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x دمةــــمق: 

ليات جامعة امللك    لية العلوم من أقدم  ر صفر من عام تعت  م( ١٩٥٨ـ ) ١٣٧٨سعود، فقد أنشئت  ش

لية اآلداب  لية الثانية بعد  انت ال ليات جامعة امللك سعودو لية بأقسام علم األرض  منظومة  ، وقد بدأت ال

ياء، والكيمياء، والرياضيات يوان وعلم النبات، والف يولوجيا( وعلم ا  .)ا

ل      لية كبا  دت ال ات وقد ش ت ى جميع املستويات فزادت األقسام وتطورت ا وظا ع امعة تطورا م يات ا

ا  ا ا ى مقر امعة إ ا عند انتقال ا امعة تطورا كب ليات ا دت كبا  وصاحب ذلك زيادة أعداد الطالب. كما ش

يوية وأنشئت تخصصا ت جديدة مثل الفلك الذي فازداد عدد األقسام حيث أن قسم اإلحصاء وقسم الكيمياء ا

ياء  قسم علوم األرض وبحوث العمليات  يوف ياء واألحياء الدقيقة  قسم النبات وا ى قسم الف ضم فيما بعد إ

 قسم اإلحصاء. كما بدأت مؤخرا برامج جديدة مثل برنامج ماجست العلوم  التنوع اإلحيائي وبرنامج ماجست 

امعةالعلوم  العلوم البيئي ليات أخرى  ا كة مع   .ة و برامج مش

لية ثمانية أقسام تقدم و        الوريوس للطالب و  اثتضم ال برامج للطالبات،  تسعةعشر برنامجا دراسيا لدرجة الب

ى ما كما تطرح ى أربعة عشر برنامجا لل ع لية  عشرةماجست للطالب و يزيد ع  ثمانيةكذلك برامج للطالبات، وتقدم ال

ية تقوم بتدريس العديد من مقررات الرياضيات والكيمياء لكما أن ال .برامج لدرجة الدكتوراه للطالب والطالبات

ندسة  ليات ال ا للعديد من طالب  يوية وغ يوان والكيمياء ا ياء واإلحصاء وبحوث العمليات وعلم ا والف

اسب واملعلومات واآلداب وعلوم األغذية لية الصيدلة وعلوم ا لية العمارة والتخطيط، و ى  لية  والزراعة إضافة إ و

لية طب األسنان . .التمريض و امعة  النشر العل ى مستوى ا ى ع لية تعت األو  كذلك فإن ال

لية و  زين،يئة تدريس وكبة من أعضاء تضم أقسام ال ى  امل م إ يئة التدريس  ٥٤٠يصل عدد من أعضاء 

اضري ى ما يقارب وا ن ومساعدي البحاث و ٢٣٣ن واملعيدين باإلضافة ع ن بما مجموعھ  ٥٧من الفني من املوظف

لية ٨٣٩ م  خدمة العملية التعليمية  ال مون جميع  .يسا

ا نحو        ا جامعة امللك سعود  مسار ة ال تعيش لية تواكب وتعايش الطفرة والنقلة النوعية املتم كما أن ال

ودة  لية للتطوير وا الة ال ا إنشاء و ى متابعة العاملية وم ادي  االعتمادوال تعمل ع امج الوط والعاملي األ ل

لية املتنوعة ى قاع ٨٠بتج نحو ، وكذلك ال ى قاعة بث تلفزيوني إضافة إ ن قاعة ذكية، إ ة دراسية للطالب من ب

لية    .قاعات مماثلة خاصة بأقسام ال

امعة بإنشاء مراكز البحوث منذ وقت و  تمت ا ة أساسية  جامعة امللك سعود وقد ا ل البحث العل رك يش

امعة لية العلوم ثاني مركز ينشأ  ا ان مركز بحوث  م( ويضم املركز العيد من الوحدات ١٣٧٧ـ ) ١٣٩٧ عام  مبكر، و

يئة التدريس تحوي  ات خاصة بأعضاء  ى مخت لية كما تحتوي األقسام ع ن  جميع أقسام ال ا للباحث ال تقدم خدما

يئة التدريس وطالب الدراسات العليا، كما يوجد العديد من  زة ال تخدم أبحاث أعضاء  ات العديد من األج ت ا

تلفة. وقد  ليات ا ا األقسام لل دمة  بدأت أقسامالعلمية لتدريس املقررات ال تقدم ات مركزية  لية بإنشاء مخت ال

يئة التدريس وطالب الدراسات العليا   .أعضاء 

ا الطبي  مجال التعليم والبحث العل تقوم        ا امعة امللك سعود  تبوء م ات املستقبلية   ظل التوج

ا التعلي ملواكبة  طط ا التعليمية والبحثية حيث قامت األقسام بمراجعة شاملة  طط لية بمراجعة شاملة  ال
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ديثة  مجاالت العلوم بغية تخريج باحث ى مواكبة احتياجات سوق املستجدات ا ن قادرين ع ن متخصص ن علمي

 .العمل

ا البحثية للسنوات القادمة بحيث  اتيجيا ا واس ا لية ومركز البحوث بصدد مراجعة شاملة لتوج كما أن أقسام ال

ن  تلفة والدخول  مجاالت بحثية متقدمة تمكن الباحث االت العلمية ا لية من تخدم القضايا الوطنية  ا  ال

لول للقضايا الصناعية والتقنية والبيئية. مة الفاعلة  تقديم ا  املسا

م  التقدم  ة للبحث العل الذي يسا لية مراكز متم ون أقسام ووحدات ال إن تطلعاتنا املستقبلية تكمن  أن ت

ى نشر العلم واملعرفة من  خالل تدريس العلوم األساسية ضمن تخصصات العل والتق واالقتصادي للمملكة باإلضافة إ

