحلها وأسباهبا وسبل مواجهتها.

 .3اســترشاف خمتلف األزمات التي من املحتمل أن هتدد األمن الداخيل للدول
العربية أو مؤسساهتا الرسمية واقرتاح السياسات حيال التعامل معها.
 .4حتليل املخاطر وإعداد السيناريوهات واخلطط للتعامل مع األزمات قبل وقوعها
والتنسيق مع اجلهات ذات العالقة الختاذ ما يلزم من استعدادات بشأهنا.

 .5إثراء الربامج التدريبية ملحاكاة الواقع ،من خالل إنشاء وجتهيز معامل وميادين
تطبيقية لتنفيذ فرضيات متنوعة للتعامل مع األزمات.

 .6تصميــم وتنفيذ برامج تطوير القيادات العليا يف خمتلف املوضوعات واملحاور
ذات العالقة بمسؤوليات القادة ،خصوص ًا ما يتعلق بإدارة األزمات واألحداث املهمة
ويف موضوعات األمن بمفهومه الشامل.

 .7إعداد برامج تدريبية تطبيقية يف التعامل مع األزمات وإداراهتا موجهة للكوادر
امليدانية واإلدارات العملياتية.

 .8تبادل الرؤى واألفكار والتجارب واخلربات مع مراكز األزمات املرموقة عىل
املستويني العريب والدويل.
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وقــد تم إعداد هيكل تنظيمي للمركز يعكس األهداف املشــار إليها ،وذلك عىل
النحو التايل:

رئـيـس اجلـامعـة
عميـد املركـز

وكيـل املركـز
قسم
تطوير القيادات

أميـن املركـز

قسم
قسم
قسم
التقنية واملشبهات التحليل واالسترشاف الدراسات والتوثيق

وبجانب الوحدات التنظيمية التــي يتضمنها اهليكل التنظيمي ،فإن املركز يصدر
دورية علمية متخصصة بمسمى:

املجلة الدولية ألبحاث األزمات
وهي جملة علمية فصلية حمكمة ،وتعنى بنرش األبحاث املتخصصة يف جمال األزمات
وما يتعلق بذلك مما خيدم األمن بمفهومه الشــامل .وقد حتددت رؤية ورسالة وأهداف
هذه املجلة يف اآليت:
الرؤية :أن تكون جملة رائدة ومصنفة حتت قواعد البيانات العاملية يف نرش البحوث
العلمية يف جماالت األزمات والكوارث.
الرسالة :نرش البحث العلمي املتميز املبني عىل دقة ومصداقية عالية وفق ًا للمعايري
العلمية واملهنية يف جماالت األزمات والكوارث خدمة للمجتمع.
األهداف :نرش البحوث والدراســات ذات العالقة بمجال األزمات والكوارث
واسترشافها وحتليلها وإدارهتا.
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برنامج املاجستري يف إدارة األزمات والكوارث
متثلت مربرات ودواعي اســتحداث هذا الربنامج (باإلضافة إىل ما متت اإلشارة
إليه يف مقدمة هذا املقال) يف اآليت:

 -1أمهية هذا احلقل املعــريف من حقول اإلدارة ،وندرة وجود برنامج متخصص
يمنح درجة علمية يف معظم املؤسسات واملعاهد العلمية العربية.

 -2ازدياد األزمات وكثرة الكوارث التي أصبحت من ســات هذا العرص ،وما
يتطلب ذلــك من إعداد وتأهيل كــوادر برشية قادرة عىل التعامــل مع هذه األزمات
والكوارث بأسلوب علمي متطور.
 -3تأكيــد الدور الريادي جلامعة نايف العربية للعلوم األمنية يف تلبية احتياجات
املؤسسات العربية خاصة األمنية.

 -4توافر القدرات البرشية واملادية ،ســواء من هيئة علمية متخصصة أو منشآت
تعليمية وتطبيقيــة (مركز األزمات) أو جتهيزات متكن اجلامعة من تقديم برنامج متميز
يلبي احتياجات امللتحقني هبذا الربنامج ،وكذلك اجلهات املعنية بالتعامل مع األزمات
والكوارث وجماهبتها.

ومتثلت املالمح األساسية للربنامج يف اآليت:
ُ -1يطرح الربنامج من خالل قسم إدارة األزمات بكلية العلوم اإلدارية.

 -2يمنح امللتحقني بالربنامج درجة املاجستري يف العلوم اإلدارية -ختصص إدارة
األزمات والكوارث.

 -3مدة الدراســة بالربنامج أربعة فصول دراسية ( 48ساعة) ،باإلضافة إىل سنة
دراسية (فصلني دراسيني) إلعداد رسالة املاجستري.

