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      من املعلوم اأن اإ�شرتاتيجية التدريب ال تقت�شر على معاجلة م�شكالت التدريب احلالة 

والعاجلة فح�شب بل تتناول اأي�شا معاجلة م�شكالت التدريب امل�شتقبلية.

      وتقا�س فاعلية االإ�شرتاتيجية مبدى جناحها يف التنبوؤ بتلك امل�شكالت الإعداد العدة 

ومواجهتها من خالل التخطيط اجليد واتخاذ القرارات املنا�شبة يف �شاأن نظم وبرامج 

واآليات التدريب و ا�شتقراء االجتاهات امل�شتحدثة يف عمليات التدريب وت�شميم الربامج 

اأجل  من   ، امل�شتقبل  يف  ال�شرطي  العمل  لتطوير  كاأ�شا�س  واتخاذها  املبتكرة  التدريبية 

�شمان جودة اأداء العمليات واخلدمات ال�شرطية .

      ولقد حر�شت االإدارة العامة للتدريب منذ عدة �شنوات على تبني االأ�شلوب العلمي 

يف اأعداد اخلطة ال�شنوية لتدريب اأع�شاء قوة ال�شرطة والعاملني بالوزارة من اأجل توفري 

اإىل  تهدف  كما  الكايف  بالقدر  االأمنية  االإ�شرتاتيجية  تت�شمنها  التي  املختلفة  املعارف 

التطوير امل�شتمر الأداء االأجهزة االأمنية ملوكبه التقدم العلمي والتقني يف �شتى جماالت 

العمل ال�شرطي وتنمية روح املبادرة والبتكار والتعاون اخلالق لدى اأع�شاء قوة ال�شرطة 

روح  تدعيم  اإىل  اأي�شا  تهدف  كما  اليومي  العمل  م�شكالت  ملواجهة  بالوزارة  والعاملني 

ال�شنوية  اخلطة  من  الهامة  االأهداف  احد  اإن  كما   ، ال�شرطة  قوة  اأع�شاء  لدى  الوالء 

امل�شتويات  يف  القيادية  املنا�شب  لتويل  الالزمة  ال�شرطية  الكوادر  اإعداد  هي  للتدريب 

االإدارية املختلفة بجهاز ال�شرطة.    

      ومن هذا املنطلق فقد روعي يف اإعداد اخلطة العامة التدريبية لوزارة الداخلية 

لتلبية  املبتكرة  التدريبية  الربامج  بع�س  تت�شمن  اأن   2013-2012 التدريبي  للمو�شم 

اأخرى لي�شتجيب  االحتياجات التدريبية من ناحية ولتطوير العمل ال�شرطي من ناحية 

المقدمة



للمتغريات االإقليمية واملحلية التي توؤثر ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر على اأمن املجتمع.

      كما ت�شمت اخلطة العامة التدريبية دورات تدريبية حول التدريب يف زمن التغريات 

، اجتاهات القرن احلادي والع�شرين.

     ونظرا لدخول العن�شر الن�شائي يف العمل ال�شرطي فمن الطبيعي اأن يتدرج اأفراده 

ال�شلم الوظيفي يف الوظائف االإدارية والقيادية يف امل�شتقبل فقد ت�شمنت اخلطة دورات 

تدريبية حول اأبعاد النجاح للمراأة القيادية.

   

االأمنية  ال�شرطية يف االأجهزة  القيادات  بتزويد  اأولت اخلطة اهتماما خا�شا       كما 

املختلفة باملهارات والقدرات القيادية ملواجهة املواقف االأمنية املختلفة فقد اأدرجت عددا 

من الدورات التدريبية حول :

- القيادة املوقفية (روؤية جديدة يف تغيري الفكر االإداري املعا�شر).

- القيادة الذاتية ... مناذج التفوق واملوؤ�شرات.

- اإدارة االأزمات وال�شغوط االأمنية يف ظل التحوالت العربية الراهنة.

- اإدارة املخاطر والتخطيط ال�شتمرارية االأعمال واخلطط البديلة.

- تطوير مهارات التنبوؤات االأمنية و مهارات و�شع ال�شيناريوهات.

- التفكري بال�شيناريوهات يف العمل االأمني.

  كما مل تغفل اخلطة العامة اال�شتمرار يف ن�شر ثقافة حقوق االإن�شان بني اأع�شاء قوة 

ال�شرطة.  فقد ت�شمنت العديد من الدورات التدريبية لكل من ال�شباط و�شباط ال�شف 

واالأفراد.

تواجه  ب�شفة خا�شة  العربي  ب�شفة عامة ودول اخلليج  العربية  الدول  باأن  ونظرا      

على  �شنوات  عدة  منذ  حر�شت  للتدريب  العامة  االإدارة  فاأن  االأمنية  التحديات  ذات 

االهتمام بالتدريب امل�شرتك لعنا�شر من قوات ال�شرطة يف تلك الدول ومن ثم تدرج يف 

خطة التدريب ال�شنوية دورات تدريبية ي�شارك فيها عنا�شر اأمنية من تلك الدول لتلبية 

احتياجات تدريبية م�شرتكة.

   اإن الغاية النهائية من العملية التدريبية هي �شمان تنفيذ االإ�شرتاتيجية االأمنية باأعلى 



مدير عام 

االإدارة العامة للتدريب

اللواء / حميد حبيب ال�سماك

م�شتوى من االأداء ل�شائر العاملني يف جهاز ال�شرطة مبا يحقق االأمن واال�شتقرار يف داخل 

املجتمع.

   ويف اخلتام فاأن االإدارة العامة للتدريب تنتهز هذه الفر�شة لتتقدم بخال�س ال�شكر 

وعظيم التقدير اإىل اأكادميية �شعد العبد اهلل للعلوم االأمنية وكلية االأمن الوطني واالإدارة 

العامة لتاأهيل �شباط ال�شف واالأفراد وكافة مراكز التدريب التخ�ش�شية ومعاهد التدريب 

واأجهزة االأمن املختلفة ملا يبذلوه من جهد خمل�س وتعاون مثمر لدعمها وم�شاندتها يف 

�شعيها بتطوير العملية التدريبية وال�شكر مو�شول لالأجهزة التعليمية والتدريبية الوطنية 

املتمثلة يف جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعهد الدرا�شات 

الق�شائية والقانونية واأجهزة التدريب بوزارة الدفاع واحلر�س الوطني وديوان املحا�شبة 

واالأجهزة االإعالمية بالدولة ومراكز التدريب االأهلية املعتمدة مل�شاهمتهم البناءة يف دعم 

العملية التدريبية يف جهاز ال�شرطة.

التدريبية كل عام ما  العملية  التي تتحقق من خالل  تلو االجنازات  اأن االجنازات      

كانت لتتحقق لوال دعم وم�شاندة القيادات العليا لوزارة الداخلية املمثلة يف �شيدي معايل 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء و وزير الداخلية و�شيدي الفريق وكيل وزارة الداخلية و�شعادة 

الفريق وكيل الوزارة امل�شاعد ل�شئون التعليم والتدريب.

وفقنا اهلل جميعا اإىل مافيه خري هذا الوطن العزيز..



الفهرس
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اأواًل: قطاع �شئون التعليم والتدريب

اأ- الإدارة العامة للتدريب 

الدورات التعاقدية ملختلف القطاعات الأمنية 

1 - دورة القيادة الذاتية – مناذج التفوق واملوؤ�شرات 

2 - دورة  اإدارة االأزمات وال�شغوط االأمنية يف ظل التحوالت االإقليمية الراهنة

3- دورة التدريب يف زمن التغريات اجتاهات القرن احلادي والع�شرون

4- دورة املالحة البحرية ومراقبة القيادة

5- دورة  مهارات الكتابة وفنون االإلقاء

6- حما�شرة عامة “من حقك اأن تنجح”

7- دورة تاأمني وحماية احلدود

8- دورة اإدارة املخاطر والتخطيط ال�شتمرارية االأعمال و اخلطط البديلة  

9- دورة املدونة االأمنية الدولية الأمن ال�شفن واملوانئ  

10- دورة القيادة املوقفية والتدقيق يف الذكاء اال�شرتاتيجي 

11- دورة تق�شي االأثر

12- دورة التفكري بال�شيناريو يف العمل االأمني

13- دورة اإدارة الذات وفن قيادة االآخرين

14- دورة اأبعاد جناح املراأة القيادية

15- ور�شة عمل مكافحة االجتار بالب�شر والتعريف بالالجئني كا�شتجابة 

      ملا بعد الكوارث الطبيعية واالإن�شانية

16- دورة التحقيق يف جرائم احلا�شب االآيل واالإنرتنت

17- دورة التفكري االإبتكاري للمديرين 

(SPSS) 18- دورة التحليل االإح�شائي للبيانات با�شتخدام برنامج

19- ور�شة عمل  حتديد م�شئولية اأجهزة اإنفاذ القانون والتوعية حول تقدمي 

احلماية يف املناطق العمالية وحفظ االأمن

20- دورة تعليم اللغة االإجنليزية يف جمال االأمن امل�شتوى االأول – مبتدئ

21- دورة القوانني والت�شريعات البيئية وال�شبطية القانونية

ECDIS 22- دورة نظام اخلرائط املالحية االإلكرتونية
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23- دورة تعليم اللغة االإجنليزية يف جمال االأمن امل�شتوى الثاين – متو�شط

24- دورة تعليم اللغة االإجنليزية يف جمال االأمن امل�شتوى الثالث – متقدم

دورات امل�ساركة ملختلف القطاعات الأمنية

1- مهارات التعامل مع و�شائل االإعالم وتخطيط احلمالت االإعالمية

وقيا�س فاعليتها يف اإدارة االأزمات

2- تنمية ح�س االإلقاء

3- تاأمني منافذ احلدود

4- تقيم اأداء املروؤو�شني وحتفيزهم

5- التفكري اأالبتكاري للمديرين  

6- الت�شريعات البيئية وال�شبطية الق�شائية

7- التخ�ش�شية يف االأدلة اجلنائية

8- دورة تدريبية يف االأمن وال�شالمة

9- دورة تدريبية يف اأ�شاليب الفح�س املجهري لالآثار االأ�شلحة

10- برنامج مكافحة القر�شنة البحرية 

11- قيم العمل والوالء

12- اأمناط القيادة

13- التعامل مع املدمنني

14- احلالة االجتماعية والنف�شية للمدمنني

15- الطرق احلديثة والتجارب لالإقالع عن املخدرات

16-  اأجهزة ربط  مواقع ات�شاالت 

17- تخطيط ال�شبكة

18- اأجهزة امليكروويف

19- حلامات كوابل االألياف ال�شوئية

20- اأنظمة االألياف ال�شوئية 

21- كيف تكون باحثا قانوين متميز

22- فن الدفاع يف الق�شايا
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23- اإعداد املحا�شر القانوين

24- اجلرائم الواقعة من املوظفني العموميني والواقعة عليهم

25- قانون اخلدمة املدنية

26- ترقيات املوظفني وتنظيمها

27- التحقيق مع اأع�شاء قوة ال�شرطة

28- قانون قوة ال�شرطة

29- اإعداد املذكرات القانونية

30- �شياغة الت�شريعية للقوانني واللوائح

31- التحقيق االإداري و�شيغة مذكراته

32- اجلرائم االإلكرتونية

33- تنمية املهارات القانونية

34- تنمية املهارات القانونية واال�شت�شارية

35- االإدارة القانونية يف العمل احلكومي

36- اإعداد �شحف الدعاوي وطرق رفعها و�شوابطها

ب- اأكادميية �سعد العبد اهلل للعلوم الأمنية 

     معهد تدريب ال�سباط

1- دورة اإدارة االأزمات 

2- دورة دور ال�شرطة يف مواجهة اال�شطرابات االأمنية 

3- دورة دور رجال االأمن يف مواجهة اجلرمية االإلكرتونية

 power point 4- دورة برنامج عر�س ال�شرائح

5- دورة اإعداد وكتابة التقارير واملرا�شالت ال�شرطية 

6-دورة فن التعامل مع اجلمهور 

C.I.D – 7- دورة  دبلوم كامربدج الدولية ملهارات تقنية املعلومات

8- دورة حقوق االإن�شان يف جمال العمل ال�شرطي

9- دورة مفهوم القيادة

10- دورة اإعداد م�شروع امليزانية

11- دورة تنمية مهارات اإدارة الوقت
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12- دورة اأ�شاليب واإجراءات جتنيد امل�شادر 

 Win + Power Point 13- دورة برنامج عر�س ال�شرائح

14- ور�شة مهارات التفكري االإبداعي يف البحث اجلنائي

Win + Word 15- دورة برنامج

16- دورة االإ�شعافات االأولية  

17- ور�شة عمل حتليل امل�شكالت واتخاذ القرارات االإدارية 

18- دورة االإدارة بالقيم 

19- دورة التعامل مع �شغوط العمل 

20- دورة الذات القيادية احلماية واال�شتثمار

21- دورة مكافحة اجلرمية املنظمة

22- دورة اإعداد مدرب

23- دورة تنمية املهارات االإدارية وال�شلوكية يف التعامل مع الطلبة الع�شكريني 

ج - الإدارة العامة لكلية الأمن الوطني

      مركز اإعداد القادة

 1- برنامج القيادة واالإدارة الفعالة  

2- دورة تنمية املهارات القيادية املتقدمة رقم (9- 10)

3- برنامج اإدارة التغيري  

4- دورة تنمية املهارات القيادية التاأ�شي�شية رقم (12- 13)

5- دورة �شهادة احرتاف التدريب

6- برنامج اجلرافولوجي التاأ�شي�شية رقم (2)

7 برنامج التخطيط اال�شرتاتيجي 

8- برنامج اجلرافولوجي التقدمية رقم (1)

9- برنامج م�شرح اجلرمية 

10- دورة اإدارة االأزمات والكوارث رقم (3)

11- برنامج اأمن املعلومات

12- برنامج اجلرمية املنظمة 
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معهد الدرا�سات الإ�سرتاتيجية الأمنية 

املتغريات املحلية  الكويتي يف ظل  الوطني  االأمن  1- حلقة نقا�شية تدريبية 

واالإقليمية والدولية 

2 حلقة نقا�شية تخ�ش�شية الدرا�شات امل�شتقبلية والتنبوؤ  

3- حلقة نقا�شية تدريبية التعامل مع و�شائل االإعالم واملوؤمترات ال�شحفية 

4- حلقة نقا�شية تخ�ش�شية الرتكيبة ال�شكانية للعمالة الوافدة واأثرها على 

االأمن الوطني

5- ندوة االأمن الوطني الكويتي  يف ظل املتغريات املحلية واالإقليمية والدولية 

جمل�س  بدول  ال�شاملة  االأمنية  االإ�شرتاتيجية  تدريبية   نقا�شية  حلقة   -6

التعاون لدول اخلليج العربية 

7- حلقة نقا�شية تدريبية حقوق االإن�شان وتطبيقاتها بوزارة الداخلية 

8- دورة التخطيط اال�شرتاتيجي للقادة رقم (4)

9- حلقة نقا�شية تخ�ش�شية الرقابة والتفتي�س لقيا�س الكفاءة االأمنية 

10- حلقة نقا�شية تدريبية الدور التنموي للموؤ�ش�شات االأمنية يف املجتمع

11- حلقة نقا�شية تخ�ش�شية بناء اخلطة الزمنية حلاالت اال�شتعداد الطارئة 

12- حلقة نقا�شية تدريبية �شابط البحث اجلنائي املميز 

13- حلقة نقا�شية تخ�ش�شية  اإعداد وتطوير الهياكل التنظيمية والو�شف الوظيفي

14- ندوة غ�شيل االأموال وتاأثرياته االقت�شادية واالجتماعية  وتاأثرياته على 

املجتمع الكويتي

15- ندوة حماية الذات الوظيفية لرجل االأمن  

16- حما�شرة اجلرمية االإلكرتونية وق�شور الت�شريعات يف مكافحتها 

17 حما�شرة اإح�شائية اجلرائم يف دولة الكويت وانعكا�شاتها على االأمن الداخلي 

18- حما�شرة دور القوى الناعمة لدولة الكويت يف حتقيق االأمن الوطني 

د– الإدارة العامة لتاأهيل وتدريب �سباط ال�سف والأفراد 

معهد تدريب �سباط ال�سف والأفراد

1- دورة فن التعامل مع اجلمهور
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ال�سفحةالــــــــــدورة 

2- دورة اإعداد وكتابة التقارير (الثامنة – التا�شعة – العا�شرة)

3- دورة �شكرتارية واإدارة مكاتب (ال�شاد�شة)

4-  دورة االإ�شعافات االأولية (الثانية)

5- دورة البحث والتحري (الثالثة ع�شر)

6- دورة ماأمور ال�شلكي (اخلام�شة)

7- دورة م�شئويل املخازن والعهد (الثالثة ع�شر- الرابعة ع�شر)

9- دورة اإجراءات ال�شبط والتفتي�س دون التع�شف يف ا�شتغالل ال�شلطة (اخلام�شة)

10- دورة حت�شني اخلط (الثالثة)

11- دورة تنمية مهارات اإدارة الوقــت (الثانية)

12- دورة تربية اخليول واأمرا�شها (االأوىل)

13- دورة اللغة االإجنليزية (االأوىل)

14- دورة اإعداد مدرب الدفاع عن النف�س (االأوىل) 

15- دورة التخ�ش�شية الآالت النحا�شية والقرب (الرابعة) 

16- دورة االإجراءات القانونية ملخالفة اجلنحة املرورية (الرابعة) 

17- دورة املهام االأ�شا�شية ل�شباط ال�شف واالأفراد العاملني باالأمن العام (الثامنة ع�شر)

18- دورة مدرب تدريب تاأ�شي�شي (االأوىل)

19- دورة احلا�شب االآيل ال�شاملة (ال�شابعة ع�شر- الثامنة ع�شر)

20- دورة مكافحة املخدرات (التا�شعة)

21- دورة التفتي�س االأمني (ال�شاد�شة)

22- دورة كيفية التعامل مع اأ�شحاب احل�شانات (االأوىل) 

23- دورة اإعداد مدرب �شباحة واإنقاذ (الثانية) 

24- دورة اإعداد م�شاعد �شابط املخفر (اخلام�شة)

ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
1- دورة مكافحة االإرهاب التقدمية  رقم (20-19-18-17)  

2- دورة مكافحة االإرهاب التاأ�شي�شية رقم (19)

3- دورة االإ�شناد التاأ�شي�شية رقم (14)
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ال�سفحةالــــــــــدورة 

4- دورة التكتيكات االآيل والراجل للقتال يف املناطق املبنية رقم (1 - 2)

5 - دورة التكميلية التخ�ش�شية رقم (12)

6- دورة �شباط االإدارة العامة لقوات االأمن اخلا�شة التاأ�شي�شية رقم (3)

7- دورة اأمن وحماية الطائرات الكويتية التاأ�شي�شية رقم (34)

8- دورة التخل�س من املتفجرات االإرهابية والذخائر الع�شكرية وطرق الك�شف عنها 

التاأ�شي�شية رقم (18)

9- الدورة التاأ�شي�شية ملكافحة ال�شغب رقم (24)

10- دورة عمليات احلماية اخلا�شة التقدمية رقم (2)

11- دورة القتال يف املناطق املبنية التاأ�شي�شية رقم (10)

12- دورة اأمن وحماية  ال�شخ�شيات الهامة  التاأ�شي�شية رقم (33)

13- دورة اأمن املن�شاآت التقدمية   رقم (6-5-4-3-2-1)

14- دورة اأمار ال�شاد�شة

15- دورة عمليات دروع التقدمية  رقم (16-15-14- 17)

16- دورة القنا�شة التاأ�شي�شية امل�شتوى الثاين  رقم (2-1) 

17- دورة احلماية اخلا�شة التاأ�شي�شية رقم (8)

18- دورة اأمن املن�شاآت التاأ�شي�شية رقم  (8)

19- دورة تخ�ش�س ال�شالح  (1)

20- دورة القب�س وال�شيطرة املطورة رقم (14)

21- دورة تقدمية �شرايا مكافحة ال�شغب رقم  (8-7-6-5)

22- دورة اأمن وحماية الطائرات الكويتية التقدمية رقم (17-16-15-14-13-12)

23- دورة الغازات امل�شيلة للدموع رقم (13)

24- دورة ر�شا�س عيار 7.26 ملم التاأ�شي�شية رقم (4)

25- دورة ا�شتخدام املتفجرات لعمليات مكافحة االإرهاب التخ�ش�شية رقم (2)

26- دورة احلرا�شات للحماية اخلا�شة التقدمية رقم (1)

27- دورة فن القيادة الوقائية للمركبات رقم  (6-5)

28- دورة التخل�س من املتفجرات االإرهابية التقدمية رقم (4)

29- دورة القيادة وال�شيانة للمدرعات التاأ�شي�شية رقم (11)
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ال�سفحةالــــــــــدورة 

30- دورة اأ�شلحة االإ�شناد رقم (6)

31- دورة اإخالء وتاأمني �شكن ال�شخ�شيات الهامة رقم (6)

32- دورة االإجراءات االأمنية امل�شددة (6)

33- دورة عمليات احلماية اخلا�شة التقدمية رقم (3)

34- دورة مناورات ومتارين عملياتية (2-1)

35- دورة تاأمني املواكب الر�شمية رقم  (3)

ال�شرية   - الثالثة  ال�شرية   - الثانية  ال�شرية   - االأوىل  (ال�شرية  تن�شيطية  دورة   -36

الرابعة)

37- دورة الغو�س التقدمية رقم (5-4)

38- دورة التطهري يف املناطق املبنية رقم (1)

39- دورة اأمن املن�شاآت للمفت�شات التن�شيطية رقم (2)

ثالثًا :مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود 
1- دورة تعليم بحري اأ�شا�شي - خريجي مدر�شة ال�شرطة

2- دورة اإجراءات ال�شبط والتفتي�س الربي رقم ( 4-3)

3- دورة فك وتركيب �شالح  M 16 رقم (4 - 5)

4- دورة تن�شيطية اأمن احلدود رقم (3)

5- دورة البحث والتفتي�س البحري رقم (5 - 6)

6- دورة الدفاع عن النف�س- �شيجال رقم (3)

7- دورة ال�شالمة البحرية واالإنقاذ البحري 

8- دورة فك وتركيب ر�شا�س عيار 0.50 ان�س (4-3)

9- دورة املهارات البحرية يف ربط احلبال رقم (16-15)

10- دورة �شيانة االأ�شلحة وتخزين الذخائر الأطقم الزوارق 

11- دورة تعليم �شباحة رقم (4-3)

12- الدورة التاأ�شي�شية اأمن احلدود رقم ( 34 - 35 )

13- دورة مبادئ ال�شيانة الوقائية للمحركات رقم (3 - 4)

14- دورة تاأ�شي�شية خفر ال�شواحل رقم (4 - 5)

15- دورة مهام حدودية
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ال�سفحةالــــــــــدورة 

16- دورة الرماية الربية بالذخرية احلية (1 – 2)

17- دورة قيادة احلوامة رقم (6 – 7 - 8)

18- دورة النظام االأمني للمراكز احلدودية (1 – 2)

19- دورة قادة الزوارق البحرية

20- دورة التعامل الفني مع املعدات واالآليات البحرية

رابعًا: مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
خارطة تبني موقع تدريب ال�شرة

خارطة تبني موقع تدريب ال�شويخ

خارطة تبني موقع تدريب الفروانية

Win + Word 1- دورة

Power point 2- دورة

3- دورة نظام االقامات

4- دورة نظام املوؤ�ش�شات االإ�شالحية 

5- دورة دخول وخروج

6 - دورة نظام اال�شتعالم العام

7- دورة نظام �شئون العاملني

8- دورة نظام ال�شـــادر و الوارد

9- دورة نظام حت�شيل ر�شوم – مرور

Excel 10- دورة برنامج اجلداول االإلكرتونية

11- دورة نظام التاأ�شريات

12- دورة تلقي البالغات لبدالة االأمان 112

13- دورة نظام الق�شايا

14- دورة ال�شكرتارية التنفيذية

One Note 15- دورة

16- دورة نظام ا�شتعالم عام – هجرة

Flash 17- دورة

18- دورة نظام تاأ�شيــرات قطاع خا�س
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ال�سفحةالــــــــــدورة 

19- دورة احلا�شب ال�شخ�شي ال�شامل

20- دورة نظام حت�شيل ر�شوم- هجرة

21- دورة نظام التفتي�س االأمني

 Front page 22- دورة

23- دورة نظام رخـــ�س القيادة

24- دورة نظام اجلن�شية

25- دورة رقابة اأمنية - ا�شتعالم

(Word Advanced ) 26- دورة

(Access) Introduction 27- دورة

28- دورة نظام املركبــــات

INTERNET + OUT LOOK 29- دورة

(Access  Advanced ) 30- دورة

31- دورة نظام املخالفات

32- دورة نظام العمالة املنزلية

33- دورة نظام ا�شتعالم عام – مرور

(V.B Introduction) 34- دورة مربجمة التطبيقات با�شتخدام

35- دورة نظام تنفيذ اأحكام مرور

36- دورة تقنيات دورية الر�شد االأمني

37- دورة نظام مركبات - قطاع خا�س

38- دورة نظام �شئون القوة

Microsoft Visio 39- دورة

40- دورة نظام االإبعاد

41- دورة رقابة اأمنية – (اإدخال وا�شتعالم)