مة  بناء مجتمع العلم واملعرفة لية للمسا  .ال

ــــوم ــ ـــة العلـ ــ ليــ ـــــار أن  ـــــــ  وباعتبــ ـــــةرائـــــــد  ــــوم البحتــ ــ ـــــال العلـ ـــھ  مجــ ــ ـــعودية، فإنــ ــ ـــة الســ ــ ـــة العربيــ ــ ــــ اململكــ ــ ــــومـ ــ ـــة العلـ ــ ــــ  ليــ ــ ـ

ـــعود ــ ـــك ســـ ــ ـــــة امللـــ ــ ـــة  جامعـ ــ ى لتلبيـــ ـــ ــ ــ ـــــات تسـ ــ ـــــا  احتياجـ ــ ـ ـــاع ا ــ ــ ـــة والقطـ ــ وميـــ ـــــات ا ــ ـ ـــــدبا ــ ـــذي يم تقـ ــ ــ ـــــت التنفيـ ــ املاجسـ

ـــــة ــ ـــــة البحتـ ــ نائيـ ــــوم ا ــ ــــ العلــ ــ ـــــد، ــ ــ ـــة  وقــ ــ ــ ــــات التعليميـ ــ ـــة االحتياجــ ــ ــ ـــــت لتلبيـ ــ ــــامج املاجســ ــ نــ ـــــذا ال ــ ـ ـــميم  ــ ــ ـــم تصـ ــ ــ والتدريبيـــــــــة تـ

ارات  الاملوتنمية م ذا ا ن   .تم

 

x العلمية مس الدرجة: 

نائية البحتة  �  املاجست التنفيذي  العلوم ا

x س نامج لغة التدر    : ال

 اللغة العربية �

x  مية نامجاستحداث ومسوغات أ  :ال

ـــــامج  � ـــميم برنــ ــ ـــم تصــ ــ ـــــةتــ ـــــة البحتــ نائيــ ــــوم ا ــــ العلـــ ــ ـ ـــذي  ــ ـــــت التنفيــ ـــــات  املاجســ ــــ احتياجــ ــ ـ ـــة ليل ــ وميــ ـــــات ا ــ ا

اصة واألفراد، وذلك يتمثل رائم عند التحقيق وا  . مجال الكشف وبيان غموض ا

ـــن ا � ــ ــ ـــتخدايمكــ ــ ــ ـــن اســ ــ ــ ن مــ ــــائي ــ نـــ ن ا ـــ ــ ــ ــــدليل ققــ ــ ـــــرم و م الـــ ــ ــ ــــات ا ــ ــــائي إلثبـــ ــ نـــ ـــــة املا ــ ــــوف األدلــ ــ ـــق تـــ ــ ــ ــــاندة بحــ ــ ســـ

م أو  ــــ ــ ـــن املــ ــ ـــمـــ ــ ــ ل دقيـ ـــ ــ ـــل بشـــ ــ ـــھ والتعامـــ ــ ـــــت براءتـــ ــ ا و تثبـ ميــــــــع اآلثــــــــار املاديــــــــة وطــــــــرق كشــــــــف ــــــــ  ـــل ق ومتم ــ ــ التعامـ

ـــا  ــ ـــيال جنائيـــ ــ ـــب  دلـــ ــ ـــ تصـــ ــ ـــ ـــة ح ــ يــ ت ـــة وا ــ ة الفنيـــ ـــ ــ ـــ ـــق ا ــ ـــن طريـــ ــ ـــا عـــ ــ ــ ــــليم ومعا ــ ـــ ســ ــ ـــ ـــــاس عل ــــى أســـ ــ ــ ـــــا ع ــ مع

اءةأو النفي و   اإلثبات واإلدانة بھيعتد   .ال

x نامج ة ال  :رؤ

نائية البحتةريادة  تعليم ونشر املعرفة  مجال التحقيق   .العلوم ا

x نامج  :رسالة ال

ـــة،  ــ ـــتجدات العلميـــ ــ ـــة للمســـ ــ ـــــة مواكبـــ ــ اديميـ ـــة وأ ــ يليـــ ـــــرامج تأ ــ ـــــديم بـ ــ ـــالل تقـ ــ ـــن خـــ ــ ـــــة مـــ ــ نيـ ـــة وم ــ ـــــاءات علميـــ ــ ــــل كفـ ــ يــ تأ

وادر الفنية  لسد رائدةوالتقنية، وبرامج تدريبية  اجة الفعلية لل نائية البحتةا  . مجال العلوم ا
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x نامج داف ال  :أ

نائية منسوبيتدريس  .١ ى  األدلة ا ار ع نائيةواستخال  عمليات صنع  االبت  .األدلة ا

نائيةنظريات نقل املعرفة املتعلقة ب .٢ ا  األدلة ا ا.وممارسا  ونماذج

نامج تدريب  .٣ ن  ال يم امللتحق ى استخدام مفا نائية.ع  العلوم البحتة  مجال األدلة ا

نامج .٤ ن  ال ى مبادئ وممارسات  تعريف امللتحق نائيةع  .العلوم البحتة  مجال األدلة ا

ديثة   مواكبة .٥ ات ا نائيةالتوج  .جنائية وتحليل حاالت دراسية استخال  األدلة ا

x نامج  :مخرجات ال

م .أ  :املعرفة والف

o  ـــــادئ ـــة ومبــ ــ ـــد نظريــ ــ ـــة تحديــ ــ نائيــ ـــة ا ــ ـــــ  األدلــ ـــة بتخصــ ــ ـــة ذات العالقــ ــ تلفــ ـــــام ا ــــ األقســ ــ ـ ـــة  ــ ــــوم البحتــ ــ العلـ