 -4توزع املقررات الدراسية عىل الفصول الدراسية عىل النحو املوضح يف اجلدول
التايل:
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الفصل الدرايس األول (  10ساعات)
املقرر

مصطلحات يف األزمات باللغة اإلنجليزية
مناهج البحث العلمي
املدخل إلدارة األزمات والكوارث
مبادئ اإلدارة وتطبيقاهتا األمنية
النظم املقارنة يف إدارة األزمات والكوارث
املجموع
الفصل الدرايس الثاين (  10ساعات)
املقرر

القيادة وإدارة األزمات
اإلحصاء وتنفيذ البحوث
الدفاع املدين وتطبيقاته يف الكوارث واألزمات
األبعاد النفسية واالجتامعية لألزمات والكوارث
أصول الترشيع اإلسالمي
املجموع
الفصل الدرايس الثالث (  10ساعات)
املقرر

عدد الساعات
2
2
2
2
2
 10ساعات

عدد الساعات
2
2
2
2
2
 10ساعات

عدد الساعات

التنبؤ باألزمات وحتليل املخاطر

2

اختاذ القرارات يف األزمات

2

آثار األزمات والكوارث

التقنية وإدارة األزمات والكوارث
التفاوض يف األزمات
املجموع
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الفصل الدرايس الرابع (  10ساعات)
نظم املعلومات اإلدارية
أزمات أمنية معارصة
املنظامت املحلية والدولية والتعامل مع األزمات
القوة الناعمة يف إدارة األزمات والكوارث
اإلعالم واألزمات
املجموع

عدد الساعات
2
2
2
2
2
 10ساعات

املقرر

املقرر
الرسالة
املجموع

عدد الساعات
8
 8ساعات

الفصالن الدراسيان اخلامس والسادس (  8ساعات)

وسوف يتم تقديم عرض موجز ألهداف ووصف ومنهج كل مقرر من املقررات
املشار إليها يف اجلدول السابق كام ييل:

اسم املقرر :مصطلحات يف األزمات باللغة اإلنجليزية

أهداف املقرر
هيدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب بالقدرة واملعرفة عىل فهم واستخدام املصطلحات
اخلاصة باألزمات باللغة اإلنجليزية والتي ســوف متكنهم مــن قراءة املراجع األجنبية،
وكذلك لتمكينهم من فهم وقراءة وكتابة ونطق كل مصطلح من هذه املصطلحات.
وصف املقرر
يتــم توزيع جمموعة من املصطلحات يف كل لقاء وتتم قراءة املصطلحات وكذلك
يعطي الطلبة فقرات تتم ترمجتها وحتديد املصطلحات فيها.
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اسم املقرر :مناهج البحث العلمي:
أهداف املقرر

هيدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة بأساسيات التفكري العلمي وخصائصه ،وكذلك
متكينهم من التعرف عىل خطوات البحث العلمي وأساليبه ،متهيد ًا لتأهيله إلعداد رسالة
علمية يف اإلدارة العامة وإدارة األزمات والكوارث أو أي أبحاث يف هذا املجال.
وصف املقرر:

 أن يتعرف الطالب عىل املفاهيم األساسية يف البحث العلمي. -يذكر الطالب طرق اكتساب املعرفة.

 -يتعرف الطالب عىل أهداف العلم واملعرفة العلمية .

 -يتعرف الطالب عىل فوائد البحث العلمي.

 -حيدد الطالب األنواع املختلفة من البحث العلمي.

 -حيدد الطالب خطوات وأساليب وإجراءات املنهج العلمي.

 -يتعرف الطالب عىل كيفية إعداد خطة البحث العلمي.

 -يتعرف الطالب عىل كيفية طرح مشكلة بحثية.

مفردات املقرر:

املدخل إىل البحث العلمي :املفاهيم األساسية (املعرفة ،العلم ،النظرية ،الفرضية،
املنهج العلمي)  -طرق اكتساب املعرفة  -العلم وأهدافه-ماهية البحث العلمي وأنواعه
وأمهيتــه يف احلياة  -معايري البحث العلمي يف احليــاة  -معايري البحث العلمي اجليد -
مستويات القياس (االسمي ،الرتتيبي ،الفئوي ،النسبي).
إعداد خطة البحث العلمي :املقدمة  -املشــكلة  -تساؤالت البحث وفرضياته-
أهداف البحث  -أمهية البحث -حتديد متغريات البحث-رشح وتعريف املفاهيم نظر ًّيا
وإجرائيا  -حتديد حدود البحث-كيفية إعداد اإلطار النظري-حتديد اإلجراءات املنهجية:
ًّ
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املجلة الدولية ألبحاث األزمات ـ املجلد  1ـ العدد التعريفي  -الرياض (٢٠١٧م ١٤٣٨ -هـ)

(منهــج البحث-املجتمــع والعينة-أدوات مجــع البيانات-أســلوب التحليل
اإلحصائي).

مناهج البحث العلمي :املنهج الوصفي (املسحي-االرتباطي-الســببي املقارن-
حتليــل املحتوى-دراســة احلالة)  -املنهــج التجريبي(املنهج التجريبي -املنهج شــبه
التجريبي-التصميم التجريبي-الصدق الداخيل واخلارجي).
اختيــار العينات (جمتمع البحث-عينة البحث-املعاينة-العشــوائية)-أنواع العينات
(العشوائية-غري العشوائية)-مراحل اختيار العينة (حتديد حجم جمتمع البحث-حتديد حجم
العينة-طرق اختيار العينة)-رشوط اختيار العينة (حجم املجتمع-جتانس املجتمع-طريقة
االختيار)-أساليب حتديد حجم العينة-األخطاء التي تصاحب العينات.