42- دورة نظام الربط االلكرتوين ملوظفي حماية الطائرات

          (V.B Advanced) 43- دورة مربجمة التطبيقات با�شتخدام

44- دورة نظام تنفيذ اأحكام جنائي

 In Design 45- دورة

46- دورة االأر�شيف االإلكرتوين
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ال�سفحةالــــــــــدورة 

47- دورة نظام الت�شجيل والقبول

MS PROJECT 48- دورة

49- دورة A+ (اعتماد �شي�شكو)

 1 CCNA 50- دورة

(Excel Adv)  51  -دورة

(Power Point ) Adv 52- دورة

 2 CCNA 53-  دورة

 GIS 54- دورة نظام املعلومات اجلغرايف املركزي

A+ 55- دورة  اأ�شا�شيات تكنولوجيا املعلومات

56- دورة  تطوير املهارات االإدارية با�شتخدام احلا�شب االآيل ملتخذي القرار

57- دورة االنرتنت واحلكومة االلكرتونية ملتخذي القرار

Tatra دورة ال�شلكي لنظام Dispatcher 58- دورة جهاز ات�شال غرفة العمليات

59- دورة االت�شال واالأجهزة الال�شلكية

60- دورة ماأمور عمليات

61- دورة تقنيات اأمن ال�شجون

خام�شًا مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اجلنائي
1- دورة طرق �شبط املخدرات 

2- دورة البحث الفني ال�شاملة (1- 2) 

3- دورة الب�شمة الوراثية ودورها يف البحث اجلنائي

4- دورة جرمية الر�شوة

5- دورة التب�شيم (4-3-2-1) 

املخدرات  (ق�شمي  دولياُ  املمنوعة  العقاقري  للك�شف عن  احلديثة  الطرق  دورة    -6

وال�شموم – عملي) 

7- دورة تخ�ش�شية يف جمال الب�شمة الوراثية

8- دورة اإجراءات ال�شبط والتفتي�س (2-1)

9- ندوة علمية (اأنظمة الرقابة النوعية الفنية واالإدارية لتح�شني وتطوير العمل اجلنائي)

10- دورة الب�شمة التعريفية (2-1)
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ال�سفحةالــــــــــدورة 

11- دورة  التعرف على اأنواع املخدرات ومتعاطيها (2-1)

12- دورة  املر�شد ال�شري (2-1)

13- دورة  امل�شاعدات الفنية

14- دورة طرق �شبط املخدرات 

15- دورة اجلرائم االإلكرتونية

16- دورة كيفية اإعداد �شابط م�شرح جرمية متكامل ومهام قائد فريق العمل 

17- دورة كيفية كتابة التقارير الفنية يف املجال اجلنائي

18- دورة مهام اإدارة حماية االآداب العامة 

19- دورة فح�س املواد املخدرة وال�شموم واملبيدات والغازات اخلانقة (االأحياء – املتوفيني)

20- دورة االأخطاء ال�شائعة يف حما�شر ال�شبط والتحريات 

21- الدورة التاأ�شي�شية ملنت�شبي قطاع االأمن اجلنائي
 

�شاد�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع العمليات
1- دورة التاأ�شي�شية ملدربي الكالب البولي�شية 

EC -135 (GH) 2- دورة تن�شيطية الطريان العام

3- دورة امل�شتجيب االأول يف التعامل مع املواد اخلطرة

AS -356 (GH) 4- دورة تن�شيطية الطريان العام

EC-135 (IF) 5- دورة تن�شيطية الطريان عدادات

AS -356 (IF) 6- دورة تن�شيطية الطريان عدادات

جمل�س  بدول  املدين  الدفاع  ل�شباط  ال�شامل  الدمار  اأ�شلحة  مع  التعامل  دورة   -7

التعاون لدول اخلليج العربية

8- الدورة التاأ�شي�شية اخلام�شة ل�شباط وزارة الداخلية على تدابري الدفاع املدين

EC-135 (P.R) 9- دورة تن�شيطية على املهام ال�شرطية اجلوية

AS -365 10- دورة تن�شيطية على طريان الون�س

11- الدورة التاأ�شي�شية الثالثة ل�شباط ال�شف واالأفراد بوزارة الداخلية على تدابري 

الدفاع املدين

135 -NAV( EC) 12- دورة تن�شيطية على املالحة اجلوية
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ال�سفحةالــــــــــدورة 

 AS -365 (NAV) 13- دورة تن�شيطية على املالحة اجلوية

�شابعًا: مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور
1- دورة الفح�س الفني التاأ�شي�شية (االأوىل – الثانية – الثالثة)

2- دورة حتقيق املخالفات (الثانية) �شباط 

3- الدورة التن�شيطية لرجل املرور (الثالثة) �شباط

4 - دورة تراخي�س املرور (مركبات- رخ�س قيادة)- موظفات

5- الدورة التاأ�شي�شية لرجل املرور(ال�شابعة – الثامنة)  �شباط �شف و اأفراد

6- دورة الفح�س الفني التن�شيطية (الرابعة- اخلام�شة)

7- الدورة التن�شيطية لرجل املرور  �شباط �شف و اأفراد (الثانية)

8- الدورة التاأ�شي�شية لرجل املرور(ال�شاد�شة) �شباط 

9- دورة الك�شف عن الرقم املميز لل�شاحنات و االإطارات 

10- دورة تراخي�س املرور (الثالثة) مركبات- رخ�س قيادة مدنيني- �شباط �شف و 

اأفراد

11- الدورة التن�شيطية للدراجات االآلية للمرور (الثالثة) �شباط �شف واأفراد 

12- ندوة امل�شاريع امل�شتقبلية املوؤثرة على احلركة املرورية (الثانية)

ثامنًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن العام
الدورات التاأ�سي�سية 

1- دورة فن التعامل مع اجلمهور يف جمال قطاع االأمن العام (�شباط �شف – اأفراد)

2- دورة فن التعامل مع اجلمهور يف جمال قطاع االأمن العام (�شباط)

3- دورة اإعداد وكتابة التقارير

4- دورة الثقافة القانونية لرجل املخفر

5- دورة ماأمور ال�شلكي

6- دورة اأ�ش�س العمل االإداري يف املخفر

الدورات التخ�س�سية

 1- دورة دليل �شابط االأمن العام

2- دورة املهارات االإدارية ل�شباط املخفر 
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ال�سفحةالــــــــــدورة 

3- دورة اإعداد م�شاعد �شابط املخفر 

4- دورة املهام االأ�شا�شية ل�شباط ال�شف واالأفراد 

5- برنامج هاتف الطوارئ

6- دورة �شرطة خدمة املجتمع

الدورات التقدمية

1- دورة القيادة االإدارية 

2- دورة مهارات التفاو�س واالت�شال مع االآخرين 

3- دورة تخطيط واإدارة خطة العمل  

4- دورة اإدارة وتروؤ�س االجتماعات واللجان   

تا�شعًا: مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن املنافذ
1- دورة التفتي�س االأمني (4-3-2-1)

2- دورة فن التعامل مع اجلمهور

3- الدورة التاأ�شي�شية الأمن املنافذ (12-11)

عا�شرًا : قطاع املوؤ�ش�شات اال�شالحية وتنفيذ االأحكام
1- دورة املوؤ�ش�شات االإ�شالحية التاأ�شي�شية ملفت�شات ال�شجون (3-2-1)

2- دورة لغة اجل�شد

3- دورة املوؤ�ش�شات االإ�شالحية التاأ�شي�شية ل�شباط ال�شف واالأفراد (3-2-1)

4- دورة لغة اجل�شد

5- دورة املوؤ�ش�شات االإ�شالحية املتقدمة ملفت�شات ال�شجون (1)

6- دورة ال�شخ�شية القيادية ومهارات التاأثري 

7- دورة املوؤ�ش�شات االإ�شالحية املتقدمة ل�شباط ال�شف واالأفراد 

احلادي ع�شر : االإدارة العامة  للتحقيقات
1- دورة جرمية االجتار بالب�شر يف القانون الكويتي والقانون املقارن

2- دورة اأ�شول التحقيق يف ق�شايا اجلنح العامة 

3- دورة اأوجه الت�شرف يف ق�شايا اجلنح العامة

4- دورة احلماية القانونية لعنا�شر قوة ال�شرطة
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ال�سفحةالــــــــــدورة 

5- دورة اأ�شول التحقيق يف ق�شايا جنح املرور

6- دورة دور رجل ال�شرطة يف تنفيذ االأوامر ال�شادرة باإلقاء القب�س

7- دورة اأوجه الت�شرف يف ق�شايا جنح املرور

8- دورة اإجراءات تفتي�س ال�شكن اخلا�س يف القانون الكويتي

9- دورة اأ�شول التحقيق يف ق�شايا اجلنح اخلا�شة

10- دورة التحريات والبحث عن االأدلة املادية وال�شفوية يف القانون الكويتي

11- دورة جرمية التعدي على موظف عام اأثناء تاأدية واجبة

12- دورة اأوجه الت�شرف يف ق�شايا اجلنح اخلا�شة

13- دورة االأخطاء ال�شائعة يف اإجراءات التحقيق

14- دورة االإجراءات القانونية يف تقييد حرية املتهم 

15- دورة تكييف الواقعة يف املواد اجلنائية

16- دورة اجلرائم االإلكرتونية يف القوانني الو�شعية

17- دورة فن التحقيق اجلنائي يف اجلرائم االإلكرتونية

18- دورة التلب�س باجلرمية واآثاره القانونية

الثاين ع�شر : وزارة الدفاع
1- االإطفاء التاأ�شي�شية ل�شباط ال�شف واالأفراد

2- برنامج اال�شتخبارات لل�شباط

3- اللغة االجنليزية 

4- مدرب ريا�شة 

5- اللغة االجنليزية

6- دورة البندقية ل�شباط ال�شف واالأفراد 

7- ال�شرطة الع�شكرية لل�شباط

8- اللغة االجنليزية

9- اللغة االجنليزية

10- اإعداد املدربني 

11- القتال يف املناطق املبنية 

12- املغاوير االأ�شا�شية 
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ال�سفحةالــــــــــدورة 

13- االإ�شعافات االأولية امليدانية لل�شباط

14- التاأ�شي�شية البحرية لل�شباط 

15- قنا�س ميدان 

16- حريق و ح�شر عطب 

17- ال�شرطة الع�شكرية التاأ�شي�شية ل�شباط ال�شف واالأفراد

18- الغو�س االأ�شا�شية امل�شرتكة 

19- اللغة االجنليزية

20- رماية م�شد�س لل�شباط 

21- خارطة و بو�شلة 

22- اللغة االجنليزية

23- القوارب االأ�شا�شية 

24- اللغة االجنليزية

الثالث ع�شر : احلر�ص الوطني
1- اإعداد �شباط رماية الوحدات

2- تاأهيل مدربني رماية البندقية ل�شباط ال�شف

3- ال�شاعقة التاأ�شي�شية امل�شرتكة

4- البندقية املتقدمة ل�شباط ال�شف واالأفراد

5- التطهري الكيماوي ل�شباط ال�شف واالأفراد

6- البندقية املتقدمة لل�شباط

7- رماية امل�شد�س الع�شكري لل�شباط

8- امل�شد�س املتقدمة لل�شباط

9- التفتي�س الوقائي ل�شباط ال�شف واالأفراد

10- تاأ�شي�شية الدفاع الكيماوي لل�شباط 

11- ال�شف واالأفراد

12- �شيانة االأ�شلحة اخلفيفة

13- تخزين اأ�شلحة وذخائر بالوحدات
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ال�سفحةالــــــــــدورة 

الرابع ع�شر : وزارة الرتبية
1- دورة تدريبية يف لغة االإ�شارة (التاأ�شي�شية االأوىل)

2- دورة تدريبية يف لغة االإ�شارة (التاأ�شي�شية الثانية)

3- دورة تدريبية يف لغة االإ�شارة (تقدمية)

4- دورة تدريبية يف لغة االإ�شارة (تن�شيطية)

5- دورة تدريبية يف لغة االإ�شارة (تن�شيطية)

6- دورة تدريبية يف لغة االإ�شارة (تن�شيطية)

7- دورة تدريبية يف لغة االإ�شارة (تن�شيطية)

8- دورة تدريبية يف لغة االإ�شارة (تن�شيطية)

9- دورة تدريبية يف لغة االإ�شارة (تن�شيطية)

اخلام�ص ع�شر : ديوان املحا�شبة
1- ور�شة عمل فح�س العقود االإدارية واهم االأخطاء عند �شياغتها

2- دورة فن اإدارة االجتماعات 

3- دورة املهارات القيادية يف ظل العامل املتغري 

ال�شاد�ص ع�شر : جامعة الكويت

اأ- كلية العلوم

1- تخ�ش�شية يف برجمة احلا�شب االآيل (تعاقدي)

2- اأ�ش�س التحليل الكيميائي (تعاقدي)

3- برنامج رخ�شة قيادة احلا�شوب املكثف Smart ICDL (تعاقدي)

ب- كلية العلوم االإدارية

1- القائد الذكي 

2- اإعداد وكتابة التقارير االإدارية

3- تب�شيط اإجراءات طرق العمل

4- اإدارة التمكني القيادي

5- ا�شت�شراف امل�شتقبل

6- احلكومة االإلكرتونية
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ال�سفحةالــــــــــدورة 

7- التخطيط االإ�شرتاتيجي

8- املحا�شبة لغري املحا�شبني

9- كيفية اإعداد البحوث والدرا�شات

ج- كلية العلوم االجتماعية
1- التحليل االإ�شرتاتيجي الدويل املعا�شر

2- قوة االختيار ومهارات اتخاذ القرار 

3- كيف تبقى متوا�شاًل مع املعلومات احلديثة

4- �شناعة القرارات االإ�شرتاتيجية – ا�شنع قرارك قبل اأن تتخذه

5- اآليات مواجهة �شغوط العمل

6- القيادة التنفيذية املتميزة وبناء فرق االأداء العايل

7- العوامل النف�شية يف التحقيقات اجلنائية  (تعاقدية)

8- مهارات التعامل مع االأزمات  (تعاقدية)

د- كلية االآداب
1- فن الربوتوكول واال�شتقبال للزيارات املختلفة  (تعاقدي)

2- كيف تفاو�س ؟ (تعاقدي)

هـ - كلية احلقوق
1- دورة ال�شيا�شة اجلنائية احلديثة

2- دورة التزييف يف العمالت والتزوير يف املحررات الر�شمية

3- دورة منظمة العمل الدولية

4- دورة احلماية الدولية حلقوق االإن�شان

5- دورة احلماية اجلنائية للعالقات االأ�شرية

6- دورة اجلرائم االقت�شادية واملالية

و- مركز خدمة املجتمع والتعليم امل�شتمر    

1- دورة اللغة االجنليزية امل�شتوى املتو�شط (�شباط)

2- دورة اللغة االجنليزية – امل�شتوى املبتدئ (�شباط)

3- دورة اللغة االجنليزية- امل�شتوى املبتدئ (�شباط �شف)
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ال�سفحةالــــــــــدورة 

4- دورة اللغة الفار�شة امل�شتوى االأول  (�شباط)

5- دورة اللغة الفار�شة امل�شتوى االأول – �شباط �شف

ز- مركز اخلوارزمي للتدريب على احلا�شب االآيل   

ICDL -1- �شباط (تعاقدي)

ICDL -2- �شباط �شف (تعاقدي)

ال�شابع ع�شر : معهد الكويت للدرا�شات الق�شائية والقانونية
1- التزوير يف املحررات وطرق الك�شف عنها (تعاقدي)

2- جرائم غ�شيل االأموال ومتويل االإرهاب (تعاقدي)

3- بطالن االإجراءات اجلزائية (تعاقدي)

الثامن ع�شر : الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  مركز ابن 
الهيثم للتدريب

1- دورة  كتابة التقارير باللغة االإجنليزية 

2- دورة  اإدارة االأزمات واأ�شاليب التعامل مع و�شائل االإعالم 

3- دورة  التميز يف خدمة اجلمهور 

4- دورة  مهارات قيادة واإدارة االجتماعات

5- دورة  التعامل مع ال�شغوط 

6- دورة  قيادة وبناء فريق العمل 

7- دورة  اتخاذ القرارات وحل امل�شكالت

8- دورة  املدرب املتميز (اأ�شاليبه وفنونه)

9- دورة  كتابة التقارير باللغة العربية 

10- دورة التوعية االأمنية االإلكرتونية

التا�شع ع�شر : جمعية املهند�شني الكويتية
1- اإدارة العقود و االأوامر التغريية 

2- اأبرام و تنفيذ العقود الهند�شية 

3- الرتكيبات و التمديدات الكهربائية 

4- املباين الذكية 
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ال�سفحةالــــــــــدورة 

5- حماية اأنظمة القوى الكهربائية

ع�شرون : وكالة االأنباء الكويتية كونا
1- كتابة اخلرب باللغة العربية �شليمة (م�شتوى متقدم)

2- اخلرب و م�شادره 

3- اإعداد املرا�شل ال�شحفي 

4- اختيار روؤو�س املو�شوعات من املعلومة 

5- تطوير مهارات ال�شحفيني اجلدد 

6- التحقيق ال�شحفي 

7- االأر�شيف الفوتوغرايف 

8- تغطية املوؤمترات ال�شحفية 

9- الت�شوير ال�شحفي – املتقدم 

10- اختيار املعلومات من امل�شادر املختلفة 

11- فن الكتابة ال�شحفية 

12- التحقيق اال�شتق�شائي 

13- تغطية االأخبار العاجلة و امل�شتعجلة 

14- احلرية ال�شحفية و �شوابطها 

15- الرتجمة ال�شحفية 

16- �شياغة و اإلقاء اخلرب االإذاعي

احلادي والع�شرون : اخلطوط اجلوية الكويتية
1- االأمن اجلوي – اأ�شا�شي 

2- االأمن اجلوي – دوري 

3- االأمن اجلوي – دوري

اإح�شائية باإجنازات االإدارة العامة للتدريب للدورات التي عقدت 
خالل موا�شم التدريبية  من 2007 اإلى 2012
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قطاع 
شئون التعليم والتدريب

�أوال



2013 - 2012
42

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب

اأ- الإدارة العامة للتدريب 

الدورات التعاقدية ملختلف القطاعات الأمنية 

ا�شم الدورةم

اجلهة 

امل�شتفيدة

الفئة 

امل�شاركة

اجلهة املنظمة

مدة

الدورة

مكان 

االنعقاد

تاريخ انعقادها

1

القيادة الذاتية 

- مناذج التفوق 

واملوؤ�شرات

خمتلف 

القطاعات 

االأمنية بوزارة 

الداخلية

�شباط 

معهد بروما�س 

لال�شت�شارات  

والتدريب

5 اأيام 

فندق درجة 

اأوىل 

2012/10/11-7

2

اإدارة االأزمات 

وال�شغوط االأمنية 

يف ظل التحوالت 

االإقليمية الراهنة 

خمتلف 

القطاعات 

االأمنية بوزارة 

الداخلية 

�شباط 

معهد املركز 

الدويل 

االإقليمي 

للتدريب

3 اأيام 

فندق درجة 

اأوىل 

2012/10/23-21

3

التدريب يف زمن 

التغريات ... 

اجتاهات القرن 

احلادي والع�شرين

خمتلف 

القطاعات 

االأمنية بوزارة 

الداخلية

�شباط

معهد احلرير 

للتدريب 

االأهلي

5 اأيام 

فندق درجة 

اأوىل 

2012/11/8-4

4

املالحة البحرية 

ومراقبة القيادة 

االإدارة 

العامة خلفر 

ال�شواحل 

�شباط 

الكلية 

اال�شرتالية يف 

الكويت

اأ�شبوع

الكلية 

اال�شرتالية 

يف الكويت

2012/11/22-18

5

مهارات الكتابة 

وفنون االإلقاء 

خمتلف 

القطاعات 

االأمنية بوزارة 

الداخلية 

�شباط 

مركز رموز 

لال�شت�شارات 

اللغوية 

5 اأيام 

فندق درجة 

اأوىل 

2012/11/29-25

6

حما�شرة عامة

 من حقك اأن تنجح

خمتلف 

القطاعات 

االأمنية بوزارة 

الداخلية

�شباط

معهد بروما�س 

لال�شت�شارات 

والتدريب

يوم

وزارة 

الداخلية 

2012/12/4

7

تامني وحماية 

احلدود 

االإدارة العامة 

الأمن احلدود 

الربية 

�شباط 

معهد القادة 

االأمني 

للتدريب 

االأهلي 

اأ�شبوعني 

فندق درجة 

اأوىل 

2012/12/20-9



2013 - 2012
43

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب

اأ- الإدارة العامة للتدريب 

الدورات التعاقدية ملختلف القطاعات الأمنية 

8

اإدارة املخاطر 

والتخطيط 

ال�شتمرارية االأعمال 

واخلطط البديلة

خمتلف 

القطاعات 

االأمنية بوزارة 

الداخلية 

�شباط 

معهد جلوبال 

فران�شايز 

للتدريب 

5 اأيام 

فندق درجة 

9-2012/12/13اأوىل 

9

املدونة االأمنية 

الدولية الأمن ال�شفن 

واملوانئ 

االإدارة 

العامة خلفر 

ال�شواحل 

�شباط 

الكلية 

االأ�شرتالية يف 

الكويت

4 اأيام 

الكلية 

االأ�شرتالية 

يف الكويت 

2012/12/12-9

10

القيادة املوقفية 

والتدقيق يف الذكاء 

اال�شرتاتيجي 

خمتلف 

القطاعات االأمنية 

بوزارة الداخلية 

�شباط 

�شركة ثوابت 

لال�شت�شارات 

5 اأيام 

فندق درجة 

اأوىل 

2012/12/27-23

تق�شي االأثر 11

االإدارة العامة 

الأمن احلدود 

الربية

�شباط 

�شباط 

�شف

معهد القادة 

االأمني 

للتدريب 

االأهلي

اأ�شبوعني 

مركز التدريب 

التخ�ش�شي 

لقطاع اأمن 

احلدود

2013/1/20-6

12

التفكري بال�شيناريو 

يف العمل االأمني 

خمتلف 

القطاعات 

االأمنية بوزارة 

الداخلية 

�شباط 

معهد تارجت 

للتدريب 

5 اأيام 

فندق درجة 

اأوىل 

2013/1/10-6

13

اإدارة الذات وفن 

قيادة االآخرين 

قطاع اأمن 

احلدود 

�شباط 

املعهد الكويتي 

لتطوير االأداء

اأ�شبوع 

فندق درجة 

اأوىل 

2013/1/24-20

14

اأبعاد النجاح للمراأة 

القيادية

خمتلف 

القطاعات 

االأمنية بوزارة 

الداخلية

�شباط

معهد تك 

مارك 

الربيطاين 

للتدريب 

االأهلي

5 اأيام 

فندق درجة 

اأوىل 

2013/1/31-27

15

ور�شة عمل ملكافحة 

االجتار بالب�شر 

والتعريف بالالجئني 

كا�شتجابة ملا بعد 

الكوارث الطبيعية 

واالإن�شانية

خمتلف 

القطاعات 

االأمنية بوزارة 

الداخلية

�شباط

املنظمة 

الدولية للهجرة 

3 اأيام

قاعة 

التدريب يف 

بيت االأمم 

املتحدة 

(م�شرف) 

2013/2/5-3
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اأ- الإدارة العامة للتدريب 

الدورات التعاقدية ملختلف القطاعات الأمنية 

16

التحقيق يف جرائم 

احلا�شب االآيل 

واالإنرتنت

قطاع االأمن 

اجلنائي

�شباط

�شركة الي�شرة 

للتنمية 

الب�شرية 

واال�شتثمار

اأ�شبوع

وزارة 

الداخلية

2013/2/14-10

17

التفكري االإبتكاري 

للمديرين 

قطاع اأمن 

احلدود 

�شباط 

املعهد الكويتي 

لتطوير االأداء

اأ�شبوع 

فندق درجة 

اأوىل 

2013/3/7-3

18

ور�شة عمل حتديد 

م�شئولية اأجهزة 

اإنفاذ القانون 

والتوعية حول 

تقدمي احلماية يف 

املناطق العمالية 

وحفظ االأمن   

خمتلف 

القطاعات 

االأمنية بوزارة 

الداخلية

�شباط

املنظمة 

الدولية للهجرة

3 اأيام

قاعة 

التدريب يف 

بيت االأمم 

املتحدة 

(م�شرف)

2013/3/19-17

19

دورة التحليل 

االإح�شائي للبيانات 

 با�شتخدام برنامج

(SPSS)  

خمتلف 

القطاعات 

االأمنية بوزارة 

الداخلية

�شباط 

معهد الكويت 

للعلوم االإدارية 

للتدريب 

االأهلي

اأ�شبوعني

فندق درجة 

اأوىل 

2013/3/14-3

20

تعليم اللغة 

االإجنليزية امل�شتوى 

االأول - مبتدئ 

- املتخ�ش�شة يف 

جمال االأمن

خمتلف 

القطاعات 

االأمنية بوزارة 

الداخلية

�شباط 

�شف – 

اأفراد

�شركة الي�شرة 

للتنمية 

الب�شرية 

واال�شتثمار

4 اأ�شابيع

وزارة 

الداخلية

2013/4/25-3/31

21

القوانني 

والت�شريعات البيئية 

وال�شبطية القانونية 

قطاع اأمن 

احلدود 

�شباط 

ال�شركة 

الوطنية 

للخدمات 

البيئية 

اأ�شبوع 

مركز 

التدريب 

التخ�ش�شي 

لقطاع اأمن 

احلدود 

2013/4/11-7

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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اأ- الإدارة العامة للتدريب 

الدورات التعاقدية ملختلف القطاعات الأمنية 

22

نظام اخلرائط 

املالحية االإلكرتونية 

ECDIS

االإدارة 

العامة خلفر 

ال�شواحل 

�شباط

�شباط 

�شف 

الكلية 

اال�شرتالية يف 

الكويت 

4اأيام

الكلية 

اال�شرتالية 

يف الكويت 

2013/4/10-7

23

تعليم اللغة 

االإجنليزية امل�شتوى 

الثاين - متو�شط 

- املتخ�ش�شة يف 

جمال االأمن

خمتلف 

القطاعات 

االأمنية بوزارة 

الداخلية

�شباط 

�شف – 

اأفراد

�شركة الي�شرة 

للتنمية 

الب�شرية 

واال�شتثمار

4 اأ�شابيع

وزارة 

الداخلية

2013/5/30-5

24

تعليم اللغة 

االإجنليزية امل�شتوى 

الثالث- متقدم 

- املتخ�ش�شة يف 

جمال االأمن

خمتلف 

القطاعات 

االأمنية بوزارة 

الداخلية

�شباط 

�شف – 

اأفراد

�شركة الي�شرة 

للتنمية 

الب�شرية 

واال�شتثمار

4 اأ�شابيع

وزارة 

الداخلية

2013/6/27-2

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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دورة القيادة الذاتية – مناذج  التفوق واملوؤ�سرات 

الهدف:

     تهدف الدورة اإىل اإعطاء القدرة للفرد على القيادة الذاتية و امللمو�شة دون احلاجة 

اإىل اأن يتبع االآخرين يف احلياة ال�شخ�شية اأو العملية والتمكني اأن يكون قائدا لنف�شه.

