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الماجسـتيــر المهني 
في مواجهـة

الجرائم ا�لكترونية

دليـل البرنامـج





نبذه عن البرنامج

تطلق كلية الحقوق بالجامعة البريطانية في مصر برنامج الماجستير المهني في 
الشرق  في  نوعه  من  ا�ول  البرنامج  يعد  والذي  ا�لكترونية،  الجرائم  مواجهة 

ا�وسط وشمال إفريقيا.

والمهارات  المعرفة  لتعزيز  عالمًيا  المتزايد  للطلب  استجابة  البرنامج  هذا  ويأتي   
العملية في مكافحة الجرائم ا�لكترونية والتحقيق في حوادث ا�من السيبراني 

وكذلك ا�طار التشريعي والقوانين المنظمة للفضاء السيبراني. 

الجريمة  بمجاالت  للمهتمين  مميزة  وتأهيل  تعليم  تجربة  البرنامج  هذا  يمنح 
الجنائية  ا�دلة  وعلم  السيبراني  الفضاء  وقوانين  المعلومات  وأمن  السيبرانية  

الرقمية.

وآثارها  وتبعاتها  السيبرانية  الجرائم  بدراسة  المتزايد  االهتمام  من  الرغم  فعلى 
ا�هتمام  الجريمة  علم  من  الجديد  الفرع  هذا  يلق  لم  وا�فراد،  الشركات  على 

بالقدر الكافي.
 

الحياة  تحتم وضع سياسات  الرقمي في شتى مناحي  التحول  أن تحديات  كما 
وأطر تنظيمية للعالم الرقمي والفضاء السيبراني  وكذلك توفير تعليًما تخصصًيا 
الجرائم  أمثلتها  أبرز  من  والتي  التحديات  هذه  لمثل  بفاعلية  التصدي  أجل  من 

السيبرانية والتعدي على الخصوصية والبيانات الشخصية. 
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يعد هذا البرنامج 
هو ا�ول من نوعه

 في منطقة الشرق ا�وسط 
وشمال إفريقيا.

الخسائر المتوقعة لالقتصاد العالمي بسبب الجرائم ا�لكترونية

2022 2025
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تريليون دوالر 9.5

تريليون دوالر
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أهــــداف البرنامج

تزويد الدارسين بالمعرفة النظرية والعملية المتعمقة بمجاالت الجرائم 
االلكترونية وأمن المعلومات.

المعلومــــــات  تكنولوجيا  تطورات  بين  بالعالقـــــة  الدارسين  تعريــــف 
واالتصاالت وآثارها على المجتمع والقانون.

االلكترونية  الجرائم  ضوء  في  االجرام  لعلم  القانوني  الفهم  تعزيز 
الجرائـــــم  لفحص  والمطلوبة  الضروريــــــة  التقنية  المهــــارات  وتنمية 

االلكترونية.

تعزيز معرفـــة الدارسين بالدراسات النقدية لكيفية التوفيق بين دراسة 
الجرائم االلكترونيـــــة و النظريــــــات التقليدية لعلم االجرام والقانون 

الجنائي وطرق البحث.
 

�جراء  الالزمة  والمهارات  والعملية  النظرية  بالمعرفة  الدارســـين  تزويد 
تحقيقات رقمية فعالة في مجال الطب الشرعي الرقمي، ال سيما فيما 

يتعلق بالهجمات االلكترونية وإساءة استخدام االنترنت.

الصلة  ذات  والمهنية  القانونية  بالمسائل  بالمعرفة  الدارسين  تزويد 
الفضاء  وتحقيقـــات  الرقمية،  وا�دلة  بالحاســـــوب،  المتصلة  بالجرائم 

السيبراني.

يهــــدف البرنامــــج إلى: 
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ا�ستاذ الدكتور

حسن عبد الحميد 
أستاذ فلسفة القانون المدني. 

عميد كلية القانون. 
مدير مركز  بحوث القانون والتكنولوجيا بالجامعة البريطانية.

أستاذ بكلية القانون بجامعة لورينتين بكندا. 

مدرس القانون الدولي الخاص.  
مدير البرنامج. 

