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يهدف برنامج الماجستير التنفيذي في االعتدال إلى إعداد كفاءات مهنية متخصصة في مجال 
االعتدال واألمن الفكري، وتطوير مهاراتهم المعرفية وفًقا لالتجاهات والممارسات العالمية 
الحديثة في محاربة التطرف واإلرهـــاب فــكريًا واجــتــماعًيا وتــقــنًيا بما يسهم في تعـزيــز جــهــود 
الجهات والقطاعــات الحــكــومــيــة واألهــلــيــة الــمــخــتــلــــفــة فــي مــحــــاربــة الــــتــطــرف واإلرهــــاب

برنامج
الماجستير التنفيذي في االعتدال

0102030405

0607080910

مــدة الــــــدراســــةطبيعة الدراســةلــغــة الــبــرنــامـــجالتخصص العـامالــــــــــــكــــــــــلــــــيــــــــــة

مــــعــــهد األمـــــيـــــر 
خـــالـــد الفـــيـــصــــل 
لــــــالعــــــــــــتــــــــــــــدال

االعــــــــــــــتـــــــــــــــــــدال 
واألمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
الــــــــــــــــفـــــــــــــــــكــــري

انـــــــــــتــــــــــــظـــــــــــــــام 
عــــــطـــلــــــة نـــهـــاية 
األســــــــــــــــــبـــــــــــــــوع

 4 فــــــــــــــــــــصــــــــول 
دراســــــــــــــــــــــــيــــــــــــة

اللــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــة 
الــــعــــربــــــــــــــــيــــــــــــة

مــــقــر الـــدراســــةعــــدد الــســاعــاتنــــوع الــبــرنــامــــجاســــم الــــــــدرجــــةطبيـعة البرنـامج

مــــــــــــــــــــــهــــــــنــــــــــــي 
(بـــــــــــــــــــــيــــــــــــنــــــــي)

درجــــة الماجستيــر 
الــــتــــــــنــــــــفــــيــــــــذي 
فـــــــــــــي االعــــتــــدال

42 ســــــــــاعــــــــــــــــــــة 
مــــــــعـــــتــــــــــمــــــــــدة

جامــــعة الـــمــــلــــك 
عــــبــــد الــــــعــــــــزيــــز  
الــــمقر الرئــــيــــسي

تـــــــنـــــــفـــــــــيــــــــــــــذي 
مــــــــــــــــــــــــدفــــــــــــــوع 
التـــــــكــــالــــــــــــــيـــــــف

تم إتاحة التقديم للبرنامج للفصل الدراسي األول لعام 1441/1440 فــي الفترة من 1440/10/20هـ إلى 1440/10/29هـ
https://graduatestudies.kau.edu.sa/Content :تفاصيل البــرنــامــج عــلى موقع العمادة  
pkim-gssr@kau.edu.sa :لالستفسار والتواصل- وكالة الدراسات العليا والبحث العلــمي  

ماهو البرنامجماهو البرنامج
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األهداف

برنامج
الماجستير التنفيذي في االعتدال

تأهيل كوادر وطنية متخصصة في مجال األمن الفكري ومحاربة التطرف واالرهــاب 
بــــــدرجـــة الـــمـــاجـــســـتـــيـــر وفـــقــــــًا لالتــــــجــــــاهـــــــــات الــــــعــــــالـــمـــيــــــة الــــــحــــــديــــــثــــــة

تـــــــــعـــريــــــف الــــــطـــــــــالب بــــــاألبـــــــــعــــــاد االجـــــــــتـــــــــمــــــاعـــــــــيــــــة والــــــنـــفـــســـيــــــة 
ذات العـــــــــالقـــــــــة بالــــــتــــــطــــــرف واإلرهــــــاب

تعـــــريـــــف الطـــــالب بأيـــــدولوجيات التــطـــــرف واإلرهـــــاب وأحـــــدث المـــــمـــــارســـــات 
واالتجاهات في مجال مواجهة التـــــطـــــرف واإلرهـــــاب فكـــــريًا واجتـــــماعيـــــًا وتقنــــــيًا