املحتوى: 

1- االأهداف واأهميتها يف القيادة.

2- اإدارة املهام وكيفية التعامل مع املعوقات وفق االأولويات.

3- التخطيط كاآلية عمل متكاملة.

4- النجاح كعامل هادف للو�شول اإليه وكيفية معرفة املتطلبات وقوانني النجاح.

5- فن القيادة كمهارة معا�شرة للفرد واالآخرين.

الفئة امل�شاركة:

     �شباط 

مكان االنعقاد:

     فندق درجة اأوىل 

اجلهة امل�شتفيدة:

     خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

7-2012/10/11تفرغ كلي15-520 اأيام 

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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دورة  اإدارة الأزمات وال�سغوط الأمنية يف ظل التحولت الإقليمية الراهنة

الهدف:

     تهدف الدورة اإىل اإك�شاب امل�شاركني مهارات واأ�شاليب حتليل املواقف الطارئة واآليات 

التعامل مع تلك االأزمات واملزايا التي قد تعود نتيجة لالأزمات يف ظل التحوالت االإقليمية 

الراهنة.

املحتوى: 

1- اأ�شلوب حتليل املوافقة الطارئة واتخاذ القرار. 

2- الفرق بني اإدارة االأزمات واالإدارة باالأزمات.

3- املزايا التي قد تعود نتيجة االأزمات.

4- اأ�شلوب بناء ال�شيناريو.

5- عر�س وحتليل لبع�س االأحداث.

الفئة امل�شاركة:

�شباط   

مكان االنعقاد:

   فندق درجة اأوىل

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

21-2012/10/23تفرغ كلي15-320 اأيام

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

     التعرف على االجتاهات احلديثة يف تطوير نظم و�شيا�شيات التدريب وحتليل عنا�شر 

م�شاركني  مهارات  وتنمية  لتطوير  االإ�شرتاتيجية  التوجهات  �شوء  التدريبية يف  العملية 

باخلربات اأالزمة يف بناء اخلطط التدريبية وفقا لالحتياجات التدريبية .  

املحتوى: 

1- التغريات احلالية وحتمية تطوير التدريب .

2- املفاهيم االأ�شا�شية  والعوامل املوؤثرة يف اأ�شلوب التدريب.

3- ترجمة االحتياجات التدريبية يف ظل دورها يف اخلطة االإمنائية .

4- معاير ت�شنيف مراكز التدريب واملبادئ االأ�شا�شية لكفاءتها.

5- تطوير م�شتمر يف جمال التدريب يف �شوء التغريات.

الفئة امل�شاركة:

�شباط   

مكان االنعقاد:

   فندق درجة اأوىل

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

4-2012/11/8تفرغ كلي15-520 اأيام

دورة التدريب يف زمن التغريات اجتاهات القرن احلادي والع�سرون

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

     مت اإعداد هذه الدورة لتطوير معرفة �شباط خفر ال�شواحل فيما يتعلق باجلوانب 

املهمة للمالحة البحرية واالإبقاء على مراقبة القيادة.

املحتوى: 

بامل�شاعدات  اخلا�س  البحري  والت�شريع  االإبحار  ومبادئ  الت�شادم  تفادي  قواعد   -1

االلكرتونية البحرية.

ISPS 2- املدونة االأمنية الدولية الأمن ال�شفن واملوانئ

3- اإجراءات الطوارئ وتخطيط املرور.

4- درو�س نظرية .

الفئة امل�شاركة:

     �شباط

مكان االنعقاد:

     الكلية االأ�شرتالية يف الكويت 

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة خلفر ال�شواحل   

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

18-2012/11/22تفرغ كلي12اأ�شبوع

دورة املالحة البحرية ومراقبة القيادة

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

    تهدف الدورة اإىل اإك�شاب املتدربون مهارات اأ�شا�شية ومهمة يف الكتابة ، والتمكن 

من ت�شحيح الن�شو�س ومعرفة ما يقع فيها من اأخطاء كتابية ، وحت�شني االأداء الكتابي 

، وكذلك احرتاف االإلقاء بال اأخطاء ، والتعرف على اأهم اأ�شاليب التحدث والعر�س ، 

واإدراك اأكرث ما يقع يف اخلطب من االأخطاء اللغوية ، ومعرفة عالجها. 

املحتوى: 

1- هل يختلف النطق عن الكتابة يف العربية؟.

2- االأخطاء ال�شائعة يف الكتابة احلديثة.

3- التخل�س من االأخطاء النحوية يف الكتابة.

4- عن�شر االأ�شلوب يف االإقناع والعر�س.

5- كيف تكت�شب الثقة يف االإلقاء واخلطابة.

6- هل تعرف اأهم �شفات امللقي املتميز؟.

7- كيفية اخلروج بلغة �شحيحة يف العر�س.

8- اعرف اأكرث االأخطاء ال�شائعة يف لغة اخلطباء.

الفئة امل�شاركة:

�شباط   

مكان االنعقاد:

   فندق درجة اأوىل

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

25-2012/11/29تفرغ كلي15-20 5 اأيام

دورة  مهارات الكتابة وفنون الإلقاء

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

 ، اإليه  للو�شول  النجاح احلقيقي كعامل هادف  اإىل طرح مفهوم  املحا�شرة      تهدف 

وكيفية معرفة املتطلبات وقوانني النجاح.

املحتوى: 

مفهوم النجاح العملي.

كيفية حتقيق النجاح واأ�ش�س الو�شول اإليه.

الفئة امل�شاركة:

�شباط   

مكان االنعقاد:

   وزارة الداخلية

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

2012/12/4تفرغ كلي100يوم

حما�سرة عامة “من حقك اأن تنجح”

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل التعرف على طرق تاأمني وحماية املراكز احلدودية من الداخل 

واخلارج وطرق الوقاية من االخرتاقات احلدودية.

املحتوى: 

1- احلدود الدولية (تعريف - طرق التعيني - مفهوم االأمن احلدودي). 

2- التهديدات املحتملة واالآثار املرتتبة الخرتاق احلدود.

3- اإجراءات الوقاية والتعامل مع االخرتاق احلدودي.

4- االنتهاكات احلدودية التاريخية على دولة الكويت.

5- مترين- تخطيط - تاأمني وحماية املراكز احلدودية من الداخل واخلارج.

6- حفل اخلتام.

الفئة امل�شاركة:

     �شباط 

مكان االنعقاد:

     اأحد الفنادق

اجلهة امل�شتفيدة:

     االإدارة العامة الأمن احلدود الربية

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

9-2012/12/20تفرغ كلي10 - 15اأ�شبوع

دورة تاأمني وحماية احلدود

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل اإك�شاب املتدربني املعارف ذات ال�شلة باإدارة املخاطر من منظور 

اإ�شرتاتيجي ، واملهارات اخلا�شة يف تكوين اجتاهات را�شخة و�شحيحة لدى املتدربني يف 

جمال القيادات االأمنية على اختالف م�شتوياتها.

املحتوى: 

1- التخطيط االإ�شرتاتيجي االأمني و طبيعته – اأ�ش�شه – خ�شائ�شه.

2- االأمن بني املخاطر واحلماية.

3- اأن�شطة اإدارة املخاطر.

4- مقومات التخطيط البديل الفعال الإدارة املخاطر االأمنية.

5- ا�شتمرارية االأعمال كنتيجة للتخطيط البديل.

6- حاالت وتطبيقات عملية يف اإدارة املخاطر والتخطيط ال�شتمرارية االأعمال و و�شع 

اخلطط البديلة.  

الفئة امل�شاركة:

     �شباط 

مكان االنعقاد:

     فندق درجة اأوىل 

اجلهة امل�شتفيدة:

     خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

9-2012/12/13تفرغ كلي15-520 اأيام 

دورة اإدارة املخاطر والتخطيط ل�ستمرارية

الأعمال و اخلطط البديلة  

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

     �شوف تقدم هذه الدورة ل�شباط حماية ال�شركة لتلبية التزاماتهم وفق املدونة االأمنية 

(ISPS) الدولية الأمن ال�شفن واملوانئ

املحتوى: 

1-  االإجراءات القانونية لتفتي�س ال�شفن.

2- طرق ال�شيطرة واالحتياجات االأمنية اأثناء القيام بعملية التفتي�س.

3- طرق التعامل مع طاقم ال�شفينة اأثناء عملية التفتي�س.

4- اإجراءات وحاالت احلجز على ال�شفينة امل�شبوهة.

الفئة امل�شاركة:
     �شباط 

مكان االنعقاد:

     الكلية االأ�شرتالية يف الكويت 

اجلهة امل�شتفيدة:

     االإدارة العامة خلفر ال�شواحل

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

9-2012/12/12تفرغ كلي412 اأيام 

دورة املدونة الأمنية الدولية لأمن ال�سفن واملوانئ  

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل اإك�شاب امل�شاركني التطبيقات امل�شتحدثة لنموذج القيادة املوقفية 

ا�شتنادا اإىل منهجية ( AVIRA Leadership & Managerial Grid) لتاأهيلهم 

مل�شتوى التدقيق العاملي يف الذكاء اال�شرتاتيجي داخل موؤ�ش�شة العمل.

املحتوى: 

1- القيادة املوقفية بني الفكر القائم والروؤى امل�شتقبلية.

2- معايري التدقيق العاملي للذكاء االإ�شرتاتيجي يف قيادة بيئة العمل.

3- منوذج (هاينز) لالإدارة املوقفية.

4- من االإدارة الت�شل�شلية اإىل االإدارة الذكية.

5- مقومات اللياقة االإدارية للقادة.

6- منوذج (AVIRA) – روؤية جديدة.

7- تطبيقات منوذج Managerial Grid Model يف تقييم اأداء موؤ�ش�شة العمل.

8- حلقات نقا�شية.

الفئة امل�شاركة:

�شباط   

مكان االنعقاد:

   فندق درجة اأوىل

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

23-2012/12/27تفرغ كلي15-520 اأيام

دورة القيادة املوقفية والتدقيق يف الذكاء ال�سرتاتيجي 

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب



2013 - 2012
56

الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تزويد امل�شاركني بطرق تق�شي االأثر وتو�شيح اأهم االحتياجات 

لتقفي االأثر ومعرفة �شاحب االأثر حتى يت�شنى لهم الك�شف عن اجتاه �شري املت�شلل.  

املحتوى: 

1- معرفة االأثر القدمي واجلديد.

2- اآثار العوامل اجلوية على االأثر.

3- اأدوات واحتياجات مقتفي االأثر.

4- طرق ك�شف متويه اأثر املت�شلل.

الفئة امل�شاركة:

     �شباط 

     �شباط �شف 

مكان االنعقاد:

     مركز التدريب التخ�ش�شي- قطاع اأمن احلدود

اجلهة امل�شتفيدة:

     االإدارة العامة الأمن احلدود الربية

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

6-2013/1/20تفرغ كلي15- 20اأ�شبوع

دورة تق�سي الأثر

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تدريب امل�شاركني من الناحية النظرية والعملية على اأ�شاليب تنمية 

التنبوؤ والتوقع االأمني مبفهوم التفكري بال�شيناريو وفوائد العمل به على كافة امل�شتويات 

ومقارنتها مع االأعمال املمكنة املحتملة االأخرى.

املحتوى: 

1- درا�شة ومناق�شة مفهوم االإ�شرتاتيجية.

2- التفكري االإ�شرتاتيجي.

3- التخطيط االإ�شرتاتيجي.

4- حتليل اأ�شاليب تنمية احل�س االأمني واملحاذير املرتتبة على االإفراط باحل�س االأمني 

وخماطر ذلك.

يهدد  ما  كل  تدل على  التي  االأمنية  واملوؤ�شرات  االأمنية  التهديدات  درا�شة  اأ�شاليب   -5

ك�شف  على  االأمن  رجل  ي�شاعد  ما  وكل  التخريب  واأهداف  الدولة  قوة  عنا�شر 

التهديدات قبل وقوعها.

6- اأهمية املعلومات املطلوبة لالأ�شراف على اأي عمل اأمني.  

الفئة امل�شاركة:

�شباط   

مكان االنعقاد:

   فندق درجة اأوىل

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

6-2013/1/10تفرغ كلي15-520 اأيام

دورة التفكري بال�سيناريو يف العمل الأمني

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

     تهدف الدورة لتنمية القدرة على توفري ال�شلوك االإيجابي وحتقيق الرتابط واالن�شجام 

بينك وبني االآخرين و تنمية مهارات التعامل مع جميع االأمناط املختلفة من االأ�شخا�س.

املحتوى: 

1- مهارات التعامل مع الذات.

2- االأبعاد االأ�شا�شية للتحكم يف الذات.

3- اأ�ش�س تنظيم الذات.

4- االأ�شلوب االأمثل للتعامل مع الذات.

5- الو�شول اإىل القمة والنجاح من خالل اإدارة وفهم الذات.

6- مهارات االت�شال الفعال.

7- مهارات التعامل مع االأمناط املختلفة.

الفئة امل�شاركة:

     �شباط 

مكان االنعقاد:

     اأحد الفنادق

اجلهة امل�شتفيدة:

     االإدارة العامة الأمن احلدود الربية

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

20-2013/1/24تفرغ كلي12اأ�شبوع

دورة اإدارة الذات وفن قيادة الآخرين 

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

     يهدف الربنامج اإىل الوقوف على مكامن القوة لدى املراأة وكيفية ا�شتثمار طاقتها 

ب�شكل فعال يف االرتقاء بالعمل القيادي والتاأثري االإيجابي يف املحيطني بها والو�شول اإىل 

اأف�شل اجناز ممكن وفق روؤية علمية واإ�شرتاتيجية مدرو�شة .

املحتوى:
1- التعريف القيادة االإبداعية .

2- �شفات املراأة القيادية متطلبات القيادة وعنا�شرها 

3- الفرق بني القيادة واالإدارة.

4- م�شادر ومكونات ال�شخ�شية القيادية .

5- القدرات الالزمة للقيادة املتميزة .

6- عالقة االإبداع بالقيادة .

7- مفاتيح االأداء القيادي للمراأه.

8- معاير الكفاءة القيادية .

الفئة امل�شاركة:

ال�شرطة الن�شائية  

مكان االنعقاد:

فندق درجة اأوىل  

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية   

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

27-2013/1/31تفرغ كلي20 – 25اأ�شبوع

دورة اأبعاد جناح املراأة القيادية

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

     العمل على �شياغة نهج موحد ودليل حلماية ال�شحايا املحتملني لالجتار بالب�س 

والالجئني بني املوؤ�ش�شات الدولية ووزارة الداخلية كا�شتجابة ملا بعد الكوارث الطبيعية 

واالإن�شانية    . 

املحتوى:

الكوارث  اأثناء  بالب�شر  االجتار  �شحايا  على  التعرف  كيفية  على  امل�شاركني  تدريب   -1

الطبيعية واالإن�شانية .

2- تو�شيح للم�شاركني طرق وو�شائل التعامل مع �شحايا االجتار بالب�شر عند اكت�شافهم .

3- اإبراز ا�شتجابة وزارة الداخلية واملنظمات الدولية ملا بعد الكوارث الطبيعية واالإن�شانية.

على  واأثرها  الطبيعية  الكوارث  حاالت  عن  ومعلومات  مبعارف  امل�شاركني  تزويد   -4

االجتار بالب�شر والالجئني .

5- تعريف مب�شطلح اللجوء وحقوق الالجئ .

الفئة امل�شاركة:

�شباط   

مكان االنعقاد:

املنظمة الدولية للهجرة - قاعة التدريب لبيت االأمم املتحدة (م�شرف)  

 اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

3-2013/2/5تفرغ كلي20 – 325 اأيام

ور�سة عمل مكافحة الجتار بالب�سر والتعريف بالالجئني كا�ستجابة 

ملا بعد الكوارث الطبيعية والإن�سانية

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

يهدف الربنامج اإىل تزويد امل�شاركني باملعلومات املتعلقة باجلرائم االإلكرتونية    

ورفع كفاءتهم يف جمال التحقيق يف جرائم احلا�شب االآيل واالإنرتنت من خالل التدريب 

عر�س  اإىل  اإ�شافة   ، املجال  هذا  يف  والتحقيق  والتحري  البحث  وتقنيات  اآليات  على 

العديد من التطبيقات والتجارب واخلربات  . 

املحتوى:

1- التعريف مباهية ومقومات اجلرمية االإلكرتونية.

ون�شر  واالبتزاز  اأخالقية  والال  واالقت�شادية  ال�شيا�شية  اجلرائم  يف  االإنرتنت  دور   -2

االأفكار املتطرفة.

املتابعة   – التحريات  وعمل  املعلومات  جمع   – االإلكرتونية  اجلرائم  يف  التحقيق   -3

والقب�س والتحريز.

4- الن�شو�س القانونية للجرائم االإلكرتونية.

5- م�شروعية جترمي اجلرائم االإلكرتونية يف القانون الدويل والكويتي.

6- املواقع االإرهابية على االإنرتنت وكيفية عملها.

7- التويرت والفي�س بوك ودورها يف ا�شطرابات الوطن العربي.

8- الهيئات واملنظمات املحلية والدولية املعاونة يف ر�شد ومتابعة اجلرائم االإلكرتونية.

9- جتارب وتطبيقات عملية.

الفئة امل�شاركة:

�شباط   

مكان االنعقاد:

فندق درجة اأوىل  

دورة التحقيق يف جرائم احلا�سب الآيل والإنرتنت

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع االأمن اجلنائي

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

10-2013/2/14تفرغ كلي20 – 25اأ�شبوع

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تنمية معارف ومهارات امل�شاركني الالزمة الإدارة االأفراد والعمل 

ب�شورة غري منطية تقوم على التخيل واالإبداع..

املحتوى: 

1- اأ�شا�شيات التفكري االإبتكاري.

2- املتغريات العاملية وحتمية التفكري االإبداعي لتحقيق التناف�شية.

3- االإبداع االإداري.

4- تنمية املهارات االإبداعية.

5- القيادة التحويلية والتفكري االإبتكاري.

6- القرارات الذكية والتفكري االإبتكاري.

7- االإبداع والتفكري االإبتكاري لتحقيق اجلودة ال�شاملة يف االإدارة.

الفئة امل�شاركة:

     �شباط 

مكان االنعقاد:

     فندق درجة اأوىل 

اجلهة امل�شتفيدة:

     االإدارة العامة الأمن احلدود الربية

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

3-2013/3/7تفرغ كلي12اأ�شبوع

دورة التفكري الإبتكاري للمديرين 

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

واإك�شابهم  االإح�شاء  علم  ومفاهيم  باأ�ش�س  امل�شاركني  ومعلومات  معارف  تنمية   

 (SPSS) مهارات التعامل مع برنامج التحليل االإح�شائي للعلوم االجتماعية

املحتوى: 

1- املنهج االإح�شائي يف اإعداد البحوث والدرا�شات املزايا والعيوب .

2- مراحل اإعداد الدرا�شات االإح�شائية .

3- املهارات االأ�شا�شية لتعامل مع برنامج التحليل االإح�شائي .

4- حتليل واإعداد اإدخال البيانات للربنامج .

الفئة امل�شاركة:

�شباط   

مكان االنعقاد:

   فندق درجة اأوىل

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

3-2013/3/14تفرغ كلي15-20اأ�شبوعني

)SPSS( دورة التحليل الإح�سائي للبيانات با�ستخدام برنامج 

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:
تزويد امل�شاركني جتربة الفهم الدقيق على القوانني الدولية حلقوق العمالة وكيفية تقدمي 

احلماية لهم وفق القوانني الدولية حتى يف مناطق �شكنهم    . 

املحتوى:

1- حتديد الفهم حول حقوق العمالة ح�شب املعايري الدولية .

2- حتديد الفهم حول حقوق العمالة ح�شب القوانني الوطنية .

العمال والوقوف على  اإىل حت�شني املعي�شة يف م�شاكن  اأمنية تهدف  3- جوال تفتي�شية 

اأو�شاعهم .

4- يعني الربنامج مبعاجلة امل�شكالت العمالية وو�شع احللول واملعاجلات لها عن طريق 

االنتقال اإىل مواقع االإ�شرابات العمالية .

5- املعايري وال�شروط االأمنية الواجب توفرها يف م�شاكن العمال لتعزيز حقوق العمالة 

الوافدة وحمايتها .

6- ن�شر الوعي حول احلاجة اإىل هذه العمالة والنظر لها كعمالة تنفذ م�شاريع التنمية .

الفئة امل�شاركة:

�شباط   

مكان االنعقاد:

املنظمة الدولية للهجرة - قاعة التدريب لبيت االأمم املتحدة (م�شرف)  

 اجلهة امل�شتفيدة:
خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

17-2013/3/19تفرغ كلي20 – 325 اأيام

ور�سة عمل  حتديد م�سئولية اأجهزة اإنفاذ القانون والتوعية حول تقدمي احلماية 

يف املناطق العمالية وحفظ الأمن

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

تطوير مهارات عنا�شر االأمن اللغوية يف جمال اللغة االإجنليزية ب�شكل عام وب�شكل    

مع  والتوا�شل  مهامهم  اأداء  من  للتمكن   ، والقانونية  االأمنية  للم�شطلحات  خا�س 

الثقافات املختلفة املتواجدة يف الكويت. 

املحتوى:
1- املفردات العامة والتخ�ش�شية.

2- اال�شتيعاب املقروء من اللغة االإجنليزية العامة واخلا�شة.

3- كتابة الفقرة – قواعد اللغة العامة.

4- وظائف اللغة وا�شتخداماتها.

5- تدريبات ومتارين تطبيقية .

6- اختبار نهاية الدورة .

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف   

اأفراد   

مكان االنعقاد:

   وزارة الداخلية

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

3/31 – 2013/4/25تفرغ كلي20 – 425 اأ�شابيع

دورة تعليم اللغة الإجنليزية يف جمال الأمن

امل�ستوى الأول – مبتدئ

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

وح�شر  البيئية  القانونية  الت�شريعات  على  امل�شاركني  تعريف  اإىل  الدورة  تهدف       

املخالفات البيئية. 

املحتوى: 

1- التعرف على الت�شريعات البيئية املختلفة يف الكويت.

2- التعرف على كيفية اإعداد وح�شر املخالفات البيئية.

3- حتديد املنهجية القانونية و اإعداد قوائم حل�شر املخالفات البيئية.

الفئة امل�شاركة:

     �شباط 

مكان االنعقاد:

     مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود

اجلهة امل�شتفيدة:

     االإدارة العامة الأمن احلدود الربية

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

7-2013/4/11تفرغ كلي12اأ�شبوع

دورة القوانني والت�سريعات البيئية 

وال�سبطية القانونية

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل توفري التدريب النظري والعملي للمتدرب وكيفية ا�شتخدام جهاز 

اخلريطة االإلكرتوين واالأجهزة امللحقة.