مدير برامج البحوث بمركز بحوث القانون والتكنولوجيا بالجامعة البريطانية.
خبير حماية البيانات الشخصية وحوكمة ا�نترنت.

خبير أمن المعلومات والجرائم السيبرانية بمكتب ا�مم 
المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة. 

مدير البرنامج. 
مستشار مدير مركز  بحوث القانون والتكنولوجيا بالجامعة 

البريطانية.
خبير التحول الرقمى بالنيابة العامة. 

إدارة البرنامــــج 

الدكتور

محمد الجنــــدى 

الدكتورة

 مـــروة زيــن
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أستاذ القانون المدني المساعد.
نائب مدير مركز بحوث القانون والتكنولوجيا 

بالجامعة البريطانية.

أستاذ الذكاء االصطناعي بجامعة فيرجينيا 
للتكنولوجيا بالواليات المتحدة االمريكية.
الرئيس التنفيذي لمؤسسة ماركوف داتا. 

مدرس القانون- كلية القانون الجامعة البريطانية.
خبير  تشريعات  الذكاء ا�صطناعي.

دكتوراه في الجرائم السيبرانية جامعة ليون - فرنسا.
رئيس الجمعية الفرنسية لمواجهة الجرائم السيبرانية.

مدرس القانون العــام.
خبير المالية العامة والتشريع الضريبي وا�قتصاد الرقمي.  

أعضـاء هيئــة التدريـس 

الدكتور

 اليكس اتانسوف

الدكتور 

محمد شوقي

الدكتورة

 إينـــــاس طــه

ا�ستاذ الدكتور

 حـــازم شـتيــال

ا�ستاذ الدكتور 

تامر الدمياطي
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الخــبراء الدولـييـن

المستشار ا�قليمي بمكتب ا�مم المتحـــدة 
المعني بالمخدرات والجريمة، مكتب مجلس 

التعاون الخليجي.

محامى بمحاكم االستئناف الفرنسية. 
خبير القانون والتكنولوجيا لدى منظمة اليونسكو. 

المستشار

على يونــــس

ا�ستاذ

دان شيفــت 

رئيس منظمة التجارة والتكنولوجيا الكندية. 
رئيس رابطة محترفي تكنولوجيا المعلومات الكندية. 

ا�ستاذ

باشــير فانســى
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الهيئــة المعاونـــة

مدرس مساعد بكلية القانون بالجامعة البريطانية. 
باحث بمركز  بحوث القانون والتكنولوجيا بالجامعة 

البريطانية.

مدرس مساعد بكلية القانون بالجامعة البريطانية. 
باحث بمركز بحوث القانون والتكنولوجيا بالجامعة 

البريطانية.

ا�ستاذ

ابراهيم صبره

ا�ستاذة

نســرين محمــد 

ا�ستاذ

احمـد ناصـــــر

المسئول االدارى. 

٨



اللغة لغـــة الدراســــــة:
ا�نجليزية

تجربـة التعلـــم

أمن  مجاالت  في  متخصصين  خبراء  بواسطة  البرنامج  هذا  صمم 
ا�همية  تأتي  هنا  من  و  والقانون  السيبرانية  والجرائم  المعلومات 
المزدوجة لهذا البرنامج في منح الدارس الخبرات العلمية و العملية  

التقنيــة والقانونية.
  

في  المتخصصين  والقانونيين  الخبراء  من  نخبة  بالتدريس  يقوم 
مجاالت  أمن المعلومات والجرائم السيبرانية والذكاء ا�صطناعي 
و القانون وغيرها من العلوم المرتبطة بمجاالت الدراسة وذلك عن 
مثل  والتدريب  التعليم  أساليب  من  متنوعة  مجموعة  طريق 
المحاضرات وورش العمل ومجموعات النقاش المركزة خالل فترة 

الدراسة. 

والتطبيقات  العامة  المحاضرات  بين حضور  التدريس ما  أطر  تتنوع 
العملية بالمعامل المجهزة بأحدث التقنيات وكذلك حضور ورش 
الجهات  بإحدى  العملي  التدريب  حضور  إلى  با�ضافة  العمل، 

الشريكة. 