 .العلمية

o  يم األساسية حول نائية  العلوم البحتة املتنوعة.وصف املفا  األدلة ا

o  نائية  العلوم البحتةوصف العمليات واإلجراءات األساسية لتطوير  .األدلة ا

نية .ب ارات الذ  :امل

o  اتقويم نائية  مجال العلوم البحتة وواقع  .أداء األدلة ا

o  نائيةتقويم مخاطر  .القرائن ا

o  ى  مستندةواتخاذ قرارات  جنائيةتحليل قضايا  املعرفة املستفادة. أسسع

o  نائية العلمية البحتة.تحليل حاالت دراسية متعلقة بقضايا  األدلة ا

o يــــــــــة ــــــــــارات تحليليــــــــــة ومن ح أو ورقــــــــــة  م ــــــــــ ـــــةالزمــــــــــة لكتابــــــــــة تقريــــــــــر مشــــــــــروع مق ــ ــ ـــن  علميـ ــ ــ ــ ـــية مـ ــ ــ ــ ـــــا قضـ ــ ــ تعـ

نائية  العلوم البحتةقضايا   .األدلة ا

o  نائية  العلوم البحتةأدوات اإلدارة لتصميم ورصد وتقييم . األدلة ا اتي  ذات املنظور االس

نية والعملية .ج ارات امل  :امل

o  ارات توظيف  .التحليل واالستنتاجم

ارات   .د  :العامةامل

o  نة بتطبيق ار أخالقيات امل نائية  العلوم البحتةإظ  .األدلة ا

o  ارات ار م  املكتوبة والشفوية الفعالة.واالستنتاج التحليل إظ

o ـــــرار ــ ــ ــ ـــــناعة القـ ــ ــ ــ ـــ صـ ــ ــ ــ ــ ـ ـــــات  ــ ــ ــ ـــل البيانـ ــ ــ ــ ــ ــــابية، وتحليـ ــ ــ ــ ســ ـــــات ا ــ ــ ــ ــــائية، والعمليـ ــ ــ ــ ـــــاذج اإلحصــ ــ ــ ــ ـــــتخدام النمـ ــ ــ ــ ــــ  اسـ ــ ــ ــ ــ

نائي العل  .الدليل ا

o  ات متعلقة بقضايا اةأداء سيناريو ا نائية  العلوم البحتة   النظراء. األدلة ا

x نامج  :املستفيدون من ال

o  ــــل ــ ــ ــ ــ ـــة مثــ ــ ــ ــ ــ ـــة ذات العالقـــ ــ ــ ــ ــ اصـــ ـــة وا ــ ــ ــ ــ وميـــ ـــــات ا ــ ــ ــ ــــ القطاعـــ ــ ــ ــ ــ ــ ن  ــــوظف ــ ــ ــ ــ ــــاء  املـ ــ ــ ــ ــ ـــــرطة، االدعــ ــ ــ ــ ـــــاة، والشـــ ــ ــ ــ القضـــ

ة،  العام، امون، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة ال اتب ا اماة.م  ا
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x  نامج شروط القبول  :ال

ون املتقدم  .١ الوريوساو املتقدمة أن ي ادة الب ى ش  ع
ً
 .حاصال

نائية. .٢ ة  مجال العلوم ا  خ

x صول ع الدرجة  :متطلبات ا

o ( ـــــب ــ ــ ــ ـــــاز الطالـ ــ ــ ــ ـــذي  ( وحــــــــــــدة دراســــــــــــية مــــــــــــن مقــــــــــــررات املاجســــــــــــت٣٠أن يجتـ ــ ــ ــ ــ ـــمنة التنفيـ ــ ــ ــ ــ ـــر متضـ ــ ــ ــ ــ تقريــ

 .التخرجمشروع 

x  ل العام ي نامج:ال  لل

نائية البحتة  ى درجة املاجست التنفيذي  العلوم ا صول ع نامج الدرا ل ى بخيار املقررات تم تصميم ال ع

   النحو التا

o  متضمنة مشروع التخرجإجبارية دراسية  وحدة( ٣٠املطلوبة ) الساعاتعدد. 

o ملشروع التخرج  الرابعالدرا الفصل يخص  ، حيث أربعة فصول دراسيةلب خالل يدرس الطا

ون الساعات املعتمدة  داول التالية وت ن  ا و مب  كما 

 
 عدد الفصول الدراسية عدد الوحدات املطلوبة عدد املقررات املقررات الدراسية

 ٣ ٢٥ ١٣ مقررات إجبارية

 ١ ٥ ١ مشروع البحث

موع  ٤ ٣٠ ١٤ ا
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نامج طة الدراسية لل  ا
 :دراسية ساعات ٩االول: الدرا الفصل 

 متطلب سابق عدد الساعات املقرر  الرمز

ي جنا ٥١٠ نا  - (٠+٢)٢ أساسيات االحياء ا

ي جنا ٥٢٠ نا  - (٠+٢)٢ أساسيات الكيمياء ا

نائية جنا ٥٣٠ ياء ا  - (٠+٢)٢ أساسيات الف

نائية جنا ٥٤٠ ة ا يو  - (٠+٢)٢ أساسيات الكيمياء ا

نائية جنا ٥٥٠  - (٠+١)١ أخالقيات العلوم ا

موع   ( وحدات دراسية٩) ا

 

ي: الفصل الدرا   ساعات دراسية: ٨الثا

 متطلب سابق عدد الساعات املقرر  الرقم

نائية جنا ٥٦٠ ية  األدلة ا  - (٠+٢)٢ التقنيات ا

ة جنا ٥١٢ ر نائية ا  - (٠+٢)٢ علم األدلة ا

ية جنا ٥١٣ نائية ا  - (٠+٢)٢ املؤشرات ا

ي جنا ٥٢١ نا ي ا  - (٠+٢)٢ التحليل الكيميا

موع   ( وحدات دراسية٨) ا

 

 ساعات دراسية: ٨الثالث:  الفصل الدرا

 متطلب سابق عدد الساعات املقرر  الرقم

ي جنا ٥٤١ نا اثية  التحليل ا  - (٠+٢)٢ البصمة الور

ي التوثيق العل جنا ٥٥١ نا  - (٠+٢)٢ ا

نائية جنا ٥٧٠  - (٠+٢)٢ االحصاء والعلوم ا

 - (٠+٢)٢ ندوة علمية جنا ٥٩٠

موع   ( وحدات دراسية٨) ا

 