املحتوى: 

1- التعرف على ت�شغيل اجلهاز واالأجهزة امللحقة.

2- التعرف على الت�شغيل االأمن جلهاز اخلرائط االإلكرتوين.

3- معرفة م�شتجدات اخلرائط االإلكرتونية.

4- ر�شم رحلة بحرية با�شتخدام جهاز اخلرائط االلكرتونية ح�شب املوا�شفات احلديثة.

الفئة امل�شاركة:

     �شباط – �شباط �شف  

مكان االنعقاد:

     الكلية االأ�شرتالية يف الكويت 

اجلهة امل�شتفيدة:

     االإدارة العامة الأمن احلدود الربية

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

7-2013/4/10تفرغ كلي412 اأيام 

ECDIS  دورة نظام اخلرائط املالحية الإلكرتونية
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الهدف:

عام  ب�شكل  االإجنليزية  اللغة  جمال  يف  اللغوية  االأمن  عنا�شر  مهارات  تطوير    

وب�شكل خا�س للم�شطلحات االأمنية والقانونية ، للتمكن من اأداء مهامهم والتوا�شل مع 

الثقافات املختلفة املتواجدة يف الكويت. 

املحتوى:

1- املفردات العامة والتخ�ش�شية

2- اال�شتيعاب املقروء من اللغة االإجنليزية العامة واخلا�شة

3- كتابة الفقرة – قواعد اللغة العامة

4- اللغة التخ�ش�شية وا�شتخداماتها

5- تدريبات ومتارين تطبيقية 

6- اختبار نهاية الدورة 

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف   

اأفراد   

مكان االنعقاد:

   وزارة الداخلية

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

5-2013/5/30تفرغ كلي20 – 425 اأ�شابيع

دورة تعليم اللغة الإجنليزية يف جمال الأمن

امل�ستوى الثاين – متو�سط

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

عام  ب�شكل  االإجنليزية  اللغة  جمال  يف  اللغوية  االأمن  عنا�شر  مهارات  تطوير    

وب�شكل خا�س للم�شطلحات االأمنية والقانونية ، للتمكن من اأداء مهامهم والتوا�شل مع 

الثقافات املختلفة املتواجدة يف الكويت. 

املحتوى:
1- املفردات العامة والتخ�ش�شية.

2- اال�شتيعاب املقروء التخ�ش�شي.

3- كتابة الفقرة – قواعد اللغة العامة.

4- اللغة التخ�ش�شية وا�شتخداماتها.

5- تدريبات ومتارين تطبيقية .

6- اختبار نهاية الدورة .

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف   

اأفراد   

مكان االنعقاد:

   وزارة الداخلية

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

2-2013/6/27تفرغ كلي20 – 425 اأ�شابيع

دورة تعليم اللغة الإجنليزية يف جمال الأمن

امل�ستوى الثالث – متقدم
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فئة امل�ساركنيالعدداجلهة امل�ستفيدةا�سم الدورةم
اجلهة 

املنظمة

1

مهارات التعامل مع و�شائل 

االإعالم وتخطيط احلمالت 

االإعالمية

وقيا�س فاعليتها يف اإدارة االأزمات

االإدارة العامة 

املركزية للعمليات
معهد اأهلي�شباط3

تنمية ح�س االإلقاء2
االإدارة العامة 

املركزية للعمليات
3

�شباط

�شباط �شف

اأفراد

معهد اأهلي

5قطاع اأمن املنافذتاأمني منافذ احلدود3

�شباط 

�شباط �شف 

اأفراد 

معهد اأهلي

4
5قطاع اأمن احلدودتقيم اأداء املروؤو�شني وحتفيزهم

مدير

م�شاعد مدير 
معهد اأهلي

4قطاع اأمن احلدودالتفكري اأالبتكاري للمديرين  5
مدير

م�شاعد مدير 
معهد اأهلي

6
الت�شريعات البيئية وال�شبطية 

الق�شائية
5قطاع اأمن احلدود

�شباط

�شباط �شف

اأفراد

معهد اأهلي

التخ�ش�شية يف االأدلة اجلنائية7
االإدارة العامة 

لالأدلة اجلنائية 
5

�شباط

�شباط �شف

اأفراد

معهد اأهلي

دورة تدريبية يف االأمن وال�شالمة8
االإدارة العامة 

لالأدلة اجلنائية 
3

�شباط

�شباط �شف

اأفراد

معهد اأهلي

9
دورة تدريبية يف اأ�شاليب الفح�س 

املجهري لالآثار االأ�شلحة

االإدارة العامة 

لالأدلة اجلنائية 
2

�شباط

�شباط �شف

اأفراد

معهد اأهلي

10
برنامج مكافحة القر�شنة 

البحرية  
معهد اأهلي�شباط 2قطاع اأمن احلدود

اأ- الإدارة العامة للتدريب

دورات امل�ساركة ملختلف القطاعات الأمنية
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11

معهد اأهليرئي�س ق�شم 2كلية االأمن الوطني قيم العمل والوالء

معهد اأهليرئي�س ق�شم 1كلية االأمن الوطني اأمناط القيادة12

التعامل مع املدمنني13

االإدارة العامة 

للموؤ�ش�شات 

االإ�شالحية 

4

�شباط �شف 

اأفراد 

مدنيني 

معهد اأهلي

14
احلالة االجتماعية والنف�شية 

للمدمنني

االإدارة العامة 

للموؤ�ش�شات 

االإ�شالحية 

4

�شباط �شف

اأفراد – 

مدنيني 

معهد اأهلي

15
الطرق احلديثة والتجارب 

لالإقالع عن املخدرات

االإدارة العامة 

للموؤ�ش�شات 

االإ�شالحية 

4

�شباط �شف

اأفراد 

مدنيني

معهد اأهلي

    اأجهزة ربط  مواقع ات�شاالت 16
االإدارة العامة 

لهند�شة االت�شاالت 
5

�شباط 

�شباط �شف 

مدنيني 

معهد اأهلي

تخطيط ال�شبكة17
االإدارة العامة 

لهند�شة االت�شاالت 
5

�شباط 

�شباط �شف 

مدنيني 

معهد اأهلي

اأجهزة امليكروويف18
االإدارة العامة 

لهند�شة االت�شاالت 
5

�شباط 

�شباط �شف 

مدنيني 

معهد اأهلي

حلامات كوابل االألياف ال�شوئية19
االإدارة العامة 

لهند�شة االت�شاالت 
5

�شباط 

�شباط �شف 

مدنيني  

معهد اأهلي

اأنظمة االألياف ال�شوئية20
االإدارة العامة 

لهند�شة االت�شاالت 
5

�شباط 

�شباط �شف 

مدنيني  

معهد اأهلي

كيف تكون باحثا قانوين متميز21
االإدارة العامة 

لل�شئون القانونية 
6

ع�شكريني 

مدنيني 
معهد اأهلي

اأ- الإدارة العامة للتدريب

دورات امل�ساركة ملختلف القطاعات الأمنية
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فن الدفاع يف الق�شايا22
االإدارة العامة 

لل�شئون القانونية 
6

ع�شكريني 

مدنيني 
معهد اأهلي

اإعداد املحا�شر القانوين23
 االإدارة العامة 

لل�شئون القانونية 
6

ع�شكريني 

مدنيني 
معهد اأهلي

24
اجلرائم الواقعة من املوظفني 

العموميني والواقعة عليهم

االإدارة العامة 

لل�شئون القانونية 
6

ع�شكريني

 مدنيني 
معهد اأهلي

قانون اخلدمة املدنية25
االإدارة العامة 

لل�شئون القانونية 
6

ع�شكريني 

مدنيني 
معهد اأهلي

ترقيات املوظفني وتنظيمها26
االإدارة العامة 

لل�شئون القانونية 
6

ع�شكريني 

مدنيني 
معهد اأهلي

التحقيق مع اأع�شاء قوة ال�شرطة27
االإدارة العامة 

لل�شئون القانونية 
6

ع�شكريني 

مدنيني 
معهد اأهلي

قانون قوة ال�شرطة28
االإدارة العامة 

لل�شئون القانونية 
6

ع�شكريني 

مدنيني 
معهد اأهلي

اإعداد املذكرات القانونية29
االإدارة العامة 

لل�شئون القانونية 
6

ع�شكريني 

مدنيني 
معهد اأهلي

30
�شياغة الت�شريعية

 للقوانني واللوائح

االإدارة العامة 

لل�شئون القانونية 
6

ع�شكريني 

مدنيني 
معهد اأهلي

التحقيق االإداري و�شيغة مذكراته31
االإدارة العامة 

لل�شئون القانونية 
6

ع�شكريني 

مدنيني 
معهد اأهلي

اجلرائم االإلكرتونية32
االإدارة العامة 

لل�شئون القانونية 
6

ع�شكريني 

مدنيني 
معهد اأهلي

تنمية املهارات القانونية33
االإدارة العامة 

لل�شئون القانونية 
6

ع�شكريني 

مدنيني 
معهد اأهلي

34
تنمية املهارات القانونية 

واال�شت�شارية

االإدارة العامة 

لل�شئون القانونية 
6

ع�شكريني

 مدنيني 
معهد اأهلي

35
االإدارة القانونية يف العمل 

احلكومي

االإدارة العامة 

لل�شئون القانونية 
6

ع�شكريني 

مدنيني 
معهد اأهلي

36
اإعداد �شحف الدعاوي وطرق 

رفعها و�شوابطها

االإدارة العامة 

لل�شئون القانونية 
6

ع�شكريني 

مدنيني 
معهد اأهلي

اأ- الإدارة العامة للتدريب

دورات امل�ساركة ملختلف القطاعات الأمنية
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ا�سم الدورةالرقم
تعقد خالل الفرتة

مدة النعقاد
اإىلمن

اأ�شبوع 2012/9/302012/10/4اإدارة االأزمات 1

2
دور رجل ال�شرطة يف مواجهة 

اال�شطرابات االأمنية 
اأ�شبوع 2012/10/142012/10/18

3
دور رجال االأمن يف مواجهة اجلرمية 

االإلكرتونية 
اأ�شبوع 2012/11/182012/11/22

4 Power Point اأ�شبوع 202/12/22012/12/6برنامج

5
اإعداد و كتابة التقارير واملخاطبات 

ال�شرطية 
اأ�شبوع 2012/12/92012/12/13

اأ�شبوع 2012/12/232012/12/27فن التعامل مع اجلمهور 6

7
دبلوم كامربدج الدويل ملهارات تقنية 

C.I.D املعلومات
6 اأ�شابيع 2013/1/62012/2/14

اأ�شبوع2013/1/132013/1/17حقوق االإن�شان يف العمل ال�شرطي 8

اأ�شبوع 2013/1/202012/1/24مفهوم القيادة 9

اأ�شبوعني 2013/2/32013/2/14اإعداد م�شروع امليزانية10

اأ�شبوع 2013/2/172013/2/21تنمية مهارات اإدارة الوقت 11

اأ�شبوع 2013/3/32013/3/7اأ�شاليب واإجراءات جتنيد امل�شادر 12

13Win + Power Point اأ�شبوع 2013/3/102013/3/14برنامج

14
مهارات التفكري االإبداعي يف البحث 

اجلنائي 
3 اأيام 2013/3/172013/7/19

15 Win + Word اأ�شبوع  2013/3/312013/4/4برنامج

ب- اأكادميية �سعد العبد اهلل للعلوم الأمنية

معهد تدريب ال�سباط
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اأ�شبوع 2013/4/72013/4/11دورة االإ�شعافات االأولية 16

17
ور�شة عمل حتليل امل�شكالت واتخاذ 

القرارات االإدارية 
3 اأيام 2013/4/142012/4/16

اأ�شبوع 2013/4/212013/4/25االإدارة بالقيم 18

اأ�شبوع 2013/5/52013/5/9التعامل مع �شغوط العمل 19

اأ�شبوع 2013/5/122013/5/16الذات القيادية “احلماية واال�شتثمار”20

اأ�شبوع 2013/5/192013/5/23مكافحة اجلرمية املنظمة 21

8 اأ�شابيع يحدد الحقا اإعداد مدرب 22

23
تنمية املهارات االإدارية وال�شلوكية يف 

التعامل مع الطلبة الع�شكريني 
اأ�شبوع يحدد الحقا 
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الهدف:

    تنمية مهارات ال�شادة املتدربني يف اإدارة االأزمات االأمنية و اإملامهم باالأ�شاليب العملية 

احلديثة امل�شتخدمة يف التعامل مع االأزمات االأمنية.

املحتوى: 

1- اأنواع االأزمات االأمنية وخطط مواجهتها يف جهاز ال�شرطة الكويتي.

2- متطلبات و اأدوات اإدارة االأزمات االأمنية.

3- االأ�شاليب العملية احلديثة يف اإدارة االأزمات االأمنية.

4- �شيناريوهات اإدارة االأزمات االأمنية.

5- ا�شتخدام نظم املعلومات والتقنيات احلديثة يف اإدارة االأزمات االأمنية.

الفئة امل�شاركة:

     من رتبة رائد فما فوق 

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب ال�شباط

اجلهة امل�شتفيدة:

     قطاع االأمن اخلا�س – اإدارة املتفجرات 

    خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

9/30-2012/10/4تفرغ كلي15اأ�شبوع

دورة اإدارة الأزمات 
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الهدف:

    تهدف الدورة اإىل اإعطاء املتدرب نبذة عن كيفية اإجراء املفاو�شات االأمنية والتعريف 

بالتفاو�س االأمني وعنا�شره وتزويد املتدرب باملهارات الالزمة للتفاو�س وتثقيفه ببع�س 

االأزمات التفاو�شية يف الكويت و العامل.

املحتوى: 

1- مفاهيم اأ�شا�شية حول التفاو�س االأمني.

2- ال�شفات ال�شخ�شية واملهارات املكت�شبة للمفاو�س الناجح.

3- اإدارة عمليات التفاو�س وتكتيك التفاو�س.

4- تطبيقات ومتارين عملية على التفاو�س االأمني.

5- التعليق على بع�س االأزمات الواقعية.

الفئة امل�شاركة:

     �شباط 

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب ال�شباط

اجلهة امل�شتفيدة:

     خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

14-2012/10/18تفرغ كلي10 - 15اأ�شبوع

دورة دور ال�سرطة يف مواجهة ال�سطرابات الأمنية 
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل االإملام مبفهوم اجلرمية االإلكرتونية واالأ�شاليب االإجرامية احلديثة 

التي ي�شتخدمها قرا�شنة االإنرتنت وكيفية حماية االأ�شخا�س واملعلومات من تلك اجلرائم 

وطرق الك�شف عن هوية مرتكبي تلك اجلرائم.

املحتوى: 

1- مفهوم وخ�شائ�س اجلرمية االإلكرتونية والفرق بينهما وبني اجلرائم التقليدية.

2- مراحل اجلرمية االإلكرتونية بدءا باال�شتدالل ثم التحقيق واالنتهاء باملحاكمة.

3- االأ�شاليب االإجرامية يف جمال اجلرائم االإلكرتونية.

4- االأ�شاليب االأمنية احلديثة يف مواجهة اجلرائم االإلكرتونية.

5- تطبيق عملي ملكافحة اجلرمية االإلكرتونية افرتا�شية.

الفئة امل�شاركة:

     �شباط 

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب ال�شباط

اجلهة امل�شتفيدة:

     خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

18-2012/11/22تفرغ كلي10 - 15اأ�شبوع

دورة دور رجال الأمن يف مواجهة اجلرمية الإلكرتونية
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الهدف:

. ( power point) تعريف امل�شاركني على اأ�شا�شيات ومهارات برنامج العرو�س التقدمية    

املحتوى: 

(Windows) 1- مقدمة يف احلا�شب االآيل مع نظام الت�شغيل

.(power point) 2- مقدمة يف برنامج العرو�س التقدمية

3- كيفية ت�شميم ال�شرائح.

4- كيفية ا�شتخدام التوقيت يف عر�س ال�شرائح.

5- كيفية ا�شتخدام العرو�س التقدمية يف �شفحة االإنرتنت.

6- تطبيقات عملية.

الفئة امل�شاركة:

     �شباط 

     العاملني املدنيني احلا�شلني على موؤهل جامعي

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب ال�شباط

اجلهة امل�شتفيدة:

       قطاع االأمن اخلا�س 

     االإدارة العامة ملكافحة املخدرات 

     االإدارة العامة الأمن املن�شاآت 

     خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

2-2012/12/6تفرغ كلي10 – 15اأ�شبوع

 power point دورة برنامج عر�ض ال�سرائح

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

     اإملام امل�شاركني بكيفية كتابة التقارير وحما�شر االجتماع واملرا�شالت اليومية واالأ�ش�س 

العلمية يف اإعدادها وكتابتها.

املحتوى: 

1- كيفية كتابة املخاطبات واملرا�شالت ال�شرطية (تطبيقات عملية).

2- االأ�ش�س العلمية يف اإعداد التقارير (تطبيقات عملية).

3- االأ�ش�س العلمية يف اإعداد املذكرات (تطبيقات عملية).

4- كيفية عمل حما�شر االجتماع والدعوات (تطبيقات عملية).

5- مهارات عر�س التقارير االأمنية ال�شفهية (تطبيقات عملية).

الفئة امل�شاركة:

     �شباط (من رتبة مالزم اأول اإىل نقيب) 

     العاملني املدنيني احلا�شلني على موؤهل جامعي

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب ال�شباط

اجلهة امل�شتفيدة:

    قطاع �شئون العمليات                            االإدارة العامة للموؤ�ش�شات االإ�شالحية 

    قطاع االأمن اخلا�س                              اأمن حمافظة االأحمدي 

    قطاع �شئون املرور

    قطاع االأمن العام 

   االإدارة العامة ملكافحة املخدرات 

     

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

9-2012/12/13تفرغ كلي10 – 15اأ�شبوع

دورة اإعداد وكتابة التقارير واملرا�سالت ال�سرطية 

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

     تنمية مهارات املتدربني بكيفية التعامل مع اجلمهور واإملامهم باالأ�شاليب العلمية التي 

متكنهم من التعرف على اخلدمات املقدمة لهم. 

املحتوى: 

1- طبيعة واأنواع اخلدمات التي يقدمها جهاز ال�شرطة الكويتي.

2- االأمناط املختلفة من الب�شر وكيفية التعامل معهم.

3- مهارات االت�شال باجلمهور.

4- املهارات ال�شلوكية الواجب توافرها يف مقدمي اخلدمة بجهاز ال�شرطة.

5- كيفية التعامل مع �شكاوي اجلمهور.

الفئة امل�شاركة:

     �شباط – من رتبة مالزم اأول اإىل نقيب

     العاملني املدنيني احلا�شلني على موؤهل جامعي

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب ال�شباط

اجلهة امل�شتفيدة:

    قطاع االأمن اخلا�س                           مديرية اأمن حمافظة مبارك الكبري

    قطاع �شئون العمليات                         االإدارة العامة ملكافحة املخدرات 

    قطاع اأمن احلدود                              اإدارة املتفجرات 

    قطاع االأمن العام                               االإدارة العامة الأمن املن�شاآت 

   قطاع �شئون العمليات                           االإدارة العامة لتنفيذ االأحكام 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

23-2012/12/27تفرغ كلي10 - 15اأ�شبوع

دورة فن التعامل مع اجلمهور 

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

     تزويد املتدربني باأحدث التقنيات واملفاهيم املتعلقة باأ�ش�س ومبادئ اأنظمة احلا�شب 

ال�شباط  واإعداد  اجلداول  وعمل  وا�شتعالم  البيانات  واإدخال  وتطبيقية  نظرية  االآيل 

املطلوبة  واملهارات  ب�شهادة عاملية  املتدربني  االآيل وتزويد  باأعمال احلا�شب  للقيام  فنياً 

لالن�شمام للمجتمع اأملعلوماتي.

املحتوى: 

(I.T) 1- تقنية املعلومات

(WINDOWS) 2- ا�شتخدام الكمبيوتر واإدارة امللفات با�شتخدام

(WORD) 3- معاجلة الن�شو�س با�شتخدام

(EXCEL) 4- اأوراق العمل با�شتخدام

(POWER POINT) 5- العرو�س التقدمية با�شتخدام

(ACCES) 6- مقدمة اإىل تقنية املعلومات قواعد البيانات با�شتخدام

(INTERNET EXPLORER) 7- ا�شتخدام برنامج

الفئة امل�شاركة:

     �شباط - من رتبة مالزم اأول اإىل رائد

     العاملني املدنيني احلا�شلني على موؤهل جامعي

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب ال�شباط

اجلهة امل�شتفيدة:

     قطاع االأمن اخلا�س             قطاع االأمن العام

     قطاع �شئون العمليات           االإدارة العامة للهجرة 

     قطاع اأمن املنافذ                االإدارة العامة الأمن املن�شاآت 

     قطاع �شئون املرور                االإدارة العامة ملتابعة �شئون املجال�س واللجان الوزارية 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

1/6-2013/2/14تفرغ كلي10 - 15   6 اأ�شابيع

C.I.D – دورة  دبلوم كامربدج الدولية ملهارات تقنية املعلومات

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

وم�شاعدتهم  االإن�شان  وتعزيز حقوق  حماية  اخلا�س يف  بدورهم  ال�شباط  توعية       

على توفري حماية فعالة لتاأدية عملهم بكفاءة من خالل االمتثال ملعايري حقوق االإن�شان 

الدولية.

املحتوى: 

1- ما هية حقوق االإن�شان ـ اأنواعه ـ تطوره ـ ومفاهيمه.

2- حقوق االإن�شان يف الت�شريع الكويتي.

3- التعاون الدويل يف جمال حماية حقوق االإن�شان.

(�شئون  الدولية  واالنتهاكات  االإن�شان  حقوق  حماية  يف  احلكومية  املنظمات  دور   -4

الالجئني).

5- حرية الراأي والتعبري كحق اأ�شا�شي من حقوق االإن�شان.

الفئة امل�شاركة:

     ال�شباط التي تتطلب اأعمالهم التعامل مع اجلمهور 

مكان االنعقاد:

    معهد تدريب ال�شباط

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

13-2013/1/17تفرغ كلي10 - 15اأ�شبوع

دورة حقوق الإن�سان يف جمال العمل ال�سرطي

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تعريف امل�شاركني باأهمية حماية الذات القيادية والتي تعترب من 

االأمور التي ينبغي على القادة مراعاتها ب�شكل فاعل يف حياتهم ب�شكل عام.

املحتوى: 

1- التفكري ال�شليم.

2- املهارات واكت�شاب اخلربات.

3- االأهداف املحددة واالأخالق.

4- حماية الذات.

5- تطبيق مبداأ االختيار والتميز.

6- االإ�شتثمار واال�شتمتاع يف حياة القائد.

الفئة امل�شاركة:

�شباط من رتبة رائد اإىل مقدم   

العاملني املدنيني احلا�شلني على موؤهل جامعي   

مكان االنعقاد:

    معهد تدريب ال�شباط

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة لالأنظمة االأمنية   

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

20-2013/1/24تفرغ كلي10 - 15اأ�شبوع

دورة مفهوم القيادة 

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

املتعلقة  املوا�شيع  اأهم  على  املتدربني  ال�شباط  ال�شادة  اطالع  اإىل  الدورة  تهدف       

باأعداد م�شروع امليزانية ال�شنوية وتدريبهم على اأعمال امليزانية و متابعة تنفيذها واإجراء 

احل�شابات اخلا�شة بها.

املحتوى: 

1- تنفيذ م�شروع امليزانية ال�شنوية املتعلقة بخطة الوزارة واحتياجاتها من العهد.

2- اآلية تنظيم وتلبية احتياجات االإدارات من العهد.

3- امليزانية العامة للدولة (مفهومها-اأهدافها)

4- اإعداد احل�شاب اخلتامي للميزانية.

5- الرقابة املالية (اأهميتها-اأغرا�شها –اأنواعها)

6- كيفية تنفيذ قواعد امليزانية خالل ال�شنة املالية.

7- كيفية اإعداد م�شروع امليزانية.

الفئة امل�شاركة:

       �شباط (رئي�س ق�شم فما فوق)

      العاملني املدنيني احلا�شلني على موؤهل جامعي.

مكان االنعقاد:

    معهد تدريب ال�شباط

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

3-2013/2/14تفرغ كلي10- 15اأ�شبوعني

دورة اإعداد م�سروع امليزانية 

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:
     

    تهدف الدورة اإىل اإك�شاب ال�شباط املهارات اخلا�شة باإدارة الوقت وتر�شيد ا�شتخدامه 

يف العمل االأمني.

املحتوى: 

1- اأبعاد العملية االإدارية وحتقيق فعاليتها يف العمل ال�شرطي.

2- طبيعة الوقت واال�شتخدام الفعال له.

3- طرق تقييم ق�شاء الوقت.

4- حتليل عوامل �شياع الوقت.

5- ا�شتخدام نظم وتكنولوجيا املعلومات يف اإدارة الوقت.