الماجسـتير المهني في مواجهة  الجرائم ا�لكترونية
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التصديـق وا�عتمــاد 

وفقا للقرار الوزاري رقم ١٨٩٢ لسنة ٢٠٢١ الصادر بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٤ تمت الموافقة  على 
للجامعات  االعلى  المجلس  و  العالى  التعليم  وزارة  من  بالبرنامج  الدراسة  بدء 

والمجلس االعلى للجامعات الخاصة. 

المهنية  االعتماد  جهات  قبل  من  االعتماد  لعملية  يخضع  البرنامج  وحاليا 
البريطانية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات إضافة إلى ا�عتماد من 

أحدى الجامعات البريطانية المرموقة.

يتكبد ا�قتصاد العالمي  
٢,٩٠٠,٠٠٠ دوالر كل دقيقة 

بسبب الجرائم السيبرانية، 
حيث تدفع كبرى الشركات 
٢٥ دوالًرا كل دقيقة بسبب 
اختراقات أمن المعلومات.
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الماجسـتير المهني في مواجهة  الجرائم ا�لكترونية

المحاور ا�ساسية للدراسة 

المحاور
ا�ساسـية
للدراسـة

االمن السيبراني

أساسيات البرمجة 
ذات العالقة بالتحقيقات السيبرانية

قوانين الفضاء 
السـيبرانــي 

الذكاء االصطناعي
واالقتصاد الرقمي

الطب الشرعي
 الرقمي

 وا�دلة الرقمية 
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من المتوقـع ان تزداد 
الهجمـات  على مزودي 
الخدمات ا�ليكترونيـــة  

بنسبــة ٤٢٠٪ خالل
  ١٢ شهر 
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المقررات الدراســـــية

١- مقرر الجرائم السيبرانية

في  المختلفة  الدولية  االتجاهات  على  الدارسين  إطالع  الي  المقرر  هذا  يهدف 
مجال الجرائم السيبرانية ، وتطوير المهارات المعرفية والعملية لفهم الجوانب 
القانونية والتقنية فيما يتعلق بمثل هذه الجرائم، وكذلك مد الدارسين بالمهارات 

ا�كاديمية والعملية الالزمة لفهم وتكييف الجرائم السيبرانية.

الماجسـتير المهني في مواجهة  الجرائم ا�لكترونية

يتعلم الطالب
 المهارات ا�ساسية 

المتعلقة ببحث الجرائم  
السيبرانية وأساسها 

القانوني.
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٢-مقرر قوانين الفضاء السيبراني

للفضاء  والتشريعية  التنظيمية  با�طر  الدارسين  تعريف  الي  المقرر  هذا  يهدف 
السيبراني على المستوي ا�قليمي والمحلي والدولي. 

إضافة إلى دراسة التحديــــات التقنية والقانونية مع التعرض إلى أطر حوكمــــة 
الفضاء السيبراني وكذلك السياسات التشريعية المختلفة.  

بنهايــــة المقرر  ســيكون الدارس على درايـــــة  بالقضايا السياســـية والقانونيــــة 
والتنظيمية التي ترتبط ارتباًطا وثيقا بالفضاء السيبراني وتكنولوجيا المعلومات.

١٤



المقررات الدراســـــية

٣- مقرر التحقيقات السيبرانية
 

يهدف هذا المقرر الى تنمية  و تطوير مهـــــارات البحث في الفضاء الســـيبراني 
كيفيــــة  وكذلك  المفتوحة،  المصادر  من  المعلومـــــات  وتحليل  وإستخالص 
إستخالص ا�دلة من مواقع ا�نترنت ومنصات التواصل االجتماعي المختلفة  مع 
بالتحقيقات  البحث واسـتـنتـاج العالقات الخاصة  القدرة على تحليل وربط  نواتج 

السيبرانية. 
 

الخاصة  المتطورة  التقنية  المهارات  تطبيق  الدارس  يستطيع  المقـــرر  بنهاية 
بالتحقيقات الرقمية وأساليب التفكير النقدي للمساعدة في حل قضايا الجرائم 
السيبرانية المعقدة، ذلك بإستخدام لغات البرمجة ذات العالقة وكذلك تقنيات 

الذكاء ا�صطناعي.  