 ساعات دراسية: ٥الرابع: الفصل الدرا 

 متطلب سابق عدد الساعات املقرر  الرقم

 - (٥+٠)٥ مشروع التخرج جنا ٦٠٠

موع   ( وحدات دراسية٥) ا

 وحدة دراسية ٣٠ إجما الوحدات الدراسية
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 توصيف املقررات

نائية            جنا ٥١٠  (٠+٢)٢ أساسيات االحياء ا

 

دف: ريمة واالرتباط  ال ميتھ  املساعدة لكشف ا نائي وا ى إعطاء الطالب مقدمھ  علم االحياء ا ذا املقرر ع دف 

نائية. ياتية والعلوم ا ن العلوم ا  الوثيق ب

 محتوى املقرر:

ميتھ. -١ نائي وا  مقدمة  علم األحياء ا

ات املستعملة  التعامل مع  -٢ ا املشتغل.تعريف الطالب باملصط نائية ال قد يتعرض ل االت البيولوجية ا  ا

نائي بما  ذلك استخدام املفصليات واألحياء الدقيقة  -٣ دراسة بعض التقنيات املطبقة من دراسة األحياء ا

نائية. ا  جمع األدلة ا زيئية ودور  والدراسات ا

نائية جنا ٥٢٠  (٠+٢)٢ أساسيات الكيمياء ا

 

دف اني   ال نائية املوثوقة لربط ا ريمة من حيث توف االدلة ا افحة ا دف للتعريف بدور علم الكيمياء  م

ريمة.  ريمة من خالل الفح  الكيميائي ملسرح ا  با

 محتوى املقرر: 

 .مدخل عام عن الكيمياء التحليلية والكيمياء العضوية -١

يم الكيميائية األساسية املتعلقة -٢ نائية وكيمياء فح  ب إعطاء املفا رائق ا املتفجرات والطلقات النارية وا

 .البصمات

بة والطالء والزجاج -٣ نائي لل م مبادئ التحليل الكيميائي ا  .استعراض أ

نائية جنا ٥٣٠ ياء ا  (٠+٢)٢ أساسيات الف

 

دف: ديثة وال يمكن  ال يائية ا يم والتقنيات الف اتعريف الطالب باملفا نائية. استخدام   علم األدلة ا

 محتوى املقرر:

بة والزجاج والبالستيك واأللياف -١ نائية مثل ال  .قياس كثافة املواد الصلبة ذات العالقة باألدلة ا

نائية مع مقدمة عامة عن علم البصريات -٢ وني  األدلة ا ر االلك ر الضوئي وا  .استخدام ا

نائية  است -٣ وانب ا رعات اإلشعاعيةا زة قياس ا  .خدام املواد املشعة وأج

ا مثل  -٤ رائق وانتشار رائق واملواد القابلة لالشتعال والظروف املؤثرة  نشوب ا ريق وأنواع ا ياء ا ف

ا والرطوبة رارة وشدة الرياح واتجا  .ا

ي -٥ ا وأخذ العينات الف ات ومسببا يائية املؤثرة بالتفج ريمة.العوامل الف  ائية  مسرح ا
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نائية أساسيات جنا ٥٤٠ ة ا يو  (٠+٢)٢ الكيمياء ا

دف: ا الع ال يوية وصل نائية. و تعريف الطالب بأساسيات الكيمياء ا بناء املعرفة العلمية  لمية  علوم االدلة ا

ائن ال الكيميائية. ونات ال ى م  التعرف ع

 محتوى املقرر:

 مقدمة عامة -١

ا  األنظمة الكيموحيوية. -٢ يوية ودور زيئات ا  ا

نائية  العمليا -٣ يوية ا وم الكيمياء ا يوية مف يوية مثل السوائل ا  وتحديد أنماط املعلومات الوراثية. ت ا

ات  -٤ سم، وتأث ى مركبات نشطة داخل ا ا إ ا وتحول اأنواع املركبات الغريبة وعمليات تحف  DNAبالـ  التصاق

وتينات.  وال

نائية، فت  الشفرة وقراءة ترم الـ  -٥ ا  األدلة ا   DNAاألحماض النووية وتطبيقا

نائي. DNAجمع عينات الـ  ا للتحليل ا  وحفظ

نائية جنا ٥٥٠  (٠+١)١ أخالقيات العلوم ا

 

دف: وير واالحتيال واالنتحال. ال نة وال قد تستغل  ال  تعريف الطالب بالقضايا األخالقية للبحث العل وأخالقيات امل

 محتوى املقرر:

 مقدمة -١

نة. -٢ وم أخالقيات البحث واخالقيات امل  مف

٣-  
ً
 وعامليا

ً
ا محليا ميع الوثائق املتعلقة بأخالقيات البحث العل املعمول  ا برأي الشريعة استعراض  وربط

 اإلسالمية.

ير منطقي للقرارات األخالقية.  -٤ ى تقديم ت  القدرة ع

ل من االنسان  -٥ ى  ات ع ا ا التجاوزات واالن الو ببعض املعاي الدولية ألخالقيات البحوث ال قد يحتاج ف

يوان.   وا

ا أن تزي -٦ ة العلمية وال من شأ ا مية ال ى أ ل كب  البحوث العلمية واألبحاث يتعرف الطالب ع د بش

 املستقبلية.