الفئة امل�شاركة:

     �شباط - من رتبة مالزم اأول اإىل رائد

     العاملني املدنيني احلا�شلني على موؤهل جامعي

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب ال�شباط

اجلهة امل�شتفيدة:

     قطاع �شئون العمليات 

     االإدارة العامة لالأدلة اجلنائية 

     االإدارة العامة للرقابة والتفتي�س

     خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

17-2013/2/21تفرغ كلي10 - 15اأ�شبوع

دورة تنمية مهارات اإدارة الوقت 

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:
     

    تهدف الدورة اإىل تنمية مهارات املتدربني مبا ميكنهم من ا�شتقطاب امل�شادر واإجراءات 

االختبارات الالزمة بغر�س جتنيدهم واال�شتفادة من املعلومات االأمنية التي يقدمونها يف 

جمال البحث والتحري.

املحتوى: 

1- اأنواع امل�شادر وكيفية اختيارها.

2- اإجراءات جتنيد امل�شادر.

3- خماطر جتنيد امل�شادر.

4- اإدارة امل�شادر.

5- الرقابة على امل�شادر.

6- امل�شاكل واالأخطاء اخلا�شة بامل�شادر.

7- اإنهاء خدمات امل�شادر.

 

الفئة امل�شاركة:

     �شباط 

     

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب ال�شباط

اجلهة امل�شتفيدة:

     االإدارة العامة ملكافحة املخدرات 

     االإدارة العامة للمباحث اجلنائية

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

3-2013/3/7تفرغ كلي10- 15اأ�شبوع

دورة اأ�ساليب واإجراءات جتنيد امل�سادر 

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:
     

العرو�س  برنامج  مهارات  و  اأ�شا�شيات  على  امل�شاركني  تعريف  اإىل  الدورة  تهدف     

(Win + Power Point) التقدميية

املحتوى: 

(Windows) 1- مقدمة احلا�شب االآيل مع نظام الت�شغيل

( Power Point) 2- مقدمة يف برنامج العرو�س التقدميية

3- كيفية ت�شميم ال�شرائح.

4- كيفية ا�شتخدام التوقيت يف عر�س ال�شرائح.

5- كيفية ا�شتخدام العرو�س التقدميية يف �شفحة االإنرتنت.

الفئة امل�شاركة:

     �شباط

     العاملني املدنيني احلا�شلني على موؤهل جامعي 
     

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب ال�شباط

اجلهة امل�شتفيدة:
  

      قطاع االمن اخلا�س

     االإدارة العامة ملكافحة املخدرات 

     االإدارة العامة الأمن املن�شاآت

     خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

10-2013/3/14تفرغ كلي10 - 15اأ�شبوع

 Win + Power Point دورة برنامج عر�ض ال�سرائح

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:
     

    تهدف الدورة اإىل اإك�شاب امل�شاركني مبهارات التفكري االإبداعي من اأجل توظيفها يف 

جمال البحث اجلنائي وحتديدا يف جمال معرفة كيفية وقوع اجلرمية و معرفة مرتكبيها.

املحتوى: 

1- مهارات التفكري االإبداعي.

2- التعريف باجلرمية والغاية من البحث اجلنائي.

3- العلم مكافحة اجلرمية.

4- التحقيق والبحث اجلنائي عملية منظمة.

5- الربط املنطقي.

6- اإعادة بناء م�شرح اجلرمية.

الفئة امل�شاركة:

     �شباط من رتبة (رائد اإىل مقدم) 

      العاملني املدنيني احلا�شلني على موؤهل جامعي.

     

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب ال�شباط

اجلهة امل�شتفيدة:

     قطاع االأمن اجلنائي 

     االإدارة العامة للتحقيقات 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

17-2013/3/19تفرغ كلي10- 315 اأيام 

مهارات التفكري الإبداعي يف البحث اجلنائي

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:
     

   تهدف الدورة اإىل تعريف امل�شاركني على اأ�شا�شيات ومهارات برنامج معالج الن�شو�س 

Win + Word 

املحتوى: 

(Windows) 1- مقدمة احلا�شب االآيل مع نظام الت�شغيل

 Word 2- مقدمة برنامج

3- كيفية طباعة امل�شتندات و تن�شيقها.

4- كيفية ت�شميم اجلداول وتن�شيقها.

Word 5- كيفية اأ�شتخدام اأدوات الر�شم يف

6- تطبيقات عملية.

الفئة امل�شاركة:

     �شباط 

     العاملني املدنيني احلا�شلني على موؤهل جامعي

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب ال�شباط

اجلهة امل�شتفيدة:

     قطاع االأمن اخلا�س 

     قطاع اأمن احلدود 

     االإدارة العامة للمباحث اجلنائية

     االإدارة العامة لل�شئون القانونية 

     خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

3/31-2013/4/4تفرغ كلي10-15اأ�شبوع

 Win + Word دورة برنامج

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:
     

تهدف الدورة اإىل تزويد امل�شاركني بطرق االإ�شعافات االأولية واالإنعا�س القلبي الرئوي.

املحتوى: 

1- مقدمة باالإ�شعاف االأويل واجلهاز التنف�شي والدوري.

2- دعم احلياة االأويل وفح�س امل�شاب االأويل والفح�س الثانوي.

3- ان�شداد املمرات الهوائية والغ�شة و االإنعا�س الرئوي للبالغ والطفل والر�شيع.

4- النزيف واجلروح واحلروق.

5- الهيكل العظمي ودعم وتثبيت الك�شور.

الفئة امل�شاركة:

     �شباط من رتبة مالزم اأول اإىل رائد 

العاملني املدنيني احلا�شلني على موؤهل جامعي   

     

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب ال�شباط

اجلهة امل�شتفيدة:

     قطاع االأمن اخلا�س

     قطاع اأمن احلدود

     خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

7-2013/4/11تفرغ كلي10 -15 اأ�شبوع

دورة الإ�سعافات الأولية  
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الهدف:

واتخاذ  امل�شكالت  وحتليل  وت�شخي�س  الأ�ش�س  ال�شباط  اإملام  اإىل  الور�شة  تهدف       

القرارات.

املحتوى: 

1- اأ�شاليب حتديد وت�شخي�س امل�شكالت يف العمل االأمني.

2- القوى املوؤثرة يف امل�شكلة ودرجة تاأثريها.

3- تنمية التفكري اأالبتكاري يف حتليل م�شكالت العمل االأمني.

4- اأ�شاليب اتخاذ القرارات ملواجهة امل�شكالت االأمنية.

5- مهارات �شنع القرار.

6- اأ�شاليب امل�شاركة يف اتخاذ القرارات االإدارية.

الفئة امل�شاركة:

     �شباط من رتبة رائد اإىل مقدم 

      العاملني املدنيني احلا�شلني على موؤهل جامعي 

     

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب ال�شباط

اجلهة امل�شتفيدة:

    خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

14-2013/4/16تفرغ كلي10- 315 اأيام 

ور�سة عمل حتليل امل�سكالت واتخاذ القرارات الإدارية 
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تعريف العاملني يف وزارة الداخلية بالنظريات االإدارية احلديثة و 

غر�س القيم االإدارية وال�شلوكية التي ت�شاعد يف حتقيق االأهداف العامة لوزارة الداخلية 

وحت�شني طرق تعامل رجال ال�شرطة مع املواطنني والقياديني مع مروؤو�شيهم.

املحتوى: 

1- مفهوم القيم و اأنواعها.

2- مفهوم االإدارة بالقيم ومراحلها ومبادئها.

3- دورة االإدارة بالقيم يف التنمية الب�شرية.

4- دورة االإدارة بالقيم يف تغيري االإجتاهات ال�شلوكية.

5- ميثاق اأخالقيات العمل ال�شرطي.

الفئة امل�شاركة:

     �شباط من رتبة مالزم اأول اإىل نقيب 

     العاملني املدنيني احلا�شلني على موؤهل جامعي 

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب ال�شباط

اجلهة امل�شتفيدة:

     خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

21-2013/4/25تفرغ كلي10- 15اأ�شبوع

دورة الإدارة بالقيم 
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الهدف:

     تزويد امل�شاركني بطرق التعامل مع �شغوط العمل.

املحتوى: 

1- اأنواع ال�شغوط وتعريفاتها ودرجاتها.

2- تهيئة البيئة ملكافحة �شغوط العمل اأو حتا�شيها.

3- ا�شرتاتيجيات التعامل مع ال�شغوط.

الفئة امل�شاركة:

     �شباط ( من رتبة رائد اإىل مقدم) .

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب ال�شباط

اجلهة امل�شتفيدة:

    االإدارة العامة لالأدلة اجلنائية 

    خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

5-2013/5/9تفرغ كلي10 – 15اأ�شبوع

دورة التعامل مع �سغوط العمل 
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تزويد القادة امل�شاركني باالأ�شاليب العلمية والقانونية التي من 

�شاأنها اأن ت�شاعد يف حماية القائد من االأ�شرار واالأخطار التي ميكن اأن ت�شبب له االأذى 

باالإ�شافة اإيل التعرف على الطريقة العلمية لكيفية التفكري االإيجابي والتعامل مع الذات 

وكذلك �شيتم التعريف بطرق اال�شتثمار التي من �شاأنها توفري الراحة النف�شية للقادة يف 

حياتهم املهنية والعائلية.

املحتوى: 

1- اأ�ش�س التفكري االإيجابي.

2- حماية الذات القيادية.

3- نظرية االختيار ودورها يف �شبط النف�س والذات.

4- التمييز بني (الفعل – الفاعل – االنفعال – التفاعل) ودوره يف حفظ وحماية العالقات.

5- التخطيط و و�شع االأهداف ال�شخ�شية من اأجل حياة �شعيدة.

6- اال�شتثمار الوظيفي .

7- اال�شتمتاع من اأجل �شناعة حياة اأف�شل.

الفئة امل�شاركة:

     �شباط (من رتبة مالزم اأول اإىل رائد)

     العاملني املدنيني احلا�شلني على موؤهل جامعي

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب ال�شباط

اجلهة امل�شتفيدة:

    خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

12-2013/5/16تفرغ كلي10 – 15اأ�شبوع

دورة الذات القيادية احلماية وال�ستثمار
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الهدف:

اأنفاذ القانون على مكافحة اجلرمية       تهدف الدورة اإىل تاأهيل الكوادر يف اأجهزة 

املنظمة وحتديد االإطار القانوين الإجراءات مكافحة اجلرمية املنظمة مع اإيجاد ال�شبل 

والو�شائل التي ت�شاعد يف ت�شييق اخلناق على املنظمات االإجرامية. 

املحتوى: 

1- التطور التاريخي للجرمية املنظمة وتعريفها.

2- الظواهر االإجرامية التي تت�شابه مع اجلرمية املنظمة.

3- اأركان اجلرمية املنظمة.

4- اجلرائم املنظمة التي ورد ذكرها يف اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة 

عرب الوطنية (بالريمو22) 

5- مكافحة اجلرمية املنظمة والقواعد االإجرائية ملواجهة اجلرمية املنظمة.

الفئة امل�شاركة:

     �شباط (من رتبة رائد اإىل مقدم)

     العاملني املدنيني احلا�شلني على موؤهل جامعي

مكان االنعقاد:

    معهد تدريب ال�شباط

اجلهة امل�شتفيدة:

    خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

19-2013/5/23تفرغ كلي10 – 15اأ�شبوع

دورة مكافحة اجلرمية املنظمة
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الهدف:

     تنمية مهارات املتدربني وتاأهيلهم للقيام باالأعمال التدريبية. 

املحتوى: 

1 -حركات امل�شاة.

2- نظام منظم.

3- تدريب املرا�شيم.

4- تدريب ايعازات.

الفئة امل�شاركة:

     �شباط 

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب ال�شباط

اجلهة امل�شتفيدة:

    اأكادميية �شعد العبداهلل للعلوم االأمنية – معهد الهيئة امل�شاندة 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

يحدد الحقاتفرغ كلي10 - 815 اأ�شابيع

دورة اإعداد مدرب
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الهدف:

     تزويد املتدربني باالأ�شاليب العلمية التي متكنهم من التعرف على االأمناط املختلفة 

للطلبة ومتطلباتهم ومتابعتهم طوال فرتة تدريبهم باالأكادميية.

املحتوى: 

1- االأمناط ال�شلوكية املختلفة من الطلبة وكيفية التعامل معهم.  

2- اإعداد وكتابة التقارير  

3- مهارات القيادة – واأدوات التاأثري القيادي.  

4- مبادئ التحقيق (اإجراءات التحقيق مع الطلبة)

5- االت�شال الفعال واأهميته واأنواعه.

الفئة امل�شاركة:

     �شباط من رتبة (مالزم اإىل نقيب)

   

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب ال�شباط

اجلهة امل�شتفيدة:

     اأكادميية �شعد العبداهلل للعلوم االأمنية 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

يحدد الحقا تفرغ كلي10 - 15اأ�شبوع

دورة تنمية املهارات الإدارية وال�سلوكية يف التعامل مع الطلبة الع�سكريني 
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ج - الإدارة العامة لكلية الأمن الوطني

مركز اإعداد القادة

ا�سم الدورةالرقم
مدة تعقد خالل الفرتة

النعقاد اإىلمن

اأ�شبوع 2012/10/142012/10/18القيادة واالإدارة الفعالة 1

3 اأ�شابيع2012/11/42012/11/22تنمية املهارات القيادية املتقدمة رقم (9)2

اأ�شبوع2012/11/252012/12/29اإدارة التغيري  3

4 اأ�شابيع 2012/12/22012/12/27تنمية املهارات القيادية التاأ�شي�شية رقم (12)4

3 اأ�شابيع 2012/12/22012/12/20�شهادة احرتاف التدريب5

اأ�شبوع2012/12/232012/12/27اجلرافولوجي التاأ�شي�شية  (2)6

ا�شبوع  2013/1/62013/1/10التخطيط االإ�شرتاتيجي 7

3 ا�شابيع2013/1/132013/1/31تنمية املهارات القيادية املتقدمة رقم (10)8

اأ�شبوع 2013/2/102013/2/14اجلرافولوجي املتقدمة (1)9

4 اأ�شابيع2013/3/102013/4/4تنمية املهارات القيادية التاأ�شي�شية رقم (13)10

اأ�شبوع 2013/3/172013/3/21م�شرح اجلرمية 11

5 اأ�شابيع 2013/3/312013/5/2اإدارة االأزمات والكوارث رقم (4)12 

اأ�شبوع2013/4/142013/4/18اأمن املعلومات 13

اأ�شبوع2013/5/262013/5/30اجلرمية املنظمة 14

معهد الدرا�سات الإ�سرتاتيجية الأمنية

1
االأمن الوطني الكويتي يف ظل املتغريات 

املحلية واالإقليمية والدولية 
3 اأيام 2012/10/162012/10/18

3 اأيام2012/10/162012/10/18الدرا�شات امل�شتقبلية والتنبوؤ 2

3
التعامل مع و�شائل االإعالم واملوؤمترات 

ال�شحفية 
اأ�شبوع 2012/11/42012/11/8
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4
الرتكيبة ال�شكانية للعمالة الوافدة واأثرها 

على االأمن الوطني
3 اأيام 2012/11/272012/11/29

5
االأمن الوطني الكويتي يف ظل املتغريات 

املحلية واالإقليمية والدولية 
3 اأيام 2012/12/112013/12/13

6
االإ�شرتاتيجية االأمنية ال�شاملة لدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 
3 اأيام2012/12/182012/12/20

3 اأيام2013/1/82013/1/10حقوق االإن�شان وتطبيقاتها بوزارة الداخلية 7

5 اأ�شابيع2013/1/132013/2/14التخطيط اال�شرتاتيجي لكبار القادة 8

9
الرقابة و التفتي�س وقيا�س الكفاءة 

االأمنية 
3اأيام 2013/1/212013/1/23

3 اأيام2013/2/52013/2/7الدور التنموي للموؤ�ش�شات االأمنية يف املجتمع 10

3 اأيام 2013/2/192013/2/21بناء اخلطة الزمنية حلاالت اال�شتعداد الطارئة 11

3 اأيام2013/4/22013/4/4�شابط البحث اجلنائي املميز 12

3 اأيام2013/4/162013/4/18الهياكل التنظيمية والو�شف الوظيفي 13

14

ندوة 

غ�شيل االأموال وتاأثرياته االقت�شادية 

واالجتماعية على املجتمع الكويتي 

3 اأيام 2013/3/192013/3/21

15
ندوة

حماية الذات الوظيفية لرجل االأمن 
3 اأيام2013/5/212013/5/23

16

حما�شرة

اجلرمية االإلكرتونية وق�شور الت�شريعات 

يف مكافحتها 

يوم 11/28 /2012

17

حما�شرة

اإح�شائية اجلرائم يف دولة الكويت 

وانعكا�شاتها على االأمن الداخلي

يوم 3/6 /2013

18

حما�شرة

دور القوة الناعمة لدولة الكويت يف 

حتقيق االأمن الوطني 

يوم 4/30 /2013
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الهدف:

     تزويد امل�شاركني باملهارات واملعرفة يف االجتاهات احلديثة حول القيادة واالإدارة 

الفعالة لتوىل املنا�شب القيادية يف جميع امل�شتويات.

املحتوى: 

1- نظريات القيادة احلديثة.

2- اأنواع القيادة و�شفاتها.

3- مفهوم و اأهمية االإدارة الفعالة.

4- دور القائد يف االإدارة الفعالة.

5- خ�شائ�س القيادة ال�شرطية.

6- قيا�س وتقييم اأثر التمكن القيادي ونتائجه يف العمل.

7- اأهم ال�شروط الواجب توافرها يف القيادة الناجحة لتطبيق فل�شفة التمكن.

الفئة امل�شاركة:

     مدير اإدارة

م�شاعد مدير اإدارة   

مكان االنعقاد:

     اأحد الفنادق 

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية

جميع وزارات الدولة 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

14-2012/10/18 تفرغ كلي15- 20اأ�شبوع

برنامج القيادة والإدارة الفعالة  
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الهدف:

     تنمية املهارات العلمية والعملية للقادة االأمنيني لبناء فرق العمل وتكوين روح الفريق. 

والتعامل واالت�شال باالآخرين والتعرف على اأمناط وطرق التخطيط االإ�شرتاتيجية ورفع 

و  القرار  واتخاذ  املوقف  وتقدير  امل�شكالت  حل  االإبداعي يف  التفكري  يف  القادة  قدرة 

التدريب على تطوير القادة يف التعامل مع �شغوط العمل وتطويع ا�شتخدام املوارد. 

املحتوى: 

1- تنمية مهارات التخطيط والتفكري االإ�شرتاتيجي للقادة.

2- ال�شلوك القيادي لالإدارة العليا.

3- فن اإدارة االأولويات و�شغوط العمل.

الفئة امل�شاركة:

     �شباط من رتبة مقدم اإىل عقيد 

مكان االنعقاد:

     كلية االأمن الوطني

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

�شباط االأجهزة الع�شكرية واالأمنية بالدولة  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

4-2012/11/22 تفرغ كلي15-20  3 اأ�شابيع

13-2013/1/31 تفرغ كلي15-320 اأ�شابيع

دورة تنمية املهارات القيادية املتقدمة رقم )9- 10(
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الهدف:

     تنمية معارف ومهارات امل�شاركني يف مفهوم اإدارة التغيري ومراحلها للعمل على تطوير

االأداء واإحداث التغيري.

املحتوى: 

1- مفهوم واأهمية التغيري يف ع�شر العوملة. 

2- متطلبات اإدارة التغيري.

3- عنا�شر ومكونات اإدارة التغيري.

4- مراحل اإدارة التغيري.

الفئة امل�شاركة:

     مدير اإدارة

م�شاعد مدير اإدارة   

مكان االنعقاد:

     اأحد الفنادق 

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

جميع وزارات الدولة   

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

11/25-2012/12/29 تفرغ كلي15- 20اأ�شبوع

برنامج اإدارة التغيري  

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب



2013 - 2012
104

الهدف:

ملفهوم  والعملية  العلمية  باملهارات  امل�شاركني  وتعريف  القيادية  ال�شخ�شية  �شقل      

املوؤثرة وتزويدهم باملهارات  القيادية  القيادة وال�شفات الواجب توافرها يف ال�شخ�شية 

الالزمة  واملهارات  العمل  فرق  اإطار  ويف  فعال  كقائد  للعمل  الالزمة  والعملية  العلمية 

الإدارة وتطوير فرق العمل البناءة و االأ�شاليب املتطورة لتفعيل اأداء العمل وحتقيق االإبداع 

القيادي يف ظل املتغريات العاملية احلالية وامل�شتقبلية املتوقعة وتنمية مهاراتهم يف حل 

امل�شكالت وتطوير مهاراتهم يف �شنع القرار الذكي الذي ينمي مهاراتهم يف حل امل�شكالت 

بطريقة ايجابية.

املحتوى: 

1- تنمية املهارات االإدارية القيادية.

2- برنامج مهارات حتليل امل�شكالت واتخاذ القرارات للعمل ال�شرطي.

3- اإدارة وقيادة العمل اجلماعي يف املجال ال�شرطي.

4- التخطيط االإ�شرتاتيجي االأمني.

الفئة امل�شاركة:

     �شباط من رتبة مقدم اإىل عقيد 

مكان االنعقاد:

     كلية االأمن الوطني

اجلهة امل�شتفيدة:

�شباط االأجهزة الع�شكرية واالأمنية بالدولة

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

2-2012/12/27 تفرغ كلي15-420 اأ�شابيع

3/10-2013/4/4 تفرغ كلي15-420 اأ�شابيع

دورة تنمية املهارات القيادية التاأ�سي�سية رقم )12- 13(
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الهدف:

تدريب حمرتف  اأخ�شائي  بوظيفة  للعمل  امل�شاركني  اإعداد  اإىل  الربنامج  يهدف       

التدريب  مهارات  تنمية  على  وفاعليته  التدريب  برنامج  جودة  على  الرتكيز  خالل  من 

مفاهيم  تطبيقات  على  وامل�شاعدة   ، عمليا  االحرتايف  التدريب  برنامج  يف  للم�شاركني 

التدريب احلديثة وفقا لثالث م�شتويات خمتلفة.

املحتوى: 

1- برنامج فنون ومهارات االإلقاء والعر�س.

2- برنامج اإعداد املدربني.

3- برنامج تدريب املدربني.

الفئة امل�شاركة:

�شباط من رتبة مقدم فما فوق  

م�شئول تدريب  

تنمية ب�شرية  

مكان االنعقاد:

     اأحد الفنادق 

اجلهة امل�شتفيدة:

    خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

2-12/20 /2012تفرغ كلي15- 320 اأ�شابيع

دورة �سهادة احرتاف التدريب
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الهدف:

     علم اجلرافولوجي ( حتليل ال�شخ�شية عن طريق الكتابة اليدوية) وتهدف لتمكني 

اللفظي يف فرتة زمنية ق�شرية  الغري  اأن يكت�شب مهارات عالية يف االت�شال  ال�شخ�س 

�شلوكهم  وترجمة  قرب  عن  واالآخرين  نف�شه  لفهم  جدا  فائقة  قدرة  ال�شخ�س  وتعطي 

بالقدر املطلوب دون عناء كبري.

املحتوى: 

1- النظام التمثيلي ( ب�شري – �شمعي – ح�شي ) 

2- احلالة النف�شية.

3- املزاج .

4- التجاوب العاطفي يف امل�شاعر.

5- الطاقة العقلية .

6- اأمناط التفكري.

7- الكفاءة الوظيفية.

8- الطاقة البدنية. 

الفئة امل�شاركة:

     مدير اإدارة

م�شاعد مدير اإدارة   

مكان االنعقاد:

     اأحد الفنادق 

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

23-2012/12/27 تفرغ كلي15- 20اأ�شبوع

برنامج اجلرافولوجي التاأ�سي�سية رقم )2(

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب



2013 - 2012
107

الهدف:

     م�شاعدة القادة على �شقل قدراتهم وتنمية مهاراتهم لتوجيه التفكري للم�شتقبل من 

خالل القدرة على بناء روؤية وا�شحة ور�شالة حمددة ميكن من خاللها و�شع االأهداف 

القابلة للتنفيذ يف اإ�شرتاتيجية وا�شحة املعامل واالأهداف.

املحتوى: 

1- مفهوم االإ�شرتاتيجية. 

2- عنا�شر االإ�شرتاتيجية.

SOWT. 3- التخطيط اال�شرتاتيجي با�شتخدام منوذج

4- تطبيقات االإ�شرتاتيجية يف قطاعات الدولة املختلفة.

الفئة امل�شاركة:

     مدير اإدارة

م�شاعد مدير اإدارة   

مكان االنعقاد:

     اأحد الفنادق 

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

6-2013/1/10 تفرغ كلي15- 20اأ�شبوع

برنامج التخطيط ال�سرتاتيجي 
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الهدف:

تنمية معارف ومهارات امل�شاركني يف مفهوم علم اجلرافولوجي بطريقة اأكرث تطبيقا يف 

اأحوال حتديد �شخ�شية املجرمني .