أدوات مجع البيانات :املالحظة وأنواعها-املقابلة وأنواعها-االختبارات وأنواعها-
االستبانة وأنواعها وكيفية تصميمها-الصدق والثبات.

مدخل إىل البحث النوعي /الكيفي :الفرق بني البحث الكمي والبحث الكيفي-
تصاميم البحث الكيفي-أجزاء تقرير البحث الكيفي-حمددات البحث الكيفي واألسئلة
التي يثريها-العينات يف البحث الكيفي-حجم العينة يف البحث الكيفي-أمثلة.
كتابة تقرير البحث /الرسالة العلمية :عنارص البحث أو الرسالة-اللغة وأسلوب
الكتابة-كتابة املقدمة وإشــكالية البحث-كتابة اإلطار النظري والدراسات السابقة-
املنهجية-عرض النتائج وتفسريها-ملخص النتائج والتوصيات.

اســتخدامات املكتبة وطرق التوثيق وكتابة املراجع-املبادئ األخالقية يف البحث
العلمي.
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املنظومة املتكاملة لتأهيل القيادات والكوادر املتخصصة يف إدارة األزمات -جامعة نايف العربية للعلوم األمنية (أنموذج ًا)

اسم املقرر :املدخل إلدارة األزمات والكوارث
أهداف املقرر

هيدف هذا املقرر إىل التعريف باملداخل املختلفة التي تســتخدم لدراسة األزمات
والكوارث وحتليل هذه املداخل والتعرف عىل املدخل املناسب حسب طبيعة األزمة أو
الكارثـة.
وصف املقرر

يتضمن املقرر املفاهيم اخلاصة باألزمة ،وأهم الفروق بينها وبني مفهوم الكارثة،
والتعريف بام إذا كانت األزمة نعمة أم نقمة ،وكذلك املناهج املختلفة للتعامل مع األزمات
والكوارث ،وأهم السامت املشرتكة لألزمات.
مفردات املقرر:

 -مفهوم األزمة ..وهل األزمة نعمة أم نقمة؟

 -إدارة األزمات و مناهج تشخيص األزمات.

 -أسباب األزمات وأنواع األزمات.

 -أنواع الكوارث والسامت املشرتكة لألزمات.

 -تطور األزمات.

 -إسرتاتيجيات املواجهة لألزمات.

 تطبيقــات عملية وورش عمل بالتعاون مع مركــز األزمات وتطوير القياداتالعليا باجلامعة.
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املجلة الدولية ألبحاث األزمات ـ املجلد  1ـ العدد التعريفي  -الرياض (٢٠١٧م ١٤٣٨ -هـ)

اسم املقرر :مبادئ اإلدارة وتطبيقاهتا األمنية
أهداف املقرر

هيدف هذا املقرر إىل متكني الطالب من اإلحاطة الشاملة بمبادئ ومكونات العملية
اإلدارية من خالل اســتعراض التطورات والنظريات ُ
والك ّتاب الذين أســهموا يف بناء
نظريات اإلدارة ،وأيض ًا كيفية تطبيق وظائف ومبادئ اإلدارة يف الواقع العلمي.
وصف املقرر

حيتــوي املقرر عىل املفاهيم اخلاصة باإلدارة والتطور التارخيي لعلم اإلدارة ،وأهم
الكتاب الذين تناولوا هذا العلم ،وكذلك مدارسه املختلفة ،ثم استعراض وظائف اإلدارة
من هذه الوظائف يف املؤسسات األمنية.
مفردات املقرر:

 تعريف اإلدارة ومستوياهتا التنظيمية. -وظائف اإلدارة وتطبيقاهتا األمنية.

 -وظيفة التخطيط.

 -وظيفة التنظيم.

 -وظيفة التوجيه (الدافعية  -االتصاالت  -القيادة).

 -وظيفة الرقابة.

 اختاذ القرارات. -إدارة األداء.

 -تطبيقات ومناقشات وأوراق علمية.
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املنظومة املتكاملة لتأهيل القيادات والكوادر املتخصصة يف إدارة األزمات جامعة نايف العربية للعلوم األمنية (أنموذج ًا)

اسم املقرر :النظم املقارنة يف إدارة األزمات والكوارث
أهداف املقرر

هيدف هذا املقــرر إىل تعريف وتزويد الطالب بالنظــم املختلفة إلدارة األزمات
وحتليلها للتعرف عىل أفضل تلك النظم إلدارة األزمات والكوارث يف البيئة العربية.
وصف املقرر

حيتوي املقرر عىل النظم املختلفة للتعامل مع األزمات والكوارث وكيفية املقارنة
واملفاضلة بني هذه النظم واختيار املناسب منها طبق ًا لطبيعة وظروف األزمة والكارثة،
وتزويدهم بأهم معايري املفاضلة بينها مع اختيار املناسب منها للبيئة العربية.
مفردات املقرر:

 -املفاهيم اخلاصة بنظم إدارة األزمات.

 -املداخل والنظم املختلفة إلدارة التعامل مع األزمات والكوارث.