نائية وعدم تغي  نة مثل عدم البوح بأسرار القضايا ا ى التقيد باإلرشادات العامة  أخالقات امل التأكيد ع

قائق واألدلة.  ا
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ية   جنا ٥٦٠ نائيةالتقنيات ا  (٠+٢)٢ االدلة ا

دف: نائية.  الطالبتعريف  ال ات األدلة ا ديثة املستخدمة  مخت ى أنواع التقنيات املتقدمة وا  ع

 محتوى املقرر:

١- . زي ربائي ا  تقنيات تكث األحماض النووية وتقنيات الفصل الك

٢- . ي  تقنيات تحليل التعب ا

يوية، وفصائل الدم. -٣  تقنيات تحليل السوائل ا

نائي للمركبات -٤ ا تقنيات التحليل ا  األيضية. الغريبة ونواتج

 الغازي والسائل. والكرماتوجراتقنيات الفصل الكرماتوجرا الغازي،  -٥

 تقنيات التحليل الطيفي.  -٦

نائي. -٧  البصمة الوراثية والتحليل ا

ة جنا ٥١٢ ر نائية ا  (٠+٢)٢ علم األدلة ا

دف: رية  ال ريمة وذلك بجمع العينات ا رية(  الكشف عن ا ية الدقيقة )ا ائنات ا التعريف بدور علم ال

ريمة ا من مسرحة ا  والتعرف عل

 محتوى املقرر:

رية.  -١ ائنات ا اصة بدراسة ال ر ا ا  ا

رية. -٢  اساسيات وطرق دراسة علم االحياء ا

ائنات ا -٣  رية. نظم وتقسيم مجاميع ال

ا البيئية الطبيعية. -٤ رية  اوساط  االحياء ا

ا. -٥ ريمة وطرق جمع عينا رية  مسرح ا ائنات ا  الكشف عن ال

ية جنا ٥١٣ نائية ا  (٠+٢)٢ املؤشرات ا

دف: ريمة. ال ا  كشف زمن حدوث ا ية ودور ائنات ا ى دراسة ال ك ع ى ال  دف إ

 محتوى املقرر: 

ريمة. -١ ا  مسرح ا مي ية وأ ائنات ا  تصنيف ال

ريمة. املتبعةالطرق والتقنيات  -٢ ية املرتبطة بمسرح ا ائنات ا   جمع وحفظ وتصنيف ال

ريمة. -٣ ية املوجودة  مسرح ا ائنات ا م مجاميع ال  استعراض أ

ادثة.  -٤ ريمة لكشف بعض أسرار ا ية  مسرح ا ائنات ا مية عينات ال  أ
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ي جنا ٥٢١ نا ي ا  (٠+٢)٢ التحليل الكيميا

دف: زة العلمية املتقدمة  الكشف  ال نائية ودور األج التعريف بدور علم الكيمياء التحليلية  مجال علوم األدلة ا

ريمة عن طريق الكشف املبكر. ريمة أو منع ا  عن ا

 محتوى املقرر:

رائق وتصنيف  -١  .املتفجرات ومخلفات الطلق الناري مدخل عام عن كيمياء ا

ا وتج العينات -٢ دث وتخزي  .استعراض أساسيات رفع العينات من مسرح ا

دث -٣ ى األدوات العلمية املبسطة املستخدمة  مسرح ا  .التعرف ع

ات العلمية -٤ ت زة والتقنيات العلمية املتقدمة املوجودة  ا  .دراسة مبادئ األج

اثية  البصمة  جنا ٥٤١ يالور نا  (٠+٢)٢ التحليل ا

دف: نائية. ال ا  علم األدلة ا زيئية وتطبيقا زيئية والبيولوجيا ا اصة بالوراثة ا  تعريف الطالب التقنيات ا

 محتوى املقرر:

نائي، ومعرفة تطبيقات  -١ مض النووي ا يم النظرية واملعملية لتحليل ا ن  االختالفاتاملفا ان وب  الس

م البعض.  بعض

ا.DNAتحليل عينات الـ  -٢ ا والتحكم بعدم تلو ا وحفظ  ، ومصدر العينة وتجميع

 املفحوصة. DNAخطوات تقييم عينة الـ  -٣

نائي. -٤ ا باملصدر ا  طرق التحليل للمعلومات الوراثية وعالق

اصة بالـ  -٥ .والتكث وفك ال  االستخال ، مثل تقنيات DNAالتقنيات ا  م

اصة لعينة الـ  -٦ نائي. DNAتقنيات معرفة الصفات ا  ل  ما لغرض التحقيق ا

ة املتكررة -٧ نسية.(  الكروموسومات الال STRs) التكرارات القص  جنسية وا

اصة بالكشف عن الـ -٨ ة. DNAالتقنيات ا   األبوة، العالقات األسرية، و نقل األعضاء و األن

ى عينات  -٩  مدروسة.أمثلة ع

ي جنا ٥٥١ نا  (٠+٢)٢ التوثيق العل ا

دف: ديثة  توثيق  األساليبمعرفة  ال نائي عن طريق إ استخدام التقنيات ا ديثة  التوثيق العل ا والطرق ا

نائية.  االدلة ا

 محتوى املقرر:

ا. -١ ريمة وأنواع  مسرح ا

ا.  -٢ ا وحفظ  األساليب العلمية  البحث عن اآلثار املادية وطرق رفع

ريمة. -٣ تلفة ملعاينة وتفتيش مسرح ا يوية ا يائية وا  الطرق الكيميائية والف

ريمة.  -٤  خطوات توثيق مسرح ا

ريمة. -٥ ند ملسرح ا  التصوير والرسم ال

يا  -٦ نائية واآلثار الكيميائية والف ا.طبيعة الواقعة ا يوية الناجمة ع  ئية وا
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ا.  -٧ ريمة وتقنيات توثيق اآلثار املادية الناتجة ع  معاينة مسرح ا

نائي. -٨ مية ذلك  التحقيق ا ريمة وأ  توثيق اآلثار املادية بمسرح ا

نائية جنا ٥٧٠  (٠+٢)٢ اإلحصاء والعلوم ا

دف: نائية. ال مية تطبيقاتھ  مجال العلوم ا يوي وا ن مقدمة أساسيات اإلحصاء ا ى إعطاء الدارس ذا املقرر إ  دف 

 محتوى املقرر:

ميتھ. -١  مقدمة  علم اإلحصاء وأ

٢- .
ً
ا بيانيا  البيانات الكمية والوصفية وتمثيل

يم اإلحصائية املستخدمة من الناحية التطبيقية لتحليل  -٣ .دراسة املفا
ً
ا احصائيا  البيانات ذات العالقة وتفس

زم اإلحصائية ) -٤  (.Spss/Minitab/Excel/Rتطبيقات أساليب البحث واالحصاء باستخدام ا

 (٠+٢)٢ ندوة علمية جنا ٥٩٠

دف: ن وطالب  ال تم ا بحضور امل ال الذي سوف ينفذ فيھ مشروع التخرج ويناقش يقوم الطالب بتجميع مادة علمية  ا

 الدراسات العليا.