املحتوى: 

1- فهم الذات واالإطالع على مكامن القوة وال�شعف يف ال�شخ�شية.

2- اإظهار بع�س ال�شعوبات التعليمية التي يعاين منها الطالب.

3- اأداة عظيمة يف اإدارة �شئون االأفراد.

لتعزيز  ال�شعورية  امل�شكالت  على  والتعرف  للتفكري  العقلية  العمليات  �شل�شة  فهم   -4

وتوثيق بقية االختيارات والتقييمات ال�شيكولوجية االأخرى.

5- ت�شخي�س بع�س االأمرا�س املوجودة كاالإدمان على الكحول واملخدرات .

6- حتليل اخلط اليدوي كطريقة واأ�شلوب ناجح يف التحقيقات واالأدلة اجلنائية.

7- اختيار وانتقاء املحلفني يف املحاكم .
   

الفئة امل�شاركة:

     مدير اإدارة

م�شاعد مدير اإدارة   

مكان االنعقاد:

     اأحد الفنادق 

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

10-2013/2/14 تفرغ كلي15- 20اأ�شبوع

مالحظة : البد من اجتياز الدورة التاأ�شي�شية.

برنامج اجلرافولوجي املتقدمة رقم )1(
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الهدف:

     تنمية معارف ومهارات امل�شاركني يف مفهوم م�شرح اجلرمية واالأ�شلوب العلمي ملعاينة 

وفح�س م�شرح اجلرمية بالو�شائل التكنولوجية احلديثة.

املحتوى: 

1- مفهوم واأهمية م�شرح اجلرمية.

2- متطلبات معاينة وفح�س م�شرح اجلرمية.

3- عنا�شر التكنولوجيا احلديثة امل�شتخدمة يف فح�س م�شرح اجلرمية.

4- مراحل وطرق حتليل كافة العنا�شر يف م�شرح اجلرمية.

   

الفئة امل�شاركة:

     مدير اإدارة

م�شاعد مدير اإدارة   

مكان االنعقاد:

     اأحد الفنادق 

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

جميع وزارات الدولة   

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

17-2013/3/21 تفرغ كلي15- 20اأ�شبوع

برنامج م�سرح اجلرمية 
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الهدف:

     يهدف الربنامج اإىل تنمية قدرات العاملني بوزارات الدولة يف جماالت مواجهة واإدارة 

االأزمات والكوارث باأنواعها من خالل التعرف على االأ�شاليب والطرق احلديثة واملبتكرة 

للتفاو�س وحتقيق االأهداف باأقل اخل�شائر والتعرف على عنا�شر واأنواع التخطيط االأمني 

وتطبيقاتها على �شيناريوهات اإدارة االأزمات االأمنية ومواجهة الكوارث.

املحتوى: 

باالأزمات  التعريف  اال�شرتاتيجي-  التخطيط  القيادة-  (فن  التاأ�سي�سية  املرحلة   -1

والكوارث- التفكري اال�شرتاتيجي- مناهج البحث العلمي- االإدارة العلمية احلديثة 

والعمل اجلماعي- اخلطة االإعالمية الإدارة االأزمات- �شناعة واتخاذ القرار).

اأ�شلوب  االأمنية-  االأزمات  الكوارث-  مواجهة  االأزمات-  (اإدارة  املتقدمة  املرحلة   -2

حتليل وبناء ال�شيناريو- اإعداد �شيناريو الكوارث الطبيعية- الهيكل التنظيمي املقرتح 

ملركز اإدارة االأزمات االأمنية- اآلية عمل مركز اإدارة االأزمات االأمنية- خطط مواجهة 

االأزمات والكوارث- الدرا�شات امل�شتقبلية – فن التفاو�س).

3- املرحلة التطبيقية ( اإدارة اأزمة اأمنية: مظاهرات واأعمال �شغب- احتجاز رهائن- 

انفجار �شيارات مفخخة- عنف م�شلح �شد رجال االأمن)، (مواجه: كارثة حريق يف 

اأخد االأبراج- كارثة ت�شرب غاز الكلورمن حمطة الدوحة- كارثة �شقوط طائرة على 

منطقة �شكنية- كارثة اإ�شعاعية).

  

الفئة امل�شاركة:

�شباط من رتبة مقدم فما فوق   

مدير اإدارة فما فوق   

مكان االنعقاد:

     نادي �شباط ال�شرطة  

دورة اإدارة الأزمات والكوارث رقم )3(
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اجلهة امل�شتفيدة:

وزارة الدفاع  

احلر�س الوطني  

االإدارة العامة لالإطفاء   

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

3/31-2013/5/2 تفرغ كلي15- 520 اأ�شابيع
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الهدف:

اأمن املعلومات و�شيا�شات اال�شتخدام      تنمية معارف ومهارات امل�شاركني يف مفهوم 

االأمنية املتفق عليها و رفع امل�شتوى االأمني للم�شاركني عند ا�شتخدام الو�شائل التكنولوجية 

احلديثة.

املحتوى: 

1- التعريف ب�شيا�شات اأمن املعلومات.

2- تناول كافة حماور اأمن املعلومات.

3- عنا�شر ومكونات اأمن املعلومات.

4- مراحل التفتي�س على املن�شاآت و�شوابط نقل املعلومات خارج املوؤ�ش�شة.

5- متابعة نقل وتخزين ون�شخ املعلومات.

6- درا�شة الوعي االأمني واأ�شلوب رفع م�شتواه جلميع االأفراد.

الفئة امل�شاركة:

     مدير اإدارة

م�شاعد مدير اإدارة   

مكان االنعقاد:

     اأحد الفنادق 

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

جميع وزارات الدولة   

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

14-2013/4/18 تفرغ كلي15- 20اأ�شبوع

برنامج اأمن املعلومات
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الهدف:

    تنمية مهارات املتدربني حول مهارات اجلرمية املنظمة واالأ�شاليب احلديثة ملكافحتها.

املحتوى: 

1- مفهوم اجلرمية املنظمة واأبعادها.

2- عنا�شر ومكونات اجلرائم املنظمة.

3- (اجلرائم االإلكرتونية – غ�شيل االأموال – االجتار بالب�شر- املخدرات)

4- طرق مكافحة اجلرمية املنظمة.

   

الفئة امل�شاركة:

     مدير اإدارة

م�شاعد مدير اإدارة   

مكان االنعقاد:

     اأحد الفنادق 

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

جميع وزارات الدولة   

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

26-2013/5/30 تفرغ كلي15- 20اأ�شبوع

برنامج اجلرمية املنظمة 
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معهد الدرا�سات الإ�سرتاتيجية الأمنية

ا�سم الدورةالرقم
مدة تعقد خالل الفرتة

النعقاد اإىلمن

1

االأمن الوطني الكويتي يف ظل املتغريات املحلية 

واالإقليمية والدولية 

3 اأيام 2012/10/162012/10/18

3 اأيام2012/10/162012/10/18الدرا�شات امل�شتقبلية والتنبوؤ 2

اأ�شبوع 2012/11/42012/11/8التعامل مع و�شائل االإعالم واملوؤمترات ال�شحفية 3

4
الرتكيبة ال�شكانية للعمالة الوافدة واأثرها على 

االأمن الوطني

3 اأيام 2012/11/272012/11/29

5
االأمن الوطني الكويتي يف ظل املتغريات املحلية 

واالإقليمية والدولية 

3 اأيام 2012/12/112013/12/13

6
االإ�شرتاتيجية االأمنية ال�شاملة لدول جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية 

3 اأيام2012/12/182012/12/20

3 اأيام2013/1/82013/1/10حقوق االإن�شان وتطبيقاتها بوزارة الداخلية 7

5 اأ�شابيع2013/1/132013/2/14التخطيط اال�شرتاتيجي لكبار القادة 8

3اأيام 2013/1/212013/1/23الرقابة و التفتي�س وقيا�س الكفاءة االأمنية 9

3 اأيام2013/2/52013/2/7الدور التنموي للموؤ�ش�شات االأمنية يف املجتمع 10

3 اأيام 2013/2/192013/2/21بناء اخلطة الزمنية حلاالت اال�شتعداد الطارئة 11

3 اأيام2013/4/22013/4/4�شابط البحث اجلنائي املميز 12

3 اأيام2013/4/162013/4/18الهياكل التنظيمية والو�شف الوظيفي 13

14
غ�شيل االأموال وتاأثرياته االقت�شادية 

واالجتماعية على املجتمع الكويتي 
3 اأيام 2013/3/192013/3/21

3 اأيام2013/5/212013/5/23حماية الذات الوظيفية لرجل االأمن 15

16
اجلرمية االإلكرتونية وق�شور

 الت�شريعات يف مكافحتها 
يوم 11/28 /2012

17
اإح�شائية اجلرائم يف دولة الكويت 

وانعكا�شاتها على االأمن الداخلي
يوم 11/28 /2012

18
دور القوة الناعمة لدولة الكويت يف حتقيق 

االأمن الوطني 
2012/ 11/28

يوم 
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الهدف:
     تعريف امل�شاركني على مفهوم االأمن الوطني وحتديد املخاطر والتحديات الداخلية 

واخلارجية و�شبل جمابهتها لبناء االأمن الوطني .

املحتوى: 

1- مفاهيم وجماالت االأمن الوطني.

2- مهددات االأمن الوطني الداخلية واخلارجية.

3- �شبل جمابهة تهديدات وخماطر االأمن الوطني.

4- حتليل املتغريات املحلية و االإقليمية والدولية.

5- حتيد عنا�شر واأ�ش�س بناء االأمن الوطني الكويتي.

الفئة امل�شاركة:

مدير اإدارة   

م�شاعد مدير اإدارة   

مكان االنعقاد:

اأحد الفنادق   

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

جميع وزارات الدولة   

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

16-2012/10/18 تفرغ كلي15 – 320 اأيام 

حلقة نقا�سية تدريبية 

الأمن الوطني الكويتي يف ظل املتغريات املحلية والإقليمية والدولية 

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

     اإلقاء ال�شوء على التنبوؤ واإدارة االأزمات والدرا�شات امل�شتقبلية للقيادات و�شانعي 

القرارات.

املحتوى: 

1- مدخل للدرا�شات امل�شتقبلية.

2- اأهمية الدرا�شات امل�شتقبلية ومبادئها واأهدافها.

3- التنبوؤ باالأزمات.

4- حتليل ت�شرفات وم�شالح الدول.

5- تطبيقات عملية.

الفئة امل�شاركة:

�شباط من رتبة عميد فما فوق   

م�شاعد مدير عام فما فوق بالن�شبة ملنت�شبي وزارة الداخلية  

�شباط من رتبة عقيد فما فوق لباقي اجلهات الع�شكرية بالدولة  

مكان االنعقاد:

اأحد الفنادق  

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية   

اجلهات الع�شكرية واالأمنية بالدولة   

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

16-2012/10/18 تفرغ كلي10 – 315 اأيام

حلقة نقا�سية تخ�س�سية الدرا�سات امل�ستقبلية والتنبوؤ  

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

     تعريف امل�شاركني على اأ�شلوب اإدارة املوؤمترات ال�شحفية وكيفية التعامل مع و�شائل 

االإعالم وكيفية االإلقاء البيانات االإعالمية االأمنية .

املحتوى: 

اأ�ش�س ومبادئ مواجهة االإعالم.  -1

اللقاءات التلفزيونية .  -2

3- اأ�شلوب اإدارة املوؤمترات ال�شحفية.

4-كيفية مواجهة و�شائل االإعالم.  

الفئة امل�شاركة:

مدير اإدارة  

م�شاعد مدير اإدارة    

مكان االنعقاد:

اأحد الفنادق  

اجلهة امل�شتفيدة:

جميع اأجهزة وزارات الدولة  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

4-2012/11/8 تفرغ كلي15-20اأ�شبوع 

حلقة نقا�سية تدريبية 

التعامل مع و�سائل الإعالم واملوؤمترات ال�سحفية 

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

تاأثريها على االأمن  الوافدة وحتليل  للعمالة  ال�شكانية  اإلقاء ال�شوء على الرتكيبة       

�شعف  عن  الناجتة  امل�شكلة  هذه  مع  للتعامل  العاجلة  احللول  وو�شع  الكويتي  الوطني 

التوزيع الدميوجرايف لل�شكان.

املحتوى: 

1- مدخل للتوزيع الدميوجرايف لل�شكان .

2- اأهيمه حتليل اأو�شاع الرتكيبة ال�شكانية للعمالة الوافدة يف دولة الكويت.

3- التنبوؤ باالأزمات املتوقع حدوثها ب�شبب هذه امل�شكلة.

4- حتليل ت�شرفات وم�شالح الدول املوردة للعمالة الوافدة.

5- تطبيقات عملية . 

الفئة امل�شاركة:

�شباط من رتبة عميد فما فوق   

م�شاعد مدير عام فما فوق بالن�شبة ملنت�شبي وزارة الداخلية اأو يف من حكمهم من   

اجلهات االأخرى بالدولة . 

مكان االنعقاد:

اأحد الفنادق  

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية   

اأجهزة و وزرات الدولة ذات ال�شبب   

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد امل�شاركنيمدة الدورة

27-2012/11/29 تفرغ كلي10 – 315 اأيام

حلقة نقا�سية تخ�س�سية

الرتكيبة ال�سكانية للعمالة الوافدة واأثرها على الأمن الوطني

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

     رفع م�شتوى الوعي االأمني للم�شاركني يف حتليل املتغريات املحلية واالإقليمية والدولية 

وانعكا�شاتها على االأمن الوطني الكويتي.

املحتوى: 

1- التحليل العام ملكونات االأمن الوطني الكويتي.

2- درا�شة املتغريات املحلية وتاأثريها على االأمن الوطني الكويتي.

3- درا�شة املتغريات االإقليمية وتاأثريها على االأمن الوطني الكويتي.

4- درا�شة املتغريات الدولية وتاأثريها على االأمن الوطني الكويتي.

الفئة امل�شاركة:

�شباط

مكان االنعقاد:

اأحد الفنادق

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

3 اأيام

20 باحث من ال�شباط  واجلهات ذات 

ال�شلة  

200 مدعو 

5 متخ�ش�شني

11-2012/12/13تفرغ كلي

ندوة الأمن الوطني الكويتي 

يف ظل املتغريات املحلية والإقليمية والدولية 

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

     تعريف امل�شاركني على عنا�شر واأ�ش�س ومبادئ االإ�شرتاتيجية االأمنية ال�شاملة لدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وحتديد املخاطر والتحديات الداخلية واخلارجية 

و�شبل جمابهتها لبناء االأمن الوطني لدول جمل�س التعاون.

املحتوى: 
 

1- درا�شة التمهيد الوارد يف مقدمة االإ�شرتاتيجية .

2- حتليل الروؤية.

3- درا�شة الر�شالة.

4- مناق�شة املنطلقات وانعكا�شاتها على االإ�شرتاتيجية.

5- حتديد الغايات االأ�شا�شية لالإ�شرتاتيجية.

6- حتليل االأ�ش�س واملبادئ .

7- تناول االأهداف الرئي�شة لالإ�شرتاتيجية.

8- حتليل و�شائل واأ�شاليب تنفيذ االأهداف 

9- متابعة التنفيذ.

الفئة امل�شاركة:

مدير اإدارة   

م�شاعد مرير اإدارة  

مكان االنعقاد:

اأحد الفنادق 

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

18-2012/12/20 تفرغ كلي15 – 320 اأيام 

حلقة نقا�سية تدريبية 

الإ�سرتاتيجية الأمنية ال�ساملة بدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية 

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

وم�شاعدتهم  االإن�شان  وتعزيز حقوق  بدورهم اخلا�س يف حماية  املتدربني  توعية       

على توفري حماية فعالة لتاأدية عملهم بكفاءة من خالل االمتثال ملعايري حقوق االإن�شان 

الدولية.

املحتوى: 

1- م�شادر حقوق االإن�شان ومعايريها ونظمها.

2- ال�شلوك االأخالقي والقانوين لل�شرطة.

3- عمل ال�شرطة يف النظم الدميقراطية (القب�س واالحتجاز).

4- دور املنظمات الدولية يف حماية حقوق االإن�شان.

5- حرية الراأي والتعبري من حقوق االإن�شان.

الفئة امل�شاركة:

مدير اإدارة   

م�شاعد مدير اإدارة  

مكان االنعقاد:

اأحد الفنادق  

اجلهة امل�شتفيدة:

جميع وزارات الدولة  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

8-2013/1/10 تفرغ كلي15- 320 اأيام

حلقة نقا�سية تدريبية

حقوق الإن�سان وتطبيقاتها بوزارة الداخلية 

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

     يهدف الربنامج اإىل تنمية قدرات العاملني بوزارات الدولة يف جماالت مواجهه واإدارة 

االأزمات والكوارث باأنواعها من خالل التعرف على االأ�شاليب والطرق احلديثة واملبتكرة 

للتفاو�س وحتقيق االأهداف باأقل اخل�شائر والتعرف على عنا�شر واأنواع التخطيط االأمني 

وتطبيقاتها على �شيناريوهات اإدارة االأزمات االأمنية ومواجهة الكوارث. 

املحتوى: 

املرحلة التاأ�سي�سية : تهدف هذه املرحلة خللق قاعدة علمية اأ�شا�شية ت�شاعد القائد اأو 

املدير على ا�شرتجاع العلم االأمني واأ�شاليب القيادة ورفع م�شتواه على ا�شتخدام العلم 

والتكنولوجيا يف حياته العملية.

واالإ�شرتاتيجي  التخطيطي  بالفكر  االرتقاء  اإىل  املرحلة  هذه  تهدف  املتقدمة:  املرحلة 

و�شقل مهارات القائد يف تفهم منظومة االأمن الوطني والنظريات والعقائد.

الفئة امل�شاركة:

�شباط من رتبة عقيد فما فوق   

مدير اإدارة فما فوق   

مكان االنعقاد:

نادي �شباط ال�شرطة

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية

جميع وزارات الدولة 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

1/13-2013/2/14 تفرغ كلي15 – 520 اأ�شابيع

دورة التخطيط ال�سرتاتيجي للقادة رقم )4(

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

     تدريب القيادات العليا على التعامل مع اأ�شلوب املتابعة املركزية على االأداء واأ�شلوب 

قيا�س الكفاية االأمنية.

املحتوى: 

1- مفهوم الرقابة والتفتي�س.

2- التعاون بني االإدارة العامة للرقابة والتفتي�س وباقي قطاعات وزارة الداخلية يف القيام 

يف الرقابة والتفتي�س الذاتي لالإدارات التابعة.

3- طرق قيا�س الكفاءة االأمنية.

الفئة امل�شاركة:

�شباط من رتبة عميد فما فوق   

م�شاعد مدير عام فما فوق بالن�شبة ملنت�شبي وزارة الداخلية  

�شباط من رتبة عقيد فما فوق لباقي اجلهات الع�شكرية بالدولة  

مكان االنعقاد:

اأحد الفنادق  

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية   

اجلهات الع�شكرية واالأمنية بالدولة   

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

21-2013/1/23 تفرغ كلي10 – 315 اأيام

حلقة نقا�سية تخ�س�سية

الرقابة والتفتي�ض لقيا�ض الكفاءة الأمنية 

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

للموؤ�ش�شات االأمنية يف املجتمع ومرتكزات  التنموي       تعريف امل�شاركني على الدور 

حتقيق التنمية االجتماعية ومدى حاجة املجتمع لالأمن وتعزيز دور ال�شراكة الفعلية بني 

اأجهزة ال�شرطة واملجتمع.

املحتوى: 

1- االأمن االجتماعي.

2- املفهوم التنموي للموؤ�ش�شات االأمنية يف حتقيق االأمن الوطني.

3- احتياجات املجتمع لالأمن ومتطلباته من اأجهزة ال�شرطة .

4- دور ال�شرطة املجتمعية وتعاونها مع حتقيق الدور التنموي.

5- االأمن االجتماعي و�شبل حتقيقه يف خطة التنمية.

الفئة امل�شاركة:

مدير اإدارة   

م�شاعد مدير اإدارة  

مكان االنعقاد:

اأحد الفنادق  

اجلهة امل�شتفيدة:

جميع وزارات الدولة

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

5-2013/2/7 تفرغ كلي15- 320 اأيام

حلقة نقا�سية تدريبية

الدور التنموي للموؤ�س�سات الأمنية يف املجتمع

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

     تدريب القيادات العليا على و�شع اخلطة الزمنية لتحقيق متطلبات حاالت اال�شتعداد 

الطارئة والتدريب على تنفيذ كافة االإجراءات يف التوقيتات املحددة للخطة . 

املحتوى: 

1- مفهوم حاالت اال�شتعداد الطارئة.

2- طرق اال�شتدعاء ون�شب التواجد يف حاالت اال�شتعداد ال�شادرة يف القرار. 

3- طرق قيا�س الكفاءة االأمنية يف حاالت اال�شتعداد.

4- درا�شة ن�شب التواجد واملدد الزمنية لتنفيذ حاالت اال�شتعداد الطارئة. 

الفئة امل�شاركة:

�شباط من رتبة عميد فما فوق   

م�شاعد مدير عام فما فوق بالن�شبة ملنت�شبي وزارة الداخلية  

�شباط من رتبة عقيد فما فوق لباقي اجلهات الع�شكرية بالدولة  

مكان االنعقاد:

اأحد الفنادق  

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية   

اجلهات الع�شكرية واالأمنية بالدولة   

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

19-2013/2/21 تفرغ كلي10 – 315 اأيام

حلقة نقا�سية تخ�س�سية

بناء اخلطة الزمنية حلالت ال�ستعداد الطارئة 

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

     تنمية مهارات املتدربني حول مفاهيم �شابط االأمن اجلنائي املميز ونظام تطوير 

البحث اجلنائي يف ع�شر العوملة.

املحتوى: 

1- �شخ�شية �شابط البحث اجلنائي.

2- اأ�شلوب توجيه االأ�شئلة املنا�شبة.

3- نظام العمل يف البحث اجلنائي يف ع�شر العوملة.

4- طرق الربط املنطقي.

الفئة امل�شاركة:

مدير اإدارة   

م�شاعد مدير اإدارة  

مكان االنعقاد:

اأحد الفنادق  

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

2-2013/4/4تفرغ كلي15- 320 اأيام

حلقة نقا�سية تدريبية

�سابط البحث اجلنائي املميز 

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب



2013 - 2012
127

الهدف:

     التعريف باملفاهيم واالأ�ش�س العلمية للتنظيم االإداري الفعال وتنمية مهارات ت�شميم 

الهياكل التنظيمية وتطوير نظم واأ�شاليب العمل وتب�شيط االإجراءات واأ�شلوب ا�شتكمال 

عنا�شر التنظيم االأمثل.

املحتوى: 

1- اأ�شا�شيات ت�شميم العمل وحتديد املهام واالأن�شطة الوظيفية.

2- اأ�شا�شيات ت�شميم الهياكل التنظيمية.

3- املبادئ الرئي�شية للتنظيم االإداري الفعال.

4- حتليل وتو�شيف الوظائف.

 

الفئة امل�شاركة:

�شباط من رتبة عميد فما فوق   

م�شاعد مدير عام فما فوق ملنت�شبي وزارة الداخلية   

�شباط من رتبة عقيد فما فوق لباقي اجلهات الع�شكرية بالدولة   

مكان االنعقاد:

اأحد الفنادق  

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

اجلهات الع�شكرية واالأمنية بالدولة  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

16-2013/4/18 تفرغ كلي10 – 315 اأيام 

حلقة نقا�سية تخ�س�سية

 اإعداد وتطوير الهياكل التنظيمية والو�سف الوظيفي
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الهدف:

     تو�شيح االأ�شلوب العاملي يف مكافحة جرمية غ�شل االأموال وانعكا�شاتها على املجتمع 

الكويتي .

املحتوى: 

1- طبيعة جرمية غ�شيل االأموال.

2- الت�شريعات التي جترم جرائم غ�شل االأموال.

3- طرق الوقاية من ومكافحة جرائم غ�شل االأموال.

4- الدرو�س امل�شتفادة من خربات الدول يف مكافحة جرائم غ�شيل االأموال 

الفئة امل�شاركة:

�شباط  

مكان االنعقاد:

اأحد الفنادق  

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

3 اأيام

20 باحث من ال�شباط  واجلهات 

ذات ال�شلة  

200 مدعو 

5 متخ�ش�شني

26 – 5/30/ 2013تفرغ كلي

ندوة غ�سيل الأموال وتاأثرياته القت�سادية والجتماعية 

وتاأثرياته على املجتمع الكويتي
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الهدف:

تزايد  وخ�شو�شا يف  العمل  �شغوط  من  ذاته  لكيفية حماية  االأمن  رجال  تعريف       

االأحداث والكم الهائل من و�شائل ال�شغط ووقايته من كل ما يوؤثر على انتاجيتة.

املحتوى: 

    1- احلماية القانونية.

    2- احلماية للعالقات ال�شخ�شية.

   3- احلماية امل�شتمرة وامل�شتدامة.