 -نامذج من النظم املتبعة يف التعامل مع األزمات والكوارث.

 -املقارنة بني النظم املستحدثة يف الدول املتقدمة والدول النامية.

 نامذج للنظم املطبقة يف التعامل مع األزمات والكوارث يف البيئة العربية. -أساليب ومعايري املفاضلة بني نظم إدارة األزمات واختيار أفضلها.

 تطبيقــات عملية وورش عمل بالتعاون مع مركــز األزمات وتطوير القياداتالعليا باجلامعة.
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املجلة الدولية ألبحاث األزمات ـ املجلد  1ـ العدد التعريفي  -الرياض (٢٠١٧م ١٤٣٨ -هـ)

اسم املقرر :القيادة وإدارة األزمات
أهداف املقرر

هيدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب بفكر القيادة يف جمال التعامل مع األزمات بصفة
عامة واألمنية بصفة خاصة ،وعنارصها الداعمة لصناعة قرار التعامل مع األزمة األمنية
وبيان املراحل املختلفة هلذا القرار ومقتضياته ،وذلك من خالل حتليل علمي وعميل يف
جمال إدارة األزمات األمنية.
وصف املقرر

حيتــوي املقرر عىل املفاهيم اخلاصة بالقيادة يف جمال إدارة األزمات والكوارث
وأهم املهارات التي ينبغي أن يتصف هبا القائد الفعال بام يمكن من التعامل مع األزمات
والكوارث وإدارهتا بشكل حيقق الكفاية والفعالية ،عىل أن تكون هناك تطبيقات عملية
عىل القيادة يف مواجهة األزمات األمنية.
مفردات املقرر:

 املفاهيــم اخلاصة بالقيادة (مفهومها ،الفرق بينها وبني الرئاســة ،أنامط القيادة،القيادة واألزمات).
 التحديات التي تواجه القيادة الفاعلة إلدارة األزمات والكوارث. -املهارات املختلفة للقيادة الفاعلة يف إدارة األزمة.

 -مهارات االتصال والتنسيق بني جهات إدارة األزمة.

 -مهارات إدارة فريق عمل ملواجهة األزمات والكوارث.

 تطبيقــات عملية وورش عمل بالتعاون مع مركــز األزمات وتطوير القياداتالعليا باجلامعة.
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املنظومة املتكاملة لتأهيل القيادات والكوادر املتخصصة يف إدارة األزمات جامعة نايف العربية للعلوم األمنية (أنموذج ًا)

اسم املقرر :اإلحصاء وتنفيذ البحوث
أهداف املقرر

هيدف هذا املقرر إىل اســتيعاب مفاهيم البحث العلمي وتطبيقاته ،وتقديم خطة
بحث ،واستخدام الربنامج اإلحصائي  ،SPSSوااللتزام باملبادئ األخالقية يف البحث
العلمي ،وتزويد الطالب بالثقافة البحثية يف معاجلة املشــكالت واســترشاف املستقبل
وتطوير املنظمة التي يعملون هبا.
توصيف املقرر:

 رشح مفهوم البحث العلمي وخصائصه وتقديم خطة بحث متكاملة. -التمييز بني املجتمع والعينة.

 -املقارنة بني اإلحصاء الوصفي واالستداليل.

 -تصنيف البيانات اإلحصائية وتكوين اجلداول اإلحصائية.

 -التمييز بني املتوسطات وإعطاء أمثلة عليها.

 -رشح التشتت وتقديم أمثلة عىل مقاييس التشتت.

 رشح االرتباط اخلطي البسيط ومعامل ارتباط الرتب وتقديم أمثلة عىل معامالتاالرتباط.
 -رشح االنحدار اخلطي البسيط وتقديم أمثلة .

 -رشح السالسل الزمنية وتقديم أمثلة عىل استخدامها.

 رشح أمهية االختبارات اإلحصائية وطرق استخدام اختبار( )Tواختبار معامل(كاي) واختبار(.)F
 -رشح البيانات واألرقام اإلحصائية داخل اجلداول لتوضيح مستوى الداللة.
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املجلة الدولية ألبحاث األزمات ـ املجلد  1ـ العدد التعريفي  -الرياض (٢٠١٧م ١٤٣٨ -هـ)

مفردات املقرر:

 -اإلحصاء :أنواعه – أمهيته-استخداماته.

 البيانــات اإلحصائيــة :أنواعها-اجلــداول والرســومات البيانية وطرق مجعاملعلومات-أنواع املتغريات-مستويات القياس.
 -مقاييس النزعة املركزية :املتوسط – الوسيط – املنوال.

 مقاييس التشــتت :مفهوم التشــتت وأمهيته-املدى-االنحراف عن املتوسط-التباين -االنحراف املعياري-معمل االختالف.

 معامالت االرتباط :مفهوم االرتباط وأمهيته-معامل ارتباط بريســون-معاملارتباط ســيربمان-قياس العالقات بني املتغــرات الوصفية-معامل االقرتان –معامل
التوافق.
 -االنحدار اخلطي البسيط والسالسل الزمنية.