 (٥+٠)٥ مشروع التخرج            جنا ٦٠٠

دف: يل  ال ى تدريب الطالب سواء بدراسة حالة ما أو دراسة ميدانية او بحثية أو ما شابھ ذلك وت ذا املقرر إ دف 

ا العلمية. البيانات ا ا وتفس  ومناقشة مدلوال
ً
ا إحصائيا  وتحليل
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0Introduction: 
 The College of Science is one of the oldest faculties at King Saud University, it was established 
in the month of Safar in 1378 AH (1958G) and was the second college after the Faculty of Arts 
in the system of colleges within King Saud University. The college began with the departments 
of earth science (geology) and zoology, botany, physics Classrooms, labs, chemistry, and math; 
there was modest potential and student numbers were very limited. 
     The faculty, like all other faculties of the university, has witnessed a remarkable 
development at all levels. As the rest of the university faculties witnessed a significant 
development when the university moved to its new campus the number of departments had 
been established like the department of statistics, biochemistry and new disciplines such as 
astronomy, which was later included in the department of physics, microbiology in the 
department of plant, geophysics in the department of earth sciences and operations research in 
the department of statistics. New programs such as the master of science in biodiversity 
program and master of science in environmental sciences program have also been launched 
jointly with other faculties at the University. 
      The college has eight departments offering twelve bachelor degree programs for students 
and nine programs for female students. It also offers more than fourteen master's programs for 
students and ten programs for female students. The college also offers eight doctoral programs 
for students. The faculty also teaches many courses in mathematics, chemistry, physics, 
statistics, operations research, zoology, biochemistry, etc. for many students of the faculties of 
engineering, computer science, information and literature, food science and agriculture, in 
addition to the faculty of architecture and planning, the faculty of pharmacy, the faculty of 
nursing and the faculty of dentistry. The college is number one at the university in scientific 
publishing. 
The faculty includes a group of prominent faculty members, numbering 540 faculty members, 
in addition to approximately 233 technicians and research assistants and 57 staff with a total of 
٨٣٩ which all contribute to the service of the educational process at the college. 
      The college is also keeping pace with the boom and the qualitative leap experienced by 
King Saud University in its path towards globalization, including the establishment of the 
College Agency for Development and Quality, which works to follow up the national and 
international academic accreditation of the college's diverse programs, as well as processing 
about 80 classrooms for students from a smart room, to the hall television broadcasting in 
addition to similar halls for the college departments. 

Scientific research is a main pillar at King Saud University and the university has been 
interested in the establishment of research centers since early, and the research center college 
of science was the second center established at the university in 1397H (1977G). Some of the 
research center units provide services to researchers in all departments of the college. The 
departments also contain laboratories for faculty members containing many devices that serve 
the research of faculty members and graduate students, as well as many scientific laboratories 
to teach courses offered by departments for different colleges. The college departments have 
begun to establish central laboratories to serve faculty and graduate students. 
      In light of the future directions of King Saud University in its natural place in the field of 
education and scientific research, the college is conducting a comprehensive review of its 
educational and research plans. Departments have conducted a comprehensive review of their 
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educational plan to keep up to date of the latest developments in the fields of science in order 
to produce specialized scientific researchers able to cope with the needs of the labor market. 

Moreover, the college departments and the research center are both in the process of a 
comprehensive review of their directions and research strategies for the coming years to serve 
national issues in different scientific fields and enter into advanced research fields that enable 
researchers at the college to contribute effectively in providing solutions to industrial, technical 
and environmental issues. 

Our future aspirations are to be the departments and units of the college centers of 
excellence for scientific research, which contributes to the scientific, technical and economic 
progress of the Kingdom in addition to the dissemination of science and knowledge through the 
teaching of basic sciences within the disciplines of the college to contribute to the building of 
the society of science and knowledge. 

As a pioneer in pure science in the Kingdom of Saudi Arabia, the College of Science at 
King Saud University seeks to meet the needs of government agencies and the private sector 
by offering an Executive Master in Pure Criminal Sciences. This Master program is designed 
to meet the educational and training needs and develop the skills of those interested in this field. 
 
Name of the degree: Executive Master in Pure Forensic Sciences 
 
Language of instruction in the program: Arabic Language 
The importance and rational of program development: 
The Executive Master Program in Pure Forensic Sciences is designed to meet the needs of 
government, private and private entities. This is in the area of disclosure and clarification of the 
ambiguity of crimes when investigating. Forensic investigators can use the forensic evidence 
to prove the offense and provide supporting evidence against the accused or his innocence and 
deal accurately and distinctly. For all physical effects and methods of detection and handling 
on the basis of scientific sound and processed through technical expertise and laboratory to 
become a reliable forensic evidence in the evidence and conviction or exile and innocence. 
 
Vision of the program: 
Achieve leadership in the education and dissemination of knowledge in the field of pure 
criminal science. 
 
Program message: 
Rehabilitation of scientific and professional competencies through the provision of qualifying 
and academic programs to keep pace with the scientific and technical developments, and pilot 
training programs to meet the actual need of technical personnel in the field of pure forensic 
sciences. 
 
Program Goals: 

B1- Teaching staff of forensic evidence on innovation in the processes of making and 
extracting forensic evidence. 

B2- Transfer knowledge of theories, practices and models of forensic evidence. 
B3- Introduce the participants to the principles and practices of pure science in the field of 

forensic evidence. 
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B4- Training the participants in the program on the use of pure science concepts in the field 
of forensic evidence. 

B5- Keep up to date of recent trends in the extraction of forensic evidence and analysis of 
forensic case studies. 