   4- و�شائل االت�شال احلديثة وموقف رجل االأمن منها (احلا�شب االآيل – االإنرتنت- 

التوتري- الفي�س بوك) 

الفئة امل�شاركة:

�شباط  

مكان االنعقاد:

نادي �شباط ال�شرطة   

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

3 اأيام

20 باحث يتم اعتماد 9 منهم

200 مدعو 

5 متخ�ش�شني

21 – 5/23/ 2013تفرغ كلي

ندوة حماية الذات الوظيفية لرجل الأمن  
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الهدف:

     يتم دعوة اأحد امل�شئولني يف ال�شئون القانونية اأو الت�شريعية بالتعاون مع اأحد اخلرباء 

املتخ�ش�شني يف اجلرمية االإلكرتونية 

مكان االنعقاد:

م�شرح الدفاع املدين   

اجلهة امل�شتفيدة:

جميع وزارات الدولة   

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

يوم 
2 حما�شر 

250 مدعو 
11/28 /2012تفرغ كلي

حما�سرة اجلرمية الإلكرتونية وق�سور الت�سريعات يف مكافحتها 
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الهدف:

     يتم دعوة مدير االإح�شاء يف وزارة الداخلية بالتعاون مع متخ�ش�س من كلية االأمن 

الوطني الإلقاء هذه املحا�شرة.

الفئة امل�شاركة:

�شباط من رتبة مقدم فما فوق .   

مكان االنعقاد:

م�شرح الدفاع املدين   

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية   

املدعوين من جميع وزارات الدولة   

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

يوم 
2 حما�شر 

250 مدعو 
3/6 /2013تفرغ كلي

حما�سرة اإح�سائية اجلرائم يف دولة الكويت وانعكا�ساتها على الأمن الداخلي   
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حما�سرة 

 دور القوى الناعمة لدولة الكويت يف حتقيق الأمن الوطني 

الهدف:

 يتم دعوة اأحد امل�شئولني يف وزارة اخلارجية اأو وزارة االإعالم بالتعاون مع متخ�ش�س من 

كلية االأمن الوطني الإلقاء هذه املحا�شرة.                                                   

الفئة امل�شاركة:
   �شباط وزارة الداخلية من رتبة مقدم فما فوق، باالإ�شافة اإىل املدعوين من جميع 

وزارات الدولة.

مكان االنعقاد:
م�شرح الدفاع املدين  

اجلهة امل�شتفيدة:
خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية   

املدعوين من جميع وزارات الدولة   

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

يوم 
2 حما�شر 

250 مدعو 
4/30 /2013تفرغ كلي
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د– الإدارة العامة لتاأهيل وتدريب �سباط ال�سف والأفراد 

معهد تدريب �سباط ال�سف والأفراد

ا�سم الدورةالرقم
تعقد خالل الفرتة

مدة الدورة

اإىلمن

اأ�شبوع2012/9/22012/9/9فن التعامل مع اجلمهور (العا�شرة)1

اأ�شبوعني2012/9/92012/9/23اإعداد وكتابة التقارير (الثامنة) 2

6اأ�شابيع 2012/9/92012/10/21�شكرتارية واإدارة مكاتب (ال�شاد�شة)3

اأ�شبوع2012/9/162012/9/23فن التعامل مع اجلمهور (احلادية ع�شر)4

اأ�شبوعني 2012/9/162012/9/30االإ�شعافات االأولية (الثانية)5

4اأ�شابيع 2012/9/162012/10/14البحث والتحري (الثالثة ع�شر)6

اأ�شبوعني2012/9/232012/10/7ماأموري ال�شلكي (اخلام�شة)7

4اأ�شابيع 2012/9/232012/10/21م�شئويل املخازن والعهد (الثالثة ع�شر)8

اأ�شبوع2012/9/302012/10/7فن التعامل مع اجلمهور (الثانية ع�شر)9

10
اإجراءات ال�شبط والتفتي�س دون التع�شف 

يف ا�شتغالل ال�شلطة (اخلام�شة)
اأ�شبوع2012/10/72012/10/14

اأ�شبوعني2012/10/72012/10/21اإعداد وكتابة التقارير (التا�شعة)11

اأ�شبوعني2012/10/72012/10/21حت�شني اخلط (الثالثة)12

اأ�شبوع2012/10/142012/10/21تنمية مهارات اإدارة الوقت (الثانية)13

3 اأ�شابيع 2012/11/42012/11/25تربية اخليل واأمرا�شها (االأوىل)14

4اأ�شابيع 2012/11/42012/12/2اللغة االإجنليزية (االأوىل)15

16
 اإعداد مدرب الدفاع عن النف�س

 (االأوىل)

6 اأ�شابيع2012/11/42012/12/2

17
 التخ�ش�شية الآالت النحا�شية والقرب

 (الرابعة)

7 اأ�شابيع 2012/11/42012/12/23

اأ�شبوعني 2012/11/112012/11/25اإعداد وكتابة التقارير (العا�شرة)18
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د– الإدارة العامة لتاأهيل وتدريب �سباط ال�سف والأفراد 

معهد تدريب �سباط ال�سف والأفراد

19
االإجراءات القانونية مبخالفة اجلنحة 

املرورية (الرابعة)

اأ�شبوع2012/11/182012/11/25

اأ�شبوع2012/11/252012/12/2فن التعامل مع اجلمهور (الثالثة ع�شر)20

21
املهام االأ�شا�شية ل�شباط ال�شف واالأفراد 

العاملني باالأمن العام (الثامنة ع�شر)

5اأ�شابيع 2012/11/252012/12/30

4 اأ�شابيع 2012/12/22012/12/30اإعداد مدربي تدريب تاأ�شي�شي (االأوىل)22

7 اأ�شابيع 2012/12/22013/1/20احلا�شب االآيل ال�شاملة (ال�شابعة ع�شر)23

اأ�شبوع 2012/12/92012/12/16فن التعامل مع اجلمهور (الرابعة ع�شر)24

4اأ�شابيع 2012/10/62013/2/3مكافحة املخدرات (التا�شعة)25

4اأ�شابيع 2013/1/132013/2/10التفتي�س االأمني (ال�شاد�شة)26

27
فن التعامل مع اجلمهور (اخلام�شة 

ع�شر)

اأ�شبوع 2012/3/32013/3/10

28
 كيفية التعامل مع اأ�شحاب احل�شانات

 (االأوىل)

اأ�شبوع2013/3/102013/3/17

اأ�شبوع 2013/3/172013/3/24فن التعامل مع اجلمهور (ال�شاد�شة ع�شر)29

7 اأ�شابيع 2013/4/72013/5/26احلا�شب االآيل ال�شاملة (الثامنة ع�شر)30

4 اأ�شابيع 2013/4/142013/5/12اإعداد مدرب �شباحة و اإنقاذ (الثانية)31

4 اأ�شابيع 2013/4/212013/5/19م�شئويل املخازن والعهد (الرابعة ع�شر)32

3 اأ�شابيع 2013/5/52013/5/26اإعداد م�شاعد �شابط املخفر (اخلام�شة)33

اأ�شبوع 2013/5/192013/5/26فن التعامل مع اجلمهور (ال�شابعة ع�شر)34
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دورة فن التعامل مع اجلمهور)العا�شرة – احلادية ع�شر- الثانية ع�شر-الثالثة ع�شر-
الرابعة ع�شر- اخلام�شة ع�شر- ال�شاد�شة ع�شر  ال�شابعة ع�شر(

الهدف:

     تنمية مهارات �شباط ال�شف واالأفراد بكيفية التعامل مع اجلمهور واإملامهم باالأ�شاليب 

املختلفة  واالأمناط  للجمهور  املقدمة  اخلدمات  على  التعرف  من  التي متكنهم  العملية 

من اجلمهور وكيفية التعامل معهم مع �شكاوي اجلمهور وفح�شها واالإجراءات الواجب 

اإتباعها حيالها. 

املحتوى: 

1- طبيعة واأنواع اخلدمات التي يقدمها جهاز ال�شرطة الكويتي.

2- االأمناط املختلفة من الب�شر وكيفية التعامل معهم.

3- مهارات االت�شال باجلمهور.

4- املهارات ال�شلوكية الواجب توافرها يف مقدمي اخلدمة بجهاز ال�شرطة.

5- كيفية التعامل مع �شكاوي اجلمهور.

6- متابعة وتقييم اأداء اخلدمات التي يقدمها جهاز ال�شرطة الكويتي.

7- احلكومة االلكرتونية والتعامل مع اجلمهور.

8- درا�شة حاالت.

الفئة امل�شاركة:

     �شباط �شف

     اأفراد 

     العاملني املدنيني

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب �شباط ال�شف واالأفراد

دورة فن التعامل مع اجلمهور
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اجلهة امل�شتفيدة:

   قطاع االأمن اخلا�س - االإدارة العامة الأمن املن�شاآت 

   قطاع �شئون العمليات 

    قطاع اأمن املنافذ 

    قطاع االأمن العام -  مديرية اأمن حمافظة مبارك الكبري

    االإدارة العامة ملكافحة املخدرات 

    االإدارة العامة لالأدلة اجلنائية

    االإدارة العامة لتنفيذ االأحكام 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

2-2012/9/9تفرغ كلي 30اأ�شبوع 

16-2012/9/23تفرغ كلي30اأ�شبوع 

9/30-2012/10/7تفرغ كلي30اأ�شبوع 

11/25-2012/12/2تفرغ كلي30اأ�شبوع 

9-2012/12/16تفرغ كلي30اأ�شبوع 

3-2013/3/10تفرغ كلي30اأ�شبوع 

17-2013/3/24تفرغ كلي30اأ�شبوع 

19-2013/5/26تفرغ كلي30اأ�شبوع 
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الهدف:

     رفع مهارات العاملني يف وزارة الداخلية على كيفية اإعداد وكتابة التقارير االإدارية 

والفنية.

املحتوى: 

1- كيفية اإعداد التقارير.

2- حما�شرة عامة يف اإدارة الوقت.

الفئة امل�شاركة:

     �شباط �شف

     اأفراد 

     العاملني املدنيني 

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب �شباط ال�شف واالأفراد

اجلهة امل�شتفيدة:

     االإدارة العامة ملكافحة املخدرات

     قطاع �شئون العمليات 

     قطاع االأمن اخلا�س

     االإدارة العامة لتنفيذ االأحكام 

     قطاع �شئون املرور 

     االإدارة العامة للموؤ�ش�شات االإ�شالحية 

     قطاع االأمن العام 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

9-2012/9/23تفرغ كلي20اأ�شبوعني

7-2012/10/21تفرغ كلي20اأ�شبوعني

11-2012/11/25تفرغ كلي20اأ�شبوعني

دورة اإعداد وكتابة التقارير )الثامنة – التا�سعة – العا�سرة(
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تاأهيل عدد من رجال ال�شرطة يف جماالت ال�شكرتارية العامة 

واخلا�شة وكيفية تنظيم العمل االإداري يف مكاتب امل�شئولني.

املحتوى: 

1- برنامج (win word) يتدرب املنت�شب على كيفية طباعة وتن�شيق املكاتبات واجلداول 

والهياكل التنظيمية واإعداد النماذج اخلا�شة بجهة العمل.

2- ال�شكرتارية العامة: يتدرب املنت�شب على اأعمال ال�شكرتارية العامة وت�شمل (التعرف 

على اأنواع ال�شكرتارية وكيفية الت�شجيل ب�شجل الربيد الوارد وال�شادر وكتابة املكاتبات 

احلكومية والقيام باأعمال حفظ امل�شتندات وامللفات وكيفية اإعداد الفهار�س).

وت�شمل اخلا�شة  ال�شكرتارية  اأعمال  على  املنت�شب  يتدرب  اخلا�شة:  ال�شكرتارية   -3 

 (تنظيم اجتماعات واإعداد بطاقات الدعوة وحما�شر االجتماعات- اإعداد تقارير- 

تنظيم رحالت �شفر امل�شئول- تنظيم املقابالت- الرد على املكاملات الهاتفية- ا�شتقبال 

الربيد الوارد ملكتب امل�شئول- اإر�شال الربيد ال�شادر من مكتب امل�شئول).

4- اللغة العربية (يدر�س املنت�شب اأ�شول اللغة العربية من تعبري واإمالء و�شياغة وعمل 

تقارير).   

الفئة امل�شاركة:

      �شباط �شف

      اأفراد 

     العاملني املدنيني

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب �شباط ال�شف واالأفراد

دورة �سكرتارية واإدارة مكاتب )ال�ساد�سة(
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اجلهة امل�شتفيدة:
    

قطاع �شئون العمليات            قطاع االأمن اخلا�س  

قطاع اأمن املنافذ            قطاع �شئون املرور    

قطاع االأمن العام                     االإدارة العامة ملكافحة املخدرات  

االإدارة العامة الآمن املن�شاآت           االإدارة العامة للمباحث اجلنائية    

االإدارة العامة لل�شئون القانونية          االإدارة العامة للهجرة  

االإدارة العامة للموؤ�ش�شات االإ�شالحية            االإدارة العامة لالأنظمة االأمنية    

    

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

9/9-2012/10/21تفرغ كلي620 اأ�شابيع
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل  تزويد امل�شاركني مبعلومات ومهارات االإ�شعافات االأولية للم�شابني. 

املحتوى: 

1- م�شادر العدوى.

2- طرق حمل امل�شاب.

3- االإنعا�س الطبي الرئوي.

4- النزيف.

5- االختناق.

6- �شربة ال�شم�س.

7- اجلروح – احلروق – الت�شمم – الك�شور.

الفئة امل�شاركة:

     �شباط �شف

     اأفراد 

     العاملني املدنيني 

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب �شباط ال�شف واالأفراد

اجلهة امل�شتفيدة:

     قطاع االأمن اخلا�س 

    خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

16-2012/9/30تفرغ كلي20اأ�شبوعني

دورة الإ�سعافات الأولية )الثانية(
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تنمية قدرات رجال االأمن العاملني باملباحث اجلنائية واأمن الدولة 

لعمليات  التخطيط  و  االإدارية  املعلومات  ونظم  واملراقبة  ال�شرية  التحريات  جمال  يف 

ال�شبط  و اإعداد حما�شر ال�شبط وتقارير البحث والتحري - كيفية التعامل مع االأدلة 

مب�شرح اجلرمية - �شوابط ال�شبط واال�شتيقاف والتفتي�س.

املحتوى: 

1- التحريات ال�شرية. 

2- املراقبة ونظم املعلومات االإدارية.

3- التخطيط لعمليات ال�شبط.

4- اإعداد حما�شر وتقارير البحث والتحري.

5- كيفية التعامل مع االأدلة مب�شرح اجلرمية.

6- �شوابط ال�شبط واال�شتيقاف والتفتي�س.

الفئة امل�شاركة:

      �شباط �شف

      اأفراد

     عاملني مدنيني

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب �شباط ال�شف واالأفراد

اجلهة امل�شتفيدة:

     االإدارة العامة للمباحث اجلنائية 

     االإدارة العامة للموؤ�ش�شات االإ�شالحية 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

16-2012/10/14/9تفرغ كلي420 اأ�شابيع

دورة البحث والتحري )الثالثة ع�سر(

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

العام يف جمال  باالأمن  العاملني  ال�شرطة  تنمية قدرات رجال  اإىل  الدورة  تهدف       

االت�شاالت ال�شلكية والال�شلكية.

 

املحتوى: 

1- قواعد املخاطبات عن طريق اجلهاز.

2- التوجيه عن طريق اخلرائط.

3- االإجراءات االأمنية.

 

الفئة امل�شاركة:

     �شباط �شف 

     اأفراد عاملني يف االأمن العام

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب �شباط ال�شف واالأفراد

اجلهة امل�شتفيدة:

       االإدارة العامة ملكافحة املخدرات 

       االإدارة العامة الأمن املن�شاآت 

        قطاع االأمن العام 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

9/23-2012/10/7تفرغ كلي20اأ�شبوعني

دورة ماأمور ل�سلكي )اخلام�سة(

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل رفع كفاءة العاملني يف املخازن والعهد باإدارات وزارة الداخلية يف 

جمال ا�شتالم وت�شليم وجرد العهد واأمن و�شالمة املخازن.

املحتوى: 

1- اأمناء املخازن.

2- اأمناء العهد.

3- تطبيقات عملية.

4- اأمن و�شالمة املخازن.

الفئة امل�شاركة:

     �شباط �شف

اأفراد  

العاملني املدنيني  

مكان االنعقاد:

معهد تدريب �شباط ال�شف واالأفراد

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة الأمن املن�شاآت       مديرية اأمن حمافظة مبارك الكبري      

االإدارة العامة للهجرة      االإدارة العامة لتنفيذ االأحكام    

     االإدارة العامة للموؤ�ش�شات االإ�شالحية    قطاع اأمن احلدود 

     قطاع اأمن املنافذ 

 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

9/23-2012/10/21تفرغ كلي420 اأ�شابيع

4/21-2013/5/19تفرغ كلي420 اأ�شابيع

دورة م�سئويل املخازن والعهد )الثالثة ع�سر- الرابعة ع�سر(

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

     تهدف هذه الدورة على توعية واإطالع العاملني من �شباط ال�شف واالأفراد على 

التي  بالطرق  تفتي�شه  وكيفية  بة  امل�شتبه  اأو  املتهم  على  والتفتي�س  القب�س  اإلقاء  كيفية 

االإدانة  اأدلة  املحافظة على  ال�شلطة وكيفية  ا�شتغالل  التع�شف يف  القانون دون  ر�شمها 

والتفتي�س  القب�س  اإجراءات  ببطالن  للطعن  ثغرات  ترك  وعدم  قانونيا  تثقيفهم  بهدف 

وكذلك لتجنب بطالن اعرتاف اجلاين اأمامهم.

املحتوى: 

1- متى يجوز لرجل االأمن القب�س والتفتي�س.

2- �شروط التفتي�س.

3- ما هي االإجراءات التي يجب اأن يتخذها رجل االأمن بعد التفتي�س.

4- حقوق املقبو�س علية.

5- تفتي�س االأ�شخا�س وال�شيارات وامل�شاكن وملحقاتها.

الفئة امل�شاركة:

     �شباط �شف

اأفراد  

العاملني املدنيني  

مكان االنعقاد:

معهد تدريب �شباط ال�شف واالأفراد  

اجلهة امل�شتفيدة:

     االإدارة العامة ل�شرطة النجدة 

     خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

7-2012/10/14تفرغ كلي20اأ�شبوع 

دورة اإجراءات ال�سبط والتفتي�ض دون التع�سف يف ا�ستغالل ال�سلطة )اخلام�سة(

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

     يهدف هذا الربنامج على رفع كفاءة العاملني من خمتلف قطاعات الداخلية لتح�شني 

اخلط وتعلم فنون اخلطوط العربية.

املحتوى:

1- حت�شني اخلط وتعلم فنون اخلطوط العربية 

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف  

اأفراد   

العاملني املدنيني   

مكان االنعقاد:

معهد تدريب �شباط ال�شف واالأفراد  

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية   

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

7-2012/10/21تفرغ كلي20اأ�شبوعني

دورة حت�سني اخلط )الثالثة(

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

     اكت�شاب املتدرب املهارات اخلا�شة باإدارة الوقت وتر�شيد ا�شتخدامه يف العمل االأمني. 

املحتوى: 

1- اأبعاد العملية االإدارية وحتقيق فعاليتها يف العمل ال�شرطي.

2- طبيعة الوقت واال�شتخدام الفعال له.

3- حتليل عوامل �شياع الوقت.

4- مهارات تخطيط وتنظيم الوقت.

5- مهارات التفوي�س الفعال كاأ�شا�س الإدارة الوقت.

6- ا�شتخدام نظم وتكنولوجيا املعلومات يف اإدارة الوقت.

الفئة امل�شاركة:

     �شباط �شف

     اأفراد 

     العاملني املدنيني

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب �شباط ال�شف واالأفراد

اجلهة امل�شتفيدة:

     قطاع �شئون العمليات – اإدارة اخلطط 

    خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

14-2012/10/21تفرغ كلي20اأ�شبوع

دورة تنمية مهارات اإدارة الوقــت )الثانية(

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

     تاأهيل منت�شبي الدورة للتعرف على �شفات اخليول اجليدة واملبادئ االأولية لرتبية 

اخليول والعناية بها واأمرا�شها واملبادئ االأولية يف �شلوكيات اخليول وال�شيطرة عليها. 

املحتوى: 

1- اخليول عرب التاريخ.

2- موا�شفات اخليول اجليدة واأمرا�شها واحلوافر ونظافة االإ�شطبالت.

3- ال�شمات املميزة ل�شالالت اخليول اجليدة.

4- اخليول قبل وبعد االإ�شالم.

5- اأ�شنان اخليل وتقييم االأعمار ومقدمة عن اأمرا�س اخليول.

6- طرق التعامل مع اخليول وتقييم قوائم اخليول.

7- مقدمة يف اأ�شا�شيات التغذية وم�شاكل القوائم يف اخليل.

الفئة امل�شاركة:

     �شباط �شف

     اأفراد 

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب �شباط ال�شف واالأفراد

اجلهة امل�شتفيدة:

    االإدارة العامة للدعم التقني والنوعي 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

4-2012/11/25تفرغ كلي320 اأ�شابيع

دورة تربية اخليول واأمرا�سها )الأوىل(

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل رفع كفاءة العاملني يف وزارة الداخلية من ناحية التحدث باللغة 

االإجنليزية وخماطبة االأجانب الوافدين.

املحتوى: 

1- قواعد + كتابة 

2- حمادثة + قراءة 

الفئة امل�شاركة:

     �شباط �شف

     اأفراد 

     العاملني املدنيني

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب �شباط ال�شف واالأفراد

اجلهة امل�شتفيدة:

    خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

11/4-2012/12/2تفرغ كلي420 اأ�شابيع

دورة اللغة الإجنليزية )الأوىل(

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تاأهيل عدد من رجال ال�شرطة كمدربني يف املجال الريا�شي ورفع 

م�شتوى اللياقة البدنية واأ�ش�س التدريب يف جمال الدفاع عن النف�س.

املحتوى: 

1- االأ�شبوع االأول: احلركات االأ�شا�شية (الهجوم- الدفاع).

2- االأ�شبوع الثاين: متارين الهجوم بالقدم (اأمامية- جانبية- خلفية).

3- االأ�شبوع الثالث والرابع: الدفاع عن النف�س باأداة (ال�شكني- الع�شا- امل�شد�س).

4- االأ�شبوع اخلام�س: متارين االلتحام (زوجي).

5- االأ�شبوع ال�شاد�س: ا�شتخدام جميع التمارين ال�شالفة الذكر يف جملة حركية واحدة.

الفئة امل�شاركة:

     �شباط ال�شف 

     اأفراد العاملني يف جمال التدريب الريا�شي

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب �شباط ال�شف واالأفراد

اجلهة امل�شتفيدة:

     اأكادميية �شعد العبداهلل للعلوم االأمنية

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

11/4-2012/12/16تفرغ كلي620 اأ�شابيع

دورة اإعداد مدرب الدفاع عن النف�ض )الأوىل( 

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تاأهيل عدد من رجال ال�شرطة على كيفية العزف باالآالت النحا�شية 

والقرب وذلك خالل الدرا�شات النظرية والتطبيقية العملية للمواد.

املحتوى: 

1- قواعد نظرية 

2- �شولفيج غنائي

3- تاريخ مو�شيقي 

4- علم االآالت 

5- �شولفيج قرائي

6- العزف 

الفئة امل�شاركة:

     �شباط ال�شف 

     اأفراد 

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب �شباط ال�شف واالأفراد

اجلهة امل�شتفيدة:

     االإدارة العامة للدعم التقني والنوعي 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

11/4-2012/12/23تفرغ كلي720 اأ�شابيع

دورة التخ�س�سية لآلت النحا�سية والقرب )الرابعة( 

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

واالأفراد  ال�شف  �شباط  من  العاملني  اطالع  و  توعية  على  العمل  ور�شة  تهدف       

العاملني باالإدارة العامة لتنظيم ال�شري و االإدارة العامة للدوريات لتوعيتهم متى يتم اأرفاق 

الرخ�شة والدفرت باملخالفة (اجلنحة املرورية) حتى ال يطعن يف االإجراء وذلك مبوجب 

قانون املرور.