الماجسـتير المهني في مواجهة  الجرائم ا�لكترونية
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٤- مقرر الدليل الرقمي 

التقنية  المشاكل  على  التعرف  من  الدارسين  تمكين  الى  المقرر  هذا  يهدف 
وفقا  معها  التعامل  علي  القدرة  وتعزيز  الرقمية  با�دلة  المتعلقة  والقانونية 
على  تطبيقها  وكذلك  المجال  هذا  في  المتبعة  الدولية  ا�جراءات  و  للمعايير 

القضايا العملية.

بنهاية المقرر يستطيع الدارس إستخالص ا�دلة الرقمية من ا�جهزة ا�لكترونية 
في  الدولية  للمعاير   Õوفق متطورة  وأجهزة  برمجيات  بإستخدام  المختلفة 
التعامل مع ا�دلة الرقمية في تحديد وجمع وتحليل وتقديم الدليل ا�لكتروني 

ومراعاة مقبولية الدليل قانونيÕ أمام الهيئات القضائية المختلفة.

يوفر البرنامج محاكاة  
المحاكمات الصورية 

وخاصة فيما يتعلق
 با�دلة الرقمية.

١٦



المقررات الدراســـــية

٥- مقرر ا�رهاب السيبراني

يهدف هذا المقرر الى تعزيز معرفة الدراسين بمجاالت توظيف ا�رهاب للوسائل 
الرقمية المستخدمة في الهجمات السيبرانية وغيرها من العمليات العدائية التي 

تهدد ا�من الوطني، و ا�طار القانوني الدولي المطبق علي هذه الجرائم.    

لØطر   Õوفق السيبراني  ا�رهابي  الفعل  تحديد  الدارس  يستطيع  المقرر  بنهاية 
السيبرانية  التهديدات  مع  تتعامل  التي  والدولية  المحلية  والتشريعية  التنظيمية 
غير العادية كإستهداف البنية التحتية الحرجة، وتكيف ذلك من الناحية القانونية. 

الماجسـتير المهني في مواجهة  الجرائم ا�لكترونية
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٦- مقرر االقتصاد الرقمـــي

الضخم  البيانات  مثل  الرقمي  االقتصاد  محددات  تعريف  إلى  المقرر  هذا  يهدف 
وإقتصاد المعرفة والشمول المالي والذكاء ا�صطناعي والتحول الرقمي إضافة 

إلى التعرض إلى ا�طر التنظيمية والتشريعية لÙقتصاد  الرقمي.

الرقمي،  االقتصاد  محددات  معرفة  الدارس  سيستطيع  الدراسي  المقرر  بنهاية 
وأطرهر التنظيمية والقانونية إضافة إلى التقنيات التكنولوجية المستخدمة في 

هذا المجال.

بحلول عام ٢٠٢٢، سوف 
تصل ا¡ستثمارات 

العالمية في تقنيات 
البلوكتشين  ما يقارب 

١١٫٧ مليار دوالر .
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المقررات الدراســـــية

٧-مشـــروع التخرج

بعد اجتياز المقررات الدراسية، يبدأ الطالب في إعداد مشروع التخرج تحت إشراف 
مجموعة من  الخبراء المتخصصين وا�كاديميين. ويعد مشروع التخرج هو ثمرة 
الدراسة  فترة  خالل  الطالب  حصلها  التي  وا�كاديمية  العملية  الخبرات 

بالماجستير وهو مناط التقييم النهائي لنيل الدرجة العلمية.

الماجسـتير المهني في مواجهة  الجرائم ا�لكترونية

وفقا للتقرير الصادر من مجلة فوربس العالمية، 
سوف تكون هناك حوالي ١٫٨ مليون فرصة عمل 

في  مجال ا�من السيبراني بحلول عام ٢٠٢٢.  

١.٨
مليون
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مدة البرنامج 
سنة ميالدية (١٢ شهر§) 

للطالب المتفرغين، وسنتين 
ميالديتين للطالب غير 
المتفرغين (٢٤ شهر§).