إكساب الطالب المعرفة والمهارات الالزمة لفهم مظاهر الخلل الفكري والتطرف 
وتحليل آلياته وممارســـاته وطرق التعامل مع المتأثرين بالفكر ضال أو المتطـــرف

إكســـاب الـــطـــالب الـــمـــهــارات الالزمة لوضع االستراتيجيات وبناء خطط العــمـــل 
الــــــالزمــــــة لــــــمــــــعــــــالــــــجــــــــــــة قـــــــــضــــــايــــــا األمـــــــــن الــــــفـــــــــكـــري والـــــــــقـــــــــومــــــي

تعريف الطالب بطرق واســــتــــراتيجيات رصد وتحليل المحتوى ذو العالقة بقضـــايا 
التــــطــــــــرف الفــــكــــري واإلرهــــــــاب علــــى منــــصــــات اإلعــــــــالم الــــجــــديــــد ومــــواقــــع 

التواصــــل االجــــتــــمــــاعــــي بكــــافــــة أشــــكــــالــــهــــا

إكــــساب الطالب مهارات جمع وتصنيف وتحليل اللغة والسلوك وأنماط االتصال 
وااليــــدولوجيات المستخدمة من قبل العناصر والمنظمات المتطرفة واالرهابــــيــة 

على شبكات اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي

تأهيل الطـــالب إلجـــراء دراســـات بـــحـــثـــيـــة وتـــجـــريبية تتناول قضايا األمن الفكري 
ومحـــاربة التطرف واإلرهاب على المستــوى الـــمـــحـــلي والـــدولي لإلســـهـــام في حل 

المشكالت بطرائق مبتكرة وفق المعايير العلمية
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أهداف البرنامجأهداف البرنامج
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القبول في البرنامج يـتــم التــقدم على البرنامج عبر بوابة القبول للموقع 
اإللـكـتـروني لـعــمـادة الـدراســات الـعـلـيا بجامعة الملك عبد العزيز، وذلك 
بعد استيفاء شروط القبـول الـعـامـة الـمـنـصـوص عليها في المادة (13) 
مــن الالئـحــة المــوحــدة للـدراســات العلـيـا وقواعدها التنفيذية بالجـامـعة

باإلضافة إلى شروط القــبـــول العامـة للــجــامــعـــة، يشــتــرط 
التالي للقبول في برنامــج الماجستير التنفيذي في االعـتـدال

المؤهل: درجة البـكالـــوريـــوس أو ما يـــعـــادلــــهـــا مـــن إحـــدى الجـــامـــعـــات  

أو مؤسسات التعليم العالي السعودية، أو األجنبية.

التقدير المطلوب: جيد

التخصص المطلوب: جميع التخصصات.

اختبار المفاضلة: ال يوجد

اختبار القدرات العامة للجامعيين: مطلوب درجة 50 كحد أدنى

اختبار اللغة اإلنجليزية: مطلوب 400 توفل أو ما يعادله (للمزيد 

مراجعة موقع عمادة الدراسات العليا)

موافقة جهة العمل: مطلوبة بعد القبول النهائي (للمزيد مراجعة 

موقع عمادة الدراسات العليا)

آلية المفاضلة: تتم المفاضلة وفق اآلتي:

- المعدل التراكمي %30

- اختبار القدرات للجامعيين %30

- اختبار اللغة اإلنجليزية (توفل أو ما يعادله) %10 

- الخبرات والدورات %30

آلية توزيع درجات المفاضلة (%30)

- 10 درجات: مدى قرب التخصص في مرحلة البكالوريوس، وطبيعة 

الدراسة (انتظام، انتساب، تعليم عن بعد).