 -االختبارات اإلحصائية :اختبار (- )Tاختبار( كاي تربيع)-اختبار (.)F
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املنظومة املتكاملة لتأهيل القيادات والكوادر املتخصصة يف إدارة األزمات جامعة نايف العربية للعلوم األمنية (أنموذج ًا)

اسم املقرر :الدفاع املدين وتطبيقاته يف الكوارث واألزمات
أهداف املقرر

هيدف هذا املقرر إىل التعريف باجلوانب املختلفة والدور املهم املنوط بالدفاع املدين
من مواجهة بعض أنواع األزمات والكوارث ،والكيفية التي يمكن هبا تفعيل هذا الدور
بام يقلل من اآلثار املرتتبة عىل األزمة أو الكارثـة.
وصف املقرر

حيتوي املقرر عىل التعريــف باجلوانب املختلفة والدور املهم املنوط بالدفاع املدين
يف مواجهة األزمات والكوارث والكيفية التي يمكن هبا تفعيل هذا الدور بام يســهم يف
تفعيل اآلثار املرتتبة عىل األزمة أو الكارثة.
مفردات املقرر:

 -احلامية املدنية ،النشأة واملهام.

 -منظامت احلامية املدنية.

 -طب الكوارث.

 -أمثلة لنظم الدفاع املدين يف اململكة العربية السعودية وبعض الدول العربية.

 تطبيقــات عملية ،ونامذج لدور الدفاع املــدين يف مواجهة األزمات والكوارثبالتعاون مع مركز األزمات وتطوير القيادات العليا باجلامعة.
 -زيارات ميدانية ألجهزة الدفاع املدين.
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املجلة الدولية ألبحاث األزمات ـ املجلد  1ـ العدد التعريفي  -الرياض (٢٠١٧م ١٤٣٨ -هـ)

اسم املقرر الدرايس :األبعاد النفسية واالجتامعية لألزمات والكوارث
أهداف املقرر

هيدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باملفاهيم النفسية واالجتامعية يف إدارة األزمات،
وكذلك تعريفهم باآلثار املرتتبة عليها من الناحية النفســية واالجتامعية والكيفية التي
يمكن هبا التخفيف واحلد من هذه اآلثار.
وصف املقرر

يتضمن املقرر األسس والنظريات واملفاهيم النفسية واالجتامعية ،سواء من اختيار
فريق التعامل مع األزمة أو الكارثة ،وكذلك الطرق واألساليب التي تسهم يف احلد من
اآلثار النفسية واالجتامعية النامجة عن األزمات والكوارث.
مفردات املقرر:

 التعريف باملفاهيم والنظريات اخلاصة بعلم النفس وعلم االجتامع يف جمال إدارةاألزمات.
 -بيان نطاق التأثري املتبادل بني األزمة واملجتمع.

 -االنعكاسات النفسية واالجتامعية لألزمات والكوارث.

 -الرعب واهللع يف أثناء األزمة ،الشائعات وأبعادها وكيفية احلد من آثارها.

 -اآلثار االجتامعية واإلنسانية لألزمات.

 األساليب والطرق التي تسهم يف احلد من اآلثار النفسية واالجتامعية لألزماتوالكوارث
 -املواصفات النفسية واالجتامعية لفريق إدارة األزمة.

 تطبيقات عملية ،وورش عمــل بالتعاون مع مركز األزمات وتطوير القياداتالعليا باجلامعة.
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املنظومة املتكاملة لتأهيل القيادات والكوادر املتخصصة يف إدارة األزمات جامعة نايف العربية للعلوم األمنية (أنموذج ًا)

اسم املقرر الدرايس :التنبؤ باألزمات وحتليل املخاطر
أهداف املقرر

هيدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب بمفهوم التنبؤ باألزمة وأمهيته ،ومصادر البيانات
واملعلومات التي تســاعد عىل التنبؤ باألزمة ،وعرض وحتليل واستخدام هذه البيانات
واملعلومات والتنبؤ املستقبيل يف ضوء هذا التحليل.
وصف املقرر

حيتــوي املقرر عىل أمهية التنبؤ والدور الذي يؤديه يف تفعيل عملية إدارة األزمة أو
الكارثة وأهم األساليب املختلفة للتنبؤ وحتليل املخاطر املرتتبة عىل األزمات والكوارث،
وكذلــك التحليل العلمي للبيانات وكيفية تقدير العوائــد للقرارات املقرتحة ملواجهة
األزمات والكوارث ،واستخدام األساليب الرياضية واإلحصائية.
مفردات املقرر:

 -املفاهيم اخلاصة بالتنبؤ ،املفاهيم اخلاصة بتحليل املخاطر.

 -مصادر البيانات واملعلومات يف التنبؤ باألزمات والكوارث.

 -أساليب استخدام وحتليل البيانات واملعلومات للتنبؤ باألزمات.

 حتليل املخاطر املرتتبة عىل األزمة أو الكارثة والتنبؤ هبا. -تقدير عوائد القرارات املقرتحة ملواجهة وإدارة األزمة.