المــــدة

غير المتفرغينالمتفرغين

٢٤ شهر§١٢ شهر§

الماجسـتير المهني في مواجهة  الجرائم ا�لكترونية
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يمنح الطالــــب  درجة الماجســــتير المهنـــــي في مواجهــة الجرائـــــم 
ا�لكترونية والتحقيقات ا�منية ا�لكترونية.

الجرائم  مكافحة  في  مهني  ماجستير  برنامج  أول  البرنامج  هذا  يعد 
التعليم  وزارة  من  معتمد  ا�لكترونية  ا�منية  والتحقيقات  ا�لكترونيــــة 
االعلى  والمجلس  المصريــــــة  للجامعات  ا�على  والمجلـــــس  العالي 

للجامعات الخاصة.

وأكاديمـــيين  وتقنيين  القانونيين  الخبراء  من  نخبة  بالتدريـــــس  يقوم 
محليين ودوليين.

أول برنامج للماجستير في منطقة الشرق ا�وسط وشمال افريقيا  يقوم 
القانون المتعددة التخصصات  بتوفير هذه الخبرة العملية في مجاالت 

والتكنولوجيا الناشئة.

وجود برتوكــــوالت تعاون و تدريب مع المنظمات والمؤســـسات الدولية 
مثل ا�مم المتحدة ومعهد مهندسي الكهرباء وا�لكترونيات بالواليات 

المتحدة.

التـدريب العملـــــي  في المؤســــسات الحكوميــة وغــير الحكـوميـــــة.

مميزات ا�لتحاق بالبرنامج 
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أوًال: في الجهات الحكومية:
العمل في المؤسسات الحكومية كالوزارات و المجالس النيابية مثل 
ا�خرى  الحكومية  الجهات  و  النواب،  مجلس  في  التشريعية  اللجان 

ذات الصلة. 

ثاني²: شركات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات:
المعلومات في  أمن  العمل في أقسام  للخريجين  البرنامج  يتيح هذا 
في  المعلومات  تكنولوجيا  على  تعتمد  التي  والمؤسسات  الشركات 
وشركات  االلكترونية  المواقع  شركات  ضمنها  من  مهامها  إدارة 

التجارة االلكترونية وشركات البرمجة.
 

ثالث²: قطاعات أمن المعلومات بالبنوك:
العمل في إدارات الدعم الفني وأمن البيانات  و ا�دارات القانونية وإدارات 

االمتثال.
 

رابع²: المؤســسات غير الحكوميــــة والخاصة ذات الصلة بأمــــن 
وتكنولوجيا المعلومــــات:

العمل لدى المنظمات الدولية كا�مم المتحدة والشركات المختصة 
بمجال الجرائم ا�لكترونية و أمن المعلومات.

خامس²: الجهات ا�منية وجهات التحقيق:
العمل لدى تلك الجهـــــات كخبير تحقيق إلكتروني أو محقق جرائـــم 

إلكترونية أو خبير معتمد بالطب الشرعي الرقمي.

سادس²: مكاتب المحاماه الكبرى والشركات متعددة الجنسيات 
البيانات وأمن المعلومــــات والجرائم  العمل كخبير في خصوصيــــة 

ا�لكترونية.

مجاالت عمل الخريجين
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خصومات خاصة للمرشحين من الجهات ا«تية:

الهيئات القضائية   

المؤسسات الحكومية  

خريجي الجامعة البريطانية.  

لمزيد من المعلومات حول المصروفات  والمنح الدراسية

برجاء زيارة الموقع الرسمي للجامعة البريطانية في مصر.

المصروفات والمنح الدراسية
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شـــــروط القبــــول

أصل شهـــادة البكالوريوس او ما يعادلهــــــــا من 

الجامعات او االكاديميات المعتمدة من المجلس 

ا�على للجامعــــات.

شهـــــادة اجتيــاز اختبار االيليتـــــس. 

مســتخرج رسمي من شهــادة الميالد.

الســــيرة الذاتيــــة.

الخطاب التعريفـــي بالمرشــح.

صورة من بطاقة الرقم القومي للمصرييـن، 

صورة من جواز الســـفر لغير المصرييــــن.

.٤X٤ صور شخصيـــــــة ٦
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