- 15 درجات: مجال العمل والخبرات الوظيفية وارتباطها بالتخصص

- 5 درجات: الدورات التدريبية في مجال التخصص

تم إتاحة التقديم للبرنامج للفصل الدراسي األول لعام 1441/1440 فــي الفترة من 1440/10/20هـ إلى 1440/10/29هـ
https://graduatestudies.kau.edu.sa/Content :تفاصيل البــرنــامــج عــلى موقع العمادة  
pkim-gssr@kau.edu.sa :لالستفسار والتواصل- وكالة الدراسات العليا والبحث العلــمي  

شروط القبول الخاصةشروط القبول الخاصة
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الخطة والمقررات الدراسية
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الفصل الدراسي الثاني

المتطلب الساعاتاسم المقرررمز المقرر نوع المقرر

متم 641ف
أمن المعلومات 
والوقـــــايــــة مــــن 
االرهــــــــــــــــــــــــــــاب

التطرف واإلرهاب 
واستراتــــيــــجيــات 
المــــــكــــــــافــــــــحــــة

وســائــل االرشـــاد 
والـــــــتــــــوجــــــيــــــــــه 
الــــــــــفــــــــــــكــــــــــــري

االيـــدولـــوجــيـات 
الـــفــــــكــــــــريــــــــــة 
واالعالم الجـديد

MODE610ال يوجداجباري

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

...

3

3

3

3

12

اجباري

اجباري

اجباري

 مجموع الساعات

EDCE640

EMIT640

ISLC601

رشي 641

رشي 642

علمك 617

الفصل الدراسي الرابع

المتطلب الساعاتاسم المقرررمز المقرر نوع المقرر

مـــــــــــــــشــــــــــــروع عدل 698
بـــــــــــــــــــــحــــــثــــــــــي

حـــــــــــــــقــــــــــــــــــــــوق 
اإلنــــــــــــــــــــســــــــــان

تأصــــيــــل منــــهــج 
االعــــــــــــــــــــــتــــــــدال 
والوســــــــطــــــــيـــــة

مــــــــــــــــــــقــــــــــــــــرر 
حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

MODE698عدل 694اجباري
MODE694

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

...

3

3

3

3

6

اختياري

اختياري

اختياري

 مجموع الساعات

BLLM602

MODE624

**6***

نظم ل م 602

عدل 624

**6***

يختار الطالب أحد المقررات االختيارية

الفصل الدراسي األول

المتطلب الساعاتاسم المقرررمز المقرر نوع المقرر

عدل 610
مــــدخــــــل إلــــــى 
األمــــن الفكري 
ومــــهــــــدداتــــــه

عـــلـــم نـــــفـــس 
اإلرهـــــــــــــــــــــــاب 
والــــــتــــــطــــــرف

اإلرهـــــــــــــــــــــــاب 
اإللـــــكـــــتـــــروني

تــــــــــــــــــــــــيــــــارات 
ومذاهب فكرية 
مـــعـــــــــاصــــــــــرة

MODE610ال يوجداجباري

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

...

3

3

3

3

12

اجباري

اجباري

اجباري

 مجموع الساعات

EDCE640

EMIT640

ISLC601

رشي 640

متم 640

سلم ص 601

الفصل الدراسي الثالث

المتطلب الساعاتاسم المقرررمز المقرر نوع المقرر

سلم ص 602
العالقات والتواصـل 
الـــســـيـــاســي فــــــــــي 
االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق 
الـــــــــــــبـــــــــــحــــــــــــــث 
الــــــــعــــــــــلــــــــمــــــــي

األبعــــاد النفسـيــة 
واالجتــــمــــاعــــــيــــــة 
لالنحراف الفــكــري

الـــــتــــــطــــبــــيــــقات 
التقـــنـــيـــة واألمـــن 
الـــــــــــــــــفــــــكــــــــــــري

ISLC602ال يوجداجباري

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

...

3

3

3

3

12

اجباري

اختياري

اختياري

أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــس 
الــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــوار 
والــــمــــــــنــــاظـــــــــرة

ال يوجد 3 اختياري

 مجموع الساعات

MODE694

EDCE643

EMIT642

عدل 694

رشي 643

متم 642

ISLC603 سلم ص 603

يختار الطالب أحد المقررات االختيارية

الخطة والمقررات الدراسيةالخطة والمقررات الدراسية