 طرق الســيطرة عىل األزمــات األمنية من خالل التحليــل اإلحصائي املرتبطبالبيانات واملعلومات اخلاصة باألزمة املتوقعة.
 تطبيقــات وأوراق علمية وورش عمل بالتعاون مــع مركز األزمات وتطويرالقيادات العليا باجلامعة.
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املجلة الدولية ألبحاث األزمات ـ املجلد  1ـ العدد التعريفي  -الرياض (٢٠١٧م ١٤٣٨ -هـ)

اسم املقرر :آثار األزمات والكوارث
أهداف املقرر

هيدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بأهم اآلثار االقتصادية التي يمكن أن تصيب
املنظــات أو املجتمع جراء األزمات والكوارث أو الكيفية التي يمكن هبا احلد من هذه
اآلثار.
وصف املقرر

يتضمــن املقرر عد ًدا من الوحــدات أو املفردات التي تســهم يف تزويد الدارس
باألســاليب املختلفة ملواجهة األزمات أو الكوارث يف مراحلها املختلفة ،وكذلك أهم
اآلثار املرتتبة عىل األزمة أو الكارثة وكيفية التقليل من تلك اآلثار.
مفردات املقرر:

 -أساليب ومراحل التعامل مع األزمة يف مراحلها املختلفة.

 -اآلثار االقتصادية لألزمات والكوارث.

 -اآلثار النفسية واالجتامعية لألزمات والكوارث.

 -اآلثار البيئية لألزمات والكوارث.

 أساليب احلد من اآلثار املرتتبة عىل األزمة والكارثة. -الكوارث غري التقليدية وكيفية التعامل معها.

 تطبيقات عملية ،وورش عمــل بالتعاون مع مركز األزمات وتطوير القياداتالعليا باجلامعة.
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املنظومة املتكاملة لتأهيل القيادات والكوادر املتخصصة يف إدارة األزمات جامعة نايف العربية للعلوم األمنية (أنموذج ًا)

اسم املقرر  :اختاذ القرارات يف األزمات
أهداف املقرر

هيــدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باملداخل واألســاليب املختلفة لعملية اختاذ
القرارات اخلاصة باملواجهة والتعامل مــع األزمات يف أثناء وبعد حدوثها ،مع عرض
حتلييل إلجيابيات وســلبيات كل مدخل وأســلوب ،بغرض الوصول إىل أفضل الطرق
الختاذ القرار الرشيد.
وصف املقرر

يتضمن املقرر مفهوم القرار األزموي ومراحله واألساليب واملداخل املختلفة
الختاذ قرارات فاعلة ملواجهة األزمات يف أثناء وبعد حدوثها ،مع عرض حتلييل إلجيابيات
وســلبيات كل مدخل يفرض الوصول إىل أفضل الطرق التي متكن من مواجهة األزمة
أو الكارثة بفعالية وكذلك احلد من آثارها املختلفة.
مفردات املقرر:

 -أمهية ومفهوم عملية اختاذ القرارات.

 -العوامل املؤثرة عىل اختاذ القرار يف أثناء وبعد األزمة أو الكارثة.

 مراحل القرار األزموي (تشخيص األزمة ،حتليل األزمة ،إجياد وتقييم البدائل،اختيار البديل املناسب ،تطبيق البديل).
 توازن الفاعلية والقبول يف القرار ،جودة القرار األزموي. -مستويات القرار األزموي.

 تطبيقات عملية ،وورش عمل وحــاالت تطبيقية بالتعاون مع مركز األزماتوتطوير القيادات العليا باجلامعة.
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املجلة الدولية ألبحاث األزمات ـ املجلد  1ـ العدد التعريفي  -الرياض (٢٠١٧م ١٤٣٨ -هـ)

اسم املقرر :التقنية وإدارة األزمات والكوارث
أهداف املقرر

هيدف هذا املقرر إىل تزويد الطــاب بالتطور احلادث يف التقنيات والكيفية التي
يمكن هبا االستفادة من التنبؤ وجماهبة الكوارث واألزمات ،وأنواع التقنيات التي يمكن
أن تسهم يف هذا املجال.
وصف املقرر

يتضمن املقرر ماهية التقنيات وكيفية استخدامها يف إدارة األزمة من حيث التنبؤ أو
االستشعار ،وكذلك حتليل البيانات واملعلومات وكذلك املواجهة امليدانية لآلثار املرتتبة
عىل األزمات والكوارث.
مفردات املقرر:

 املفاهيم األساسية للتقنية وعالقتها باألزمات والكوارث. -التطورات احلديثة باألجهزة والربامج التقنية.

 -استخدامات التقنية يف التنبؤ باألزمات واالستشعار هبا.

 -دور التقنية احلديثة يف حتليل البيانات واملعلومات املرتبطة باألزمة أو الكارثة.

 -دور التقنية يف مواجهة الكوارث غري التقليدية.