املحتوى: 

1- قانون 76/67 ب�شاأن املرور 

الفئة امل�شاركة:

     �شباط ال�شف 

     اأفراد 

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب �شباط ال�شف واالأفراد

اجلهة امل�شتفيدة:

     قطاع �شئون العمليات – االإدارة العامة ل�شرطة النجدة 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

18-2012/11/25تفرغ كلي20اأ�شبوع

دورة الإجراءات القانونية ملخالفة اجلنحة املرورية )الرابعة( 

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل رفع كفاءة العاملني يف قطاع االأمن العام من خالل بيان املهام 

االأ�شا�شية من اأجل تدريبهم وتنمية قدراتهم يف (التعامل مع اجلمهور واملحافظة على 

نقل وحرا�شة  وكيفية  املطلوب  بال�شكل  االأمني  التفتي�س  والقيام مبهام  م�شرح اجلرمية 

املتهمني بال�شكل ال�شحيح)

املحتوى: 

1- م�شرح اجلرمية 

2- نقل وحرا�شة املتهمني 

3- التفتي�س االأمني 

4- املهام املعتمدة لرجال املخافر 

5- فن التعامل مع اجلمهور 

6- االإجراءات اجلزائية 

7- التعرف على املتفجرات 

8- التعرف على املخدرات 

الفئة امل�شاركة:

     �شباط ال�شف 

     اأفراد العاملني باالأمن العام 

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب �شباط ال�شف واالأفراد

اجلهة امل�شتفيدة:

     قطاع االأمن العام  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

11/25-2012/12/30تفرغ كلي520 اأ�شابيع 

دورة املهام الأ�سا�سية ل�سباط ال�سف والأفراد العاملني بالأمن العام )الثامنة ع�سر(

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تاأهيل عدد من �شباط ال�شف واالأفراد للعمل كمدربني يف جمال 

( نظام منظم – م�شاة – اأ�شلحة و رماية – مرا�شيم).

املحتوى: 

1- نظام منظم .

2- م�شاة 

3- اأ�شلحة ورماية 

4- مرا�شيم 

الفئة امل�شاركة:

     �شباط ال�شف 

     اأفراد 

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب �شباط ال�شف واالأفراد

اجلهة امل�شتفيدة:

     اأكادميية �شعد العبداهلل للعلوم االأمنية – معهد الهيئة امل�شاندة 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

2-2012/12/30تفرغ كلي420 اأ�شابيع 

دورة مدرب تدريب تاأ�سي�سي )الأوىل(

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تاأهيل عدد من رجال ال�شرطة على كيفية ا�شتخدام احلا�شب 

االآيل يف ت�شغيل وبحث واإدخال وطباعة وتن�شيق املكاتبات والتقارير والنماذج والهياكل 

التنظيمية.

املحتوى: 

1- برنامج (WINDOWS) يدر�س املتدرب مكونات احلا�شب االآيل وكيفية ت�شغيله كما 

يتدرب على ت�شغيل حمركات االأقرا�س واإن�شاء املجلدات. 

2- برنامج (WORD) يتدرب املنت�شب على طباعة وتن�شيق املكاتبات واجلداول والنماذج 

والهياكل التنظيمية وحفظ امللفات.

3- برنامج (EXCL) يتدرب املنت�شب على طباعة اجلداول احل�شابية وتن�شيقها وعمل 

املعادالت الريا�شية واالإح�شائية واإن�شاء املخططات البيانية.

وعر�س  وتن�شيق  اإعداد  كيفية  على  املنت�شب  يتدرب   (POWER POINT) برنامج   -4

العرو�س التقدمية.

5- اللغة العربية (يدر�س املنت�شب اأ�شول اللغة العربية من تعبري واإمالء و�شياغة وعمل 

تقارير).

الفئة امل�شاركة:

     �شباط �شف

     اأفراد 

     العاملني املدنيني 

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب �شباط ال�شف واالأفراد

دورة احلا�سب الآيل ال�ساملة )ال�سابعة ع�سر- الثامنة ع�سر(

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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اجلهة امل�شتفيدة:

     قطاع االأمن اخلا�س 

     االإدارة العامة لالأدلة اجلنائية 

     االإدارة العامة للمباحث اجلنائية 

     االإدارة العامة للموؤ�ش�شات االإ�شالحية 

     خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

2012/12/2-2013/1/20تفرغ كلي720 اأ�شابيع

4/7-2013/5/26 تفرغ كلي 720 اأ�شابيع 

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تنمية قدرات رجال ال�شرطة يف جمال ( مكافحة املخدرات – 

قانون املخدرات – قانون االإجراءات – اأ�شاليب التفتي�س – االأ�شباب واالآثار املرتتبة على 

تعاطي املخدرات)

املحتوى: 

1- مكافحة املخدرات 

2- قانون املخدرات 

3- االأ�شباب واالآثار املرتتبة على تعاطي املخدرات 

4- اأ�شاليب التفتي�س 

5- قانون االإجراءات 

الفئة امل�شاركة:

     �شباط �شف

     اأفراد 

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب �شباط ال�شف واالأفراد

اجلهة امل�شتفيدة:

     االإدارة العامة للمباحث اجلنائية 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

1/6-2013/2/3تفرغ كلي420 اأ�شابيع

دورة مكافحة املخدرات )التا�سعة(

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل رفع كفاءة العاملني بوزارة الداخلية يف جمال التفتي�س االأمني 

وجميع ما يتبعه من اإجراءات قانونية وطرق ا�شتخدام اأجهزة التفتي�س من اجل تنمية 

قدراتهم بذلك املجال.

املحتوى: 

1- قانون التفتي�س 

2- اأ�شاليب التفتي�س 

3- اأجهزة التفتي�س 

4- التعرف على املخدرات

5- التعرف على املتفجرات 

6- فن التعامل مع اجلمهور

الفئة امل�شاركة:

     �شباط �شف

     اأفراد 

     العاملني املدنيني 

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب �شباط ال�شف واالأفراد

اجلهة امل�شتفيدة:

     االإدارة العامة للموؤ�ش�شات االإ�شالحية 

    خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

1/13-2013/2/10تفرغ كلي420 اأ�شابيع

دورة التفتي�ض الأمني )ال�ساد�سة(

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تنمية اجلانب القانوين االإجرائي ل�شباط ال�شف واالأفراد مبختلف 

قطاعات وزارة الداخلية على كيفية التعامل مع من يتمتعون باحل�شانة لتجاوز القاعدة 

القانونية التي تن�س على اأن ( ما بني على باطل فهو باطل) ويح�شل على الرباءة ا�شتنادا 

على تلك القاعدة مع انه ي�شبط متلب�س باجلرمية اأحيانا.

املحتوى: 

1- احل�شانة الربملانية.

2- احل�شانة الق�شائية .

3- احل�شانة الدبلوما�شية .

4- احل�شانة القوات الدولية .

5- احل�شانة الهيئات واملنظمات الدولية .

الفئة امل�شاركة:

     �شباط

     �شباط �شف 

     اأفراد 

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب �شباط ال�شف واالأفراد

اجلهة امل�شتفيدة:

     خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

10-2013/3/17تفرغ كلي20اأ�شبوع 

دورة كيفية التعامل مع اأ�سحاب احل�سانات )الأوىل( 
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تاأهيل عدد من رجال ال�شرطة للعمل كمدربني يف جمال ( لياقة 

بدنية- اأ�ش�س تدريب ال�شباحة – �شباحة –اإنقاذ + اإ�شعاف ) 

املحتوى: 

1- لياقة بدنية.

2- اأ�ش�س التدريب ال�شباحة . 

3- �شباحة (اإنقاذ- اإ�شعاف) .

الفئة امل�شاركة:

     �شباط �شف

 

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب �شباط ال�شف واالأفراد

اجلهة امل�شتفيدة:

     اأكادميية �شعد العبداهلل للعلوم االأمنية 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

4/14-2013/5/12تفرغ كلي420 اأ�شابيع

دورة اإعداد مدرب �سباحة واإنقاذ )الثانية( 
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل رفع كفاءة وتاأهيل العاملني يف قطاع االأمن العام من �شباط ال�شف 

للعمل كم�شاعد �شابط خمفر.

املحتوى: 

1- دليل ال�شابط .

2- كتابة التقارير .

3- م�شرح اجلرمية .

4- فن التعامل مع اجلمهور .

5- حما�شرة عامه يف (اإر�شادات وتوجيهات عامه لعمل املخافر) 

الفئة امل�شاركة:

     �شباط �شف

     اأفراد 

     العاملني املدنيني 

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب �شباط ال�شف واالأفراد

اجلهة امل�شتفيدة:

     قطاع االأمن العام 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

5-2013/5/26تفرغ كلي320 اأ�شابيع 

دورة اإعداد م�ساعد �سابط املخفر )اخلام�سة(

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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ا�سم الدورةالرقم
مدة تعقد خالل الفرتة

الدورة اإىلمن

8 اأ�شابيع2012/8/262012/10/18مكافحة االإرهاب التقدمية رقم (17)1

7 �شهور2012/8/262013/3/15مكافحة االإرهاب التاأ�شي�شية رقم (19)2

7 �شهور2012/8/262013/3/15االإ�شناد التاأ�شي�شية رقم (14)3

4
التكتيكات االآيل والراجل للقتال يف 

املناطق املبنية رقم (1)

�شهرين2012/9/22012/11/15

3 �شهور2012/9/22012/12/6التكميلية التخ�ش�شية رقم (12)5

6
�شباط االإدارة العامة لقوات االأمن 

اخلا�شة التاأ�شي�شية رقم (3)

6 اأ�شابيع2012/9/22012/10/11

7
اأمن وحماية الطائرات الكويتية 

التاأ�شي�شية رقم (34)

12 اأ�شبوع2012/9/162012/12/6

8

التخل�س من املتفجرات االإرهابية 

والذخائر الع�شكرية وطرق الك�شف عنها 

التاأ�شي�شية رقم (18)

2012/9/162013/3/28
5 �شهور 

ون�شف

12 اأ�شبوع2012/9/162012/12/6التاأ�شي�شية ملكافحة ال�شغب رقم (24)9

4 اأ�شابيع2012/9/232012/10/18عمليات احلماية اخلا�شة التقدمية رقم (2)10

15 اأ�شبوع2012/9/302013/1/10القتال يف املناطق املبنية التاأ�شي�شية رقم (10)11

12
اأمن وحماية ال�شخ�شيات الهامة 

التاأ�شي�شية رقم (33)

11 اأ�شبوع2012/10/12012/12/13

4 اأ�شابيع2012/10/72012/11/1اأمن املن�شاآت التقدمية رقم (1)13

10 اأ�شابيع2012/10/142012/12/21اأمار ال�شاد�شة14

4 اأ�شابيع2012/10/142012/11/8عمليات دروع التقدمية رقم (14)15

4 اأ�شابيع2012/10/212012/11/15القنا�شة التاأ�شي�شية امل�شتوى الثاين رقم (1)16

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص

 الدورات التدريبية التي تعقد يف  مركز التدريب التخ�س�سي لقطاع الأمن اخلا�ض

 للمو�سم التدريبي 2013/2012 
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 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص

8 اأ�شابيع2012/10/282012/12/20مكافحة االإرهاب التقدمية رقم (18)17

6 اأ�شابيع2012/11/42012/12/13احلماية اخلا�شة التاأ�شي�شية رقم (8)18

4 اأ�شابيع2012/11/42012/11/29اأمن املن�شاآت التاأ�شي�شية رقم (8)19

4 اأ�شابيع2012/11/42012/11/29اأمن املن�شاآت التقدمية رقم (2)20

8 اأ�شابيع2012/11/182013/1/10تخ�ش�س ال�شالح رقم (1)21

12 اأ�شبوع2012/11/182012/2/7القب�س وال�شيطرة رقم (14)22

4 اأ�شابيع2012/11/182012/12/13عمليات دروع التقدمية رقم (15)23

اأ�شبوع2012/11/252012/11/29تقدمية ل�شرايا مكافحة ال�شغب رقم (5)24

25
التكتيكات االآيل والراجل للقتال يف 

املناطق املبنية رقم (2)

�شهرين2012/12/22013/2/14

4 اأ�شابيع2012/12/22012/12/27اأمن املن�شاآت التقدمية رقم (3)26

27
القنا�شة التاأ�شي�شية امل�شتوى الثاين رقم 

(2)

4 اأ�شابيع2012/12/92013/1/3

28
اأمن وحماية الطائرات الكويتية التقدمية 

رقم (12)

4 اأ�شابيع2012/12/162013/1/10

اأ�شبوع2012/12/232012/12/27تقدمية ل�شرايا مكافحة ال�شغب رقم (6)29

7 اأ�شابيع2012/12/232013/2/7الغازات امل�شيلة للدموع التخ�ش�شية رقم (14)30

4 اأ�شابيع2012/12/232013/1/17عمليات دروع التقدمية رقم (16)31

3 اأ�شابيع2012/12/232013/1/10ر�شا�س عيار 7.62 ملم التاأ�شي�شية رقم (4)32

33
ا�شتخدام املتفجرات لعمليات مكافحة 

االإرهاب التخ�ش�شية رقم (2)

اأ�شبوعني2012/12/302013/1/10

8 اأ�شابيع2012/12/302013/2/21مكافحة االإرهاب التقدمية رقم (19)34

 الدورات التدريبية التي تعقد يف  مركز التدريب التخ�س�سي لقطاع الأمن اخلا�ض

 للمو�سم التدريبي 2013/2012 



2013 - 2012
164

35
احلرا�شات للحماية اخلا�شة التقدمية 

رقم (1)

6 اأ�شابيع2013/1/62013/2/14

4 اأ�شابيع2013/1/62013/1/31اأمن املن�شاآت التقدمية رقم (4)36

اأ�شبوع2013/1/72013/1/10فن القيادة الوقائية لل�شيارات رقم (5)37

38
اأمن وحماية الطائرات الكويتية التقدمية 

رقم (13)

4 اأ�شابيع2013/1/132013/2/7

39
التخل�س من املتفجرات االإرهابية 

التقدمية رقم (4)

9 اأ�شابيع2013/1/132013/3/11

اأ�شبوع2013/1/272013/1/31تقدمية ل�شرايا مكافحة ال�شغب رقم (7)40

4 اأ�شابيع2013/1/272013/2/21عمليات دروع التقدمية رقم (17)41

42
القيادة وال�شيانة للمدرعات التاأ�شي�شية 

رقم (11)

8 اأ�شابيع2013/2/32013/3/28

8 اأ�شابيع2013/2/32013/3/28اأ�شلحة االإ�شناد رقم (6)43

4 اأ�شابيع2013/2/32013/2/28اأمن املن�شاآت التقدمية رقم (5)44

45
اإخالء وتاأمني �شكن ال�شخ�شيات الهامة 

رقم (6)

4 اأ�شابيع2013/2/42013/3/7

46
اأمن وحماية الطائرات الكويتية التقدمية 

رقم (14)

4 اأ�شابيع2013/2/102013/3/7

اأ�شبوع2013/2/172013/2/21تقدمية ل�شرايا مكافحة ال�شغب رقم (8)47

8 اأ�شابيع2013/3/32013/4/25مكافحة االإرهاب التقدمية رقم (20)48

�شهر2013/3/32013/4/11االإجراءات االأمنية امل�شددة رقم (6)49

4 اأ�شابيع2013/3/32013/3/28اأمن املن�شاآت التقدمية رقم (6)50

51
اأمن وحماية الطائرات الكويتية التقدمية 

رقم (15)

4 اأ�شابيع2013/3/102013/4/4

 الدورات التدريبية التي تعقد يف  مركز التدريب التخ�س�سي لقطاع الأمن اخلا�ض

 للمو�سم التدريبي 2013/2012 

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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4 اأ�شابيع2013/3/102013/4/4عمليات احلماية اخلا�شة التقدمية رقم (3)52

اأ�شبوعني2013/3/132013/3/28مناورات ومتارين عملياتية53

اأ�شبوع2013/3/252013/3/28فن القيادة الوقائية لل�شيارات رقم (6)54

55
اأمن وحماية الطائرات الكويتية التقدمية 

رقم (16)

4 اأ�شابيع2013/4/72013/5/2

اأ�شبوعني2013/4/142013/4/25مناورات ومتارين عملياتية56

اأ�شبوع2013/4/152013/4/18تاأمني املواكب الر�شمية رقم (3)57

3 اأ�شابيع2013/4/282013/5/16تن�شيطية ال�شرية االأوىل58

59
اأمن وحماية الطائرات الكويتية التقدمية 

رقم (17)

4 اأ�شابيع2013/5/52013/5/30

3 اأ�شابيع2013/5/192013/6/6تن�شيطية ال�شرية الثانية60

5 اأ�شابيع2013/5/192013/6/20الغو�س التقدمية رقم (4)61

3 اأ�شابيع2013/6/92013/6/27تن�شيطية ال�شرية الثالثة62

5 اأ�شابيع2013/6/232013/7/25الغو�س التقدمية رقم (5)63

3 اأ�شابيع2013/6/302013/7/18تن�شيطية ال�شرية الرابعة64

4 اأ�شابيعيحدد الحقاًالتطهري يف املناطق املبنية رقم (1)65

اأ�شبوعيحدد الحقاًاأمن املن�شاآت للمفت�شات التن�شيطية  رقم (2)66

 الدورات التدريبية التي تعقد يف  مركز التدريب التخ�س�سي لقطاع الأمن اخلا�ض

 للمو�سم التدريبي 2013/2012 

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف:

     رفع م�شتوى ال�شرية املوكلة لها القيام باأعمال ومهمات مكافحة االإرهاب عن طريق 

التدريبات التقدمية.

املحتوى:

1- مرحلة اللياقة البدنية.

2- مرحلة عمليات املداهمات.

3- مرحلة القنا�شة واحلبال.

4- مرحلة الرمايات.

�شروط الدورة:

اأن يكون من منت�شبي اإدارة الوحدات اخلا�شة.  

اأن يكون حا�شل على دورة مكافحة االإرهاب التاأ�شي�شية واالإ�شناد التاأ�شي�شية.   

الفئة امل�شاركة:

جميع مرتبات اإدارة الوحدات اخلا�شة  

مكان االنعقاد:

مع�شكر االإدارة العامة لقوات االأمن اخلا�شة  

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة الوحدات اخلا�شة   

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

8/26 – 2012/10/18تفرغ كلي830 اأ�شابيع

10/28 – 2012/12/20تفرغ كلي830 اأ�شابيع

2012/12/30 – 2013/2/21تفرغ كلي830 اأ�شابيع

3/3 – 2013/4/25تفرغ كلي830 اأ�شابيع

دورة مكافحة الإرهاب التقدمية  رقم )20-19-18-17(  

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف:

     تاأ�شي�س عنا�شر قادرة على القيام بعمليات مكافحة االإرهاب.

املحتوى:

1- مرحلة الريا�شة.

2- مرحلة الثقة والتحمل.

3- مرحلة التكتيكات.

4- مرحلة الرمايات.

5- مرحلة القنا�شة.

الفئة امل�شاركة:

من رتبة �شرطي اإىل مالزم  

مكان االنعقاد:

مع�شكر االإدارة العامة لقوات االأمن اخلا�شة  

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة الوحدات اخلا�شة   

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

احلر�س الوطني  

لواء املغاوير القوة البحرية بوزارة الدفاع  

دول جمل�س التعاون   

اململكة االأردنية الها�شمية   

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

2012/8/26 – 2013/3/15تفرغ كلي25 -80 7 �شهور

دورة مكافحة الإرهاب التاأ�سي�سية رقم )19(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2013 - 2012
168

الهدف:

     تاأ�شي�س عنا�شر قادرة على القيام بعمليات االإ�شناد.

املحتوى: 

1- مرحلة الريا�شة.

2- مرحلة الثقة والتحمل.

3- مرحلة التكتيكات.

4- مرحلة الرمايات.

5- مرحلة القنا�شة.

الفئة امل�شاركة:

من رتبة �شرطي اإىل رتبة مالزم  

مكان االنعقاد:

مع�شكر االإدارة العامة لقوات االأمن اخلا�شة   

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

احلر�س الوطني  

لواء املغاوير القوة البحرية بوزارة الدفاع  

دول جمل�س التعاون   

اململكة االأردنية الها�شمية   

اإدارة الوحدات اخلا�شة  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

2012/8/26 – 2013/3/15تفرغ كلي25 - 780 �شهور

دورة الإ�سناد التاأ�سي�سية رقم )14(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2013 - 2012
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الهدف:

     رفع م�شتوى العنا�شر للقيام باملهام القتالية لعمليات االأمن وال�شيطرة.

املحتوى:

1- مرحلة الرماية.

2- مرحلة دوريات الراجلة.

3- مرحلة تطهري املباين.

4- مرحلة التكتيكات الفردية واجلماعية.

5- مرحلة االنتقال عرب ال�شواتر الطبيعية وال�شناعية.

6- مرحلة تقدمية قتالية.

الفئة امل�شاركة:

�شباط  

�شباط �شف   

اأفراد  

مكان االنعقاد:

مع�شكر االإدارة العامة لقوات االأمن اخلا�شة   

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة االأمن وال�شيطرة  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

9/2 – 2012/11/15تفرغ كلي45�شهرين

2012/12/2 – 2013/2/14تفرغ كلي45�شهرين 

دورة التكتيكات الآيل والراجل للقتال يف املناطق املبنية رقم )1 - 2(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2013 - 2012
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الهدف:

     تاأهيل وتاأ�شي�س ورقع م�شتوى الكفاءة القتالية لعنا�شر اإدارة االأمن وال�شيطرة.

املحتوى:

1- مرحلة تدريب على القتال يف املناطق املبنية.

2- مرحلة الثقة والتحمل.

3- مرحلة تدريبات على االأ�شلحة املتو�شطة واخلفيفة والتكتيكات.

4- مرحلة اخلطط والتعاي�س مع الظروف الطبيعية.

5- مرحلة التمارين الريا�شية.

6- مرحلة تدريبات على العزل والتطويق.

7- مرحلة حما�شرات عامة.

الفئة امل�شاركة:

�شباط من رتبة مالزم اإىل مالزم اأول  

�شباط �شف  

اأفراد  

مكان االنعقاد:

مع�شكر االإدارة العامة لقوات االأمن اخلا�شة + ميادين داخلية وخارجية.  

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة احلماية اخلا�شة  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

9/2 – 2012/12/6تفرغ كلي-3 �شهور

دورة التكميلية التخ�س�سية رقم )12(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2013 - 2012
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الهدف:

     تاأ�شي�س ال�شباط اجلدد لقوات االأمن اخلا�شة وتدريبيهم على املهارات امليدانية 

الفردية املتنوعة وتعريفهم بطبيعة عمل جميع االإدارات امليدانية. 

املحتوى:

1- مرحلة الريا�شة.

2- مرحلة االأ�شلحة.

3- مرحلة الرماية.

4- مرحلة الثقة والتحمل.

الفئة امل�شاركة:

�شباط من رتبة مالزم اإىل رائد  

مكان االنعقاد:

مع�شكر االإدارة العامة لقوات االأمن اخلا�شة  

اجلهة امل�شتفيدة:

مركز التدريب التخ�ش�شي   

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

9/2 – 2012/10/11تفرغ كلييحدد الحقا6 اأ�شابيع

دورة �سباط الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�سة التاأ�سي�سية رقم )3(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2013 - 2012
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الهدف:

     العمل على تاأ�شي�س عن�شر قادر على القيام مبهام واأعمال اأمن وحماية الطائرات 

الكويتية.

املحتوى:

1- مرحلة التدريب التاأهيلي (ريا�شة- فنون قتالية- حما�شرات عامة).

2- مرحلة التدريب امل�شاند (حما�شرات تخ�ش�شية- االإرهاب اجلوي- احلماية اجلوية- 

    واجبات اآمر املجموعة).

3- مرحلة التدريب التخ�ش�شي (رماية تكتيكية- �شيناريو اختطاف الطائرات- تفتي�س   

    االأ�شخا�س واحلقائب- التعامل يف حاالت الطوارئ).

الفئة امل�شاركة:

�شباط  

�شباط �شف  

اأفراد  

مكان االنعقاد:

مع�شكر االإدارة العامة لقوات االأمن اخلا�شة  

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة حماية الطائرات   

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

9/16 – 2012/12/6تفرغ كلي1230 اأ�شبوع

دورة اأمن وحماية الطائرات الكويتية التاأ�سي�سية رقم )34(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2013 - 2012
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الهدف:

والذخائر  االإرهابية  املتفجرات  مع  التعامل  على  قادرة  عنا�شر  وتاأهيل  تاأ�شي�س       

الع�شكرية وطرق التخل�س منها.

املحتوى:

1- املرحلة النظرية.

2- مرحلة التدمري.

3- مرحلة الك�شف عن املتفجرات.

4- املرحلة االإرهابية.

5- مرحلة الريا�شة.

الفئة امل�شاركة:

�شباط من رتبة مالزم اإىل مالزم اأول  

�شباط �شف من رتبة �شرطي اإىل رقيب اأول  

مكان االنعقاد:

االإدارة العامة لقوات االأمن اخلا�شة -  اإدارة املتفجرات  

اجلهة امل�شتفيدة:

عدد (2) مقعد لوزارة الدفاع  

عدد (2) مقعد للحر�س الوطني  

عدد (2) مقعد لكل دولة من دول جمل�س التعاون اخلليجي  

عدد (20) مقعد ملنت�شبي وزارة الداخلية  

اإدارة املتفجرات   

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

2012/9/16 – 2013/23/28تفرغ كلي735 �شهور

دورة التخل�ض من املتفجرات الإرهابية والذخائر الع�سكرية وطرق الك�سف عنها 

التاأ�سي�سية رقم )18(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2013 - 2012
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الهدف:

واملظاهرات  ال�شغب  مكافحة  عمليات  مع  التعامل  على  قادرة  عنا�شر  تاأ�شي�س       

واالعت�شامات. 

املحتوى: 

1- مرحلة الريا�شة.

2- مرحلة