 
Program outputs: 

B1- Knowledge and understanding. 
B2- Determining the theory and principles of pure science in the various departments related 

to the specialization of forensic scientific evidence. 
B3- Describe the basic concepts of forensic evidence in a variety of pure sciences. 
B4- Describe the basic processes and procedures for the development of forensic evidence 

in pure science. 
B5- Mental skills. 
B6- Evaluating the performance of forensic evidence in the field of pure sciences and their 

reality. 
B7- Assess the risk of forensic evidence. 
B8- Analyze forensic cases and make informed decisions. 
B9- Analysis of case studies related to purely forensic scientific evidence issues. 
B10- Analytical and methodological skills needed to write a proposed project report or 

scientific paper addressing a case of forensic evidence in pure science. 
B11- Management tools for the design, monitoring and evaluation of forensic evidence in 

pure science with a strategic perspective         
 
Professional and practical skills: 

B1- Employing skills of analysis and conclusion. 
B2- General skills. 
B3- Demonstrate professional ethics in the application of forensic evidence-making in pure 

science. 
B4- Demonstrate effective written and oral analysis and conclusion skills. 
B5- Using statistical models, calculations, and data analysis in decision-making in the 

scientific forensic manual. 
B6- Perform scenarios related to forensic issues in pure science to simulate peers. 

 
Program beneficiaries: 
 The workers in governmental and private sectors such as judges, police, lawyers, 
workers of interior, defense and health ministries, private lawyers and private institutions.       
 
Program admission requirements: 

B1- The applicant (he or she) must have a bachelor's degree. 
B2- Previous experience in forensic science. 

 
Degree requirements: 
The student must pass (30) units of the Executive Master courses including the report of the 
graduation project. 
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Program Structure: 
The course for the Executive Master of Science in Pure Criminal Sciences by taught courses is 
designed as follows: 
 

B1- The number of units required (30) accredited units including the graduation project as 
follows: 30 compulsory units. 

B2- The student studies the required modules during four semesters (three semesters tough 
courses and fourth semester devoted to the graduation project. The accredited units as 
shown in the following tables: 

 
 

Number of Semesters Number of Units Number of Courses Nature of Courses 
a3 a25 a13 Compulsory 
a1 a5 a1 Graduation Project 
a4 a30  a14 Total 
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PlanProgram The Study  
 

 
First Semester: Number of Study Units (9) 

Prerequisite Units Course Name Course Code 
- a(2+0)2 Principles of Forensic Biology FOR 510 
- a(2+0)2 Principles of Forensic Chemistry FOR 520 
- a(2+0)2 Principles of Forensic Physics   FOR 530 
- a(2+0)2 Biochemistry ForensicPrinciples of  FOR 540 
- a(1+0)1 Ethics in Forensic Sciences FOR 550 

Total Units (9) Units  
 

 
Second Semester: Number of Study Units (8) 

Prerequisite Units Course Name Course Code 
- a(2+0)2 Sciences ForensicLaboratory Techniques in  FOR 560 
- a(2+0)2 Microscopic Forensic Science FOR 512 
- a(2+0)2 Forensic Life Indicators FOR  513 
- a(2+0)2 Forensic Chemical Analysis FOR  521 

Total Units (8) Units  
 

Third Semester: Number of Study Units (8) 
Prerequisite Units Course Name Course Code 

- a(2+0)2 Analysis Forensic in Fingerprinting DNA FOR 541 
- a(2+0)2 Forensic Scientific Documentation FOR 551 
- a(2+0)2   Sciences Forensic Statistics and FOR 570 
- a(2+0)2 Scientific Seminar FOR 590 

Total Units (8) Units  
 

Fourth Semester: Number of Study Units (5) 
Prerequisite Units Course Name Course Code 

- a(0+5)5 Graduation Project FOR 600 
Total Program Units (30) Units 
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Program Courses Description 
 

a(2+0)2 Principles of Forensic Biology FOR 510 
Objective: This course aims to give the students an introduction to forensic biology and its 

importance in helping to detect crime through the close link between life sciences and 
forensic sciences. 

 
Course Contents: 
A1. Introduction to forensic biology and its importance. 
A2. Introducing the student to the terminology used in dealing with the forensic       
     biological cases that the worker may be exposed. 
A3. Studying some of the techniques from the applied forensic biology, including the use of 

arthropods, microbes and molecular studies and their role in collecting forensic evidence. 
a(2+0)2 Principles of Forensic Chemistry FOR 520 

Objective: to identify the role of chemistry in crime enforcement via providing a reliable 
forensic evidences to link the criminal person with the crime through the chemical examination 
of crime scene. 
 
Course content: 

A1- General introduction to analytical chemistry and organic chemistry 
A2- Presenting the essential chemical concepts related to explosive, gunshots, forensic fires and 

chemistry of finger prints. 
A3- Illustrating the important fundamentals of forensic chemical analysis of soil, paint and 

glass. 
a(2+0)2 Principles of Forensic Physics   FOR 530 

Objective: Introducing the student to modern physical concepts and techniques that can be 
used in forensic science. 
 
Course content: 
A1- Measuring the density of solids related to forensic evidence such as soil, glass, plastic and 

fibers 
A2- The use of optical and electronic microscopy in forensic evidence with a general 

introduction to optics 
A3- Criminal aspects in the use of radioactive materials and radiation dosimeters 
A4- Physics of fire, types of fires, flammable materials and conditions affecting fire and its 

spread such as heat, wind intensity, direction and humidity 
A5- Physical factors affecting explosions and their causes and physical sampling in the crime 

scene. 
a(2+0)2 Biochemistry ForensicPrinciples of  FOR 540 

Objective:  Introduce the student to the basic biochemistry and it’s scientific link with forensic 
sciences. The student will build his knowledge in chemical components of living organism. 

 
Course Contents:   
A1- Introduction of forensic biochemistry 
A2- A consideration of macromolecules and their effect on biochemical systems. 
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A3- Concepts and procedures of contemporary forensic biochemistry, including the 
identification of body fluids and the use of genetic markers to establish identity.  