 -تطبيقات عملية وورش عمل عىل استخدام التقنيات احلديثة يف مواجهة األزمات.
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املنظومة املتكاملة لتأهيل القيادات والكوادر املتخصصة يف إدارة األزمات جامعة نايف العربية للعلوم األمنية (أنموذج ًا)

اسم املقرر الدرايس :التفاوض يف األزمات
أهداف املقرر

هيدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باملفاهيم األساســية للتفاوض يف أثناء وبعد
األزمــة أو الكارثة وجماالته ورشوطه ومقوماته ،وكذلك منظومة التفاوض األمني من
حيث تشكيل فريق التفاوض وإســراتيجيات وتكتيكات وأساليب التفاوض وكيفية
استخدام هذه اإلسرتاتيجيات واألساليب يف إدارة األزمات األمنية.
وصف املقرر

يتضمن املقرر عد ًدا من املفردات التي تسهم يف تعريف الدارسني باملفاهيم األساسية
لعمليــات التفاوض وأمهيتها يف اإلدارة والتعامل مع أطراف األزمة ،وما يتضمنه ذلك
من إسرتاتيجيات وتكتيكات ومهارات وأساليب وإجراءات.
مفردات املقرر:

 -التفاوض ،املفاهيم والتعريف ،عنارص وجماالت التفاوض.

 -منظومة التفاوض يف األزمات ،مراحل عملية التفاوض باألزمات.

 -أطراف عملية التفاوض.

الفعال يف األزمات ،والترصف
 إسرتاتيجيات وأساسيات وتكتيكات التفاوض َّوالتفاوض يف احلاالت املختلفة.
الفعال.
 -فريق التفاوض وخصائص املفاوض َّ

 -مهارات فريق التفاوض ،واملشكالت املختلفة وأسلوب التعامل معها.

 تطبيقــات عملية وورش عمل بالتعاون مع مركــز األزمات وتطوير القياداتالعليا باجلامعة.
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املجلة الدولية ألبحاث األزمات ـ املجلد  1ـ العدد التعريفي  -الرياض (٢٠١٧م ١٤٣٨ -هـ)

اسم املقرر :نظم املعلومات اإلدارية
أهداف املقرر

هيــدف هذا املقرر إىل إعداد طالب قادرين عــى التعرف عىل نظم املعلومات
اإلدارية وخصائصها ومصادر مدخــات وعمليات وجماالت تطبيقها ،وحتليل النظم
اإلدارية متهيد ًا لتصميمها وتقويمها واختبارها.
وصف املقرر

حيتــوي املقرر عىل املفاهيم اخلاصــة بنظم املعلومات اإلداريــة ودورها يف اختاذ
القرارات اإلدارية ،كذلك أمهيتها وخصائصها ومكوناهتا وخطط وإسرتاتيجيات إنشائها
وتطويرها ،وكيفية حتليل النظم اإلدارية وأنواعها ووسائلها وعالقتها بنظم املعلومات
يف املنظامت احلكومية.
مفردات املقرر:

 -نظم املعلومات اإلدارية.

 -عنرص املعلومات يف نظم املعلومات اإلدارية.

 -وسائل وتقنيات احلصول عىل املعلومات ومعاجلتها وختزينها.

 تطوير نظم املعلومات اإلدارية والدراسات التمهيدية جلدوى نظام املعلوماتاإلدارية.

 مراحل نظم املعلومات (مبادئ أساسية /األدوات املقننة يف التحليل /خطواتالتحليل).

 دور نظــم املعلومات يف اختاذ القرارات اإلدارية (تصميم النظم-حتليل النظم-تطبيق نظم املعلومات-تقييم نظم املعلومات).
 أدوات وأســاليب حتليل املعلومات (قاموس البيانات-توحيد لغة البيانات -خريطة تدفق البيانات – شجرة القرارات – توصيف العمليات).
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املنظومة املتكاملة لتأهيل القيادات والكوادر املتخصصة يف إدارة األزمات جامعة نايف العربية للعلوم األمنية (أنموذج ًا)

اسم املقرر :أزمات أمنية معارصة
أهداف املقرر

هيدف هذا املقرر إىل تزويد الطــاب وتعريفهم بامهية األزمات األمنية املعارصة
ومظاهر خطورهتا ،واإلجراءات اخلاصة بالتعامل معها ،وكذلك تزويدهم بنامذج واقعية
ألزمات أمنية معارصة وحتليلها وتقييم أساليب ومداخل التعامل معها.
وصف املقرر

يتضمن املقرر عد ًدا من املفردات اخلاصة باألزمات املعارصة ،خاصة األزمات
األمنية وأهم ســات وخصائــص تلك األزمــات ،وأســاليب اإلدارة الفاعلة لتلك
األزمــات أو الكوارث ،مع تزويدهم بنامذج وأمثلة هلذه النوعية من األزمات وتوضيح
السيناريوهات التي تم استخدامها يف التعامل معها.
مفردات املقرر:

 التعريف باألزمات املعارصة ومظاهر خطورهتا. -سامت وخصائص األزمات األمنية املعارصة.

 أساليب اإلدارة الفاعلة لألزمات املعارصة. -تطبيقات ونامذج عملية ألزمات معارصة.