A4- Xenobiotic and molecular biotransformation. The effect of xenobiotic in DNA and protein 
adducts. 

A5- The nucleic acids and its applications in forensic science, how are DNA profiles generated 
and how DNA samples should be collected and preserved for forensic analysis.  

a(1+0)1 Ethics in Forensic Sciences FOR 550 
Objective: To introduce the students to the ethical issues of scientific research and professional 
ethics that may be exploited in fraud and plagiarism. 
 
Course Contents: 

A1- Introduction 
A2- The concept of research ethics and professional ethics. 
A3- Review all the documents related to the ethics of scientific research enforces locally and 

internationally and combines them with the opinion of Islamic laws. 
A4- Ability to provide rational justification for ethical decisions. 
A5- Awareness of some international standards for research ethics in which abuses and violations 

may be required on both humans and animals. 
A6- Students recognize the importance of scientific integrity which will significantly increase in 

scientific research in future. 
A7- To emphasize adherence to the general guidelines in the ethics of the profession, such as not 

to disclose the secrets of criminal cases and not to change facts and evidence. 
a(2+0)2 Sciences ForensicLaboratory techniques in  FOR 560 

 forensicsvarieties of advance and recent techniques in Introduce the student to  Objective:
laboratories.  

 
Course Contents:   

A1- Amplification of nucleic acids and electrophoreses separation techniques,  
A2- Gene expression analysis.  
A3- Identification of biological fluids, blood group typing.  
A4- The analytical methods for xenobiotic and their metabolites. 
A5- Gas chromatography (GC) and high performance liquid chromatography (HPLC) 

techniques. 
A6- Techniques of infrared spectrometry (IR).  
A7- DNA profiling (DNA fingerprinting) methods and forensic analysis. 

a(2+0)2 Microscopic Forensic Science FOR 512 
Objective: This course aims to give the students an introduction to fundamentals of forensic 
biology and define the role of microorganisms in the detection of crime by collecting 
microscopic specimens and identifying them from the crime scene. 
 
Course Content: 

A1- Introduction to forensic biology and its importance. 
A2- To study fundamentals of microorganisms. 
A3- Microscopes for studying microorganisms. 
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A4- Systems and division of the various groups of microorganisms. 
A5- To analysis of microorganisms in their natural environment. 
A6- Methods of collecting samples and detection of microorganisms at the crime scene.  

a(2+0)2 Forensic Life Indicators FOR 513 
Objective: Aims to focus on the study of life organisms and their role in detecting the time of 
the crime. 
 
Course Contents: 
A1- Life organisms: classification and importance in the crime scene. 
A2- Methods and techniques used in the collection, conservation and classification of life 

organisms. 
A3- Review the most important life organism groups in the crime scene. 
A4- The importance of life organism samples in the crime scene to solve some of the criminal 

secrets of the incidence.    
a(2+0)2 Forensic Chemical Analysis FOR 521 

Objective: to identify the role of chemistry in the field of forensic evidence science and the 
role of advance scientific instrumentation in crime detection or crime prevention. 
 
Course content: 

A1- General introduction to the chemistry of fire and classification of explosives and gunshot 
residues. 

A2- Illustrating the principles of samples collection from crime scene and their storage and 
treatments.  

A3- Identify the simple scientific tolls used in crime scene. 
A4- Studying the fundamentals of advance scientific instruments and techniques available in 

scientific laboratories. 
a(2+0)2 Analysis Forensic in Fingerprinting DNA FOR 541 

Objective: Introduce the student to specific techniques in molecular genetics and molecular 
. sciences forensicbiology and their applications in  

 
Course Contents:   

A1- Theoretical and practical aspects of forensic DNA analysis and the use of population 
genetics. 

A2- DNA sample analysis, sources, collection, preservation and control contamination. 
A3- Steps to consider in the evaluation of DNA 
A4- Genetic data analysis for forensic evidence interpretation.  
A5- DNA techniques (extraction, amplification and sequencing).  
A6- DNA sample analysis for personal identification in forensic investigation.  
A7- Short tandem repeats (STR) in sex and non-sex chromosomes. 
A8- DNA typing to create identity, parentage, family relationship and organ and tissue 

transplantation. 
A9- Examples of case studies. 
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a(2+0)2 Forensic Scientific Documentation FOR 551 
Objective: To know the modern techniques and different methods in criminal scientific 
documentation through the use of modern techniques in documenting forensic evidence. 
 
Course Content: 

A1- To study crime scene and its types. 
A2- Various Physical, Chemical and Biological methods for inspecting and look over the crime 

scene. 
A3- Scientific methods in the search for material effects and ways to raise and preserve. 
A4- Different steps to document the crime scene. 
A5- Photography and drawing of the crime scene. 
A6- The nature of the criminal incident. 
A7- Preview the crime scene and the techniques of documenting the material effects resulting 

therefrom. 
A8- To learn documenting the physical effects of the crime scene and the importance of this in 

the criminal investigation. 
a(2+0)2 Statistics and Forensic Sciences FOR 570 

Objective: Introducing the students to the basics of biostatistics and the importance of its 
applications in the field of forensic science  
 
Course content: 

A1- General introduction to the nature of organic toxins, toxic elements, chemical compounds 
and the various types of drugs. 

A2- Illustrating the principles of sample collection from crime scene and their storage and 
treatments.  

A3- Recognizing the simple scientific tolls used in crime scene. 
A4- Studying the fundamentals of the advance scientific instruments and techniques available in 

scientific laboratories. 
a(2+0)2 Scientific Seminar FOR 590 

Objective: The students compile a scientific subject in the field in which the graduation project 
will be implemented and discussed in the presence of interested official and graduate students. 

a(0+5)5 Graduation Project FOR 600 
Objective: This course aims to train the students through studying a case, a field study, research 
through recording data, analyzing them statistically and discussing their implications and 
scientific explanations. 

 