 ورش عمل ،وتطبيقات عمليــة بالتعاون مع مركز األزمات وتطوير القياداتالعليا باجلامعة.
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املجلة الدولية ألبحاث األزمات ـ املجلد  1ـ العدد التعريفي  -الرياض (٢٠١٧م ١٤٣٨ -هـ)

اسم املقرر الدرايس :املنظامت املحلية والدولية والتعامل مع األزمات
أهداف املقرر

هيدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بأهم املنظامت الدولية واملدنية ذات العالقة
بالتعامل مع بعض أنواع األزمات والكوارث والدور الذي يمكن أن تؤديه هذه املنظامت
يف احلد من اآلثار املختلفة لألزمات والكوارث.
وصف املقرر

يتضمن املقرر أهم املنظامت العاملة يف جمال مواجهة األزمات والكوارث ،سواء عىل
املستوى اإلقليمي أو الدويل ،وكذلك مؤسسات املجتمع املدين التي تسهم يف التعاون يف
جمال مواجهة األزمات ،وكذلك آليات احلصول عىل مسامهة هذه املنظامت واملؤسسات
يف أثناء األزمات والكوارث.
مفردات املقرر:

 -متطلبات املسامهة الدولية واإلقليمية واملحلية يف مواجهة األزمات والكوارث.

 أهــم املنظامت العاملة يف جمــال مواجهة األزمات والكوارث عىل املســتوينياإلقليمي والدويل.
 منظمة العمل الدولية ودورها يف مواجهة األزمات والكوارث. -املنظمة الدولية للحامية املدنية يف إدارة الكوارث.

 املعونات التي تقدمها املنظامت الدولية للدول يف أثناء الكوارث واألزمات. -منظامت املجتمع املدين ودورها يف مواجهة األزمات والكوارث.

 -استعدادات الدول العربية ملواجهة الكوارث الطبيعية.
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املنظومة املتكاملة لتأهيل القيادات والكوادر املتخصصة يف إدارة األزمات -جامعة نايف العربية للعلوم األمنية (أنموذج ًا)

اسم املقرر :القوة الناعمة يف إدارة األزمات والكوارث
أهداف املقرر

هيدف هذا املقــرر إىل تعريف الطالب باملفاهيم اخلاصة بالقوة الناعمة ومكوناهتا
وكيفية استخدامها يف إدارة األزمات والكوارث.
وصف املقرر

يتضمن املقرر توضيح ملفهوم القوة الناعمة ومصادرها وكيفية تطويع واستخدام
هذه القوة الناعمة يف اإلدارة والتعامل مع األزمات باعتبارها ً
عامل مســاعدً ا يف حتقيق
الفاعلية يف التعامل مع األزمة ،وكذلك نامذج هلذه القوة الناعمة.
مفردات املقرر:

 -املفاهيم اخلاصة بالقوة الناعمة.

 -مصادر القوة الناعمة وأنواعها.

 -توظيف القوة الناعمة يف إدارة األزمات.

 أمثلة وتطبيقات لألدوار التي أدهتا القوة الناعمة يف مواجهة بعض األزمات. -أبحاث وأوراق علمية يف جمال القوة الناعمة.
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املجلة الدولية ألبحاث األزمات ـ املجلد  1ـ العدد التعريفي  -الرياض (٢٠١٧م ١٤٣٨ -هـ)

اسم املقرر :اإلعالم واألزمات
أهداف املقرر

هيدف هذا املقــرر إىل تزويد الطالب بالكيفية التي يمكن هبا اســتخدام اإلعالم
بأساليبه ووسائله يف التعامل مع األزمات سواء قبل أو يف أثناء أو بعد حدوث األزمات
والكوارث.
وصف املقرر

يتضمن املقرر عد ًدا من املفردات التي توضح كيفية استخدام اإلعالم وأساليبه
ووســائله املختلفة يف التعامل مع األزمات ،واخلطط اإلعالمية واخلطاب اإلعالمي يف
أثناء األزمة ،وكذلك كيفية التعامل مع احلمالت املعادية والشائعات يف املراحل املختلفة
لألزمة.
مفردات املقرر:

 األزمات واإلعالم املعارص. -اخلطط اإلعالمية لألزمات.

 اخلطاب اإلعالمي يف أثناء تفاعل األزمة. -املتحدث الرسمي والبالغات.

 -التعامل مع احلمالت املعادية والشائعات.

 -دور اإلعالم يف املراحل املختلفة لألزمة.

 -صعوبات اإلدارة اإلعالمية الالزمة وكيفية التغلب عليها.

 -تطبيقات عملية وورش عمل.
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املنظومة املتكاملة لتأهيل القيادات والكوادر املتخصصة يف إدارة األزمات جامعة نايف العربية للعلوم األمنية (أنموذج ًا)

اسم املتطلب :الرسالة
أهداف املقرر

هيدف هذا املتطلب إىل متكني الطالب أو الطالبة من حتديد وصياغة مشكلة البحث،
و التصميم املنهجي خلطة البحث وتنفيذه وفق مناهج البحث العلمي ،ووفق مقتضيات
اجلودة واالعتامد األكاديمي التي أقرهتا اجلامعة بشأن إعداد وكتابة الرسائل العلمية ،عىل
أن تعالج الرسالة املشكالت والقضايا املتعلقة باألزمات والكوارث ،خاصة ذات ال ُبعد
الزمني بمعناه األشــمل ،فض ً
ال عن معاجلة مشكالت وقضايا األزمات والكوارث يف
األجهزة واملؤسسات األمنية واملدنية.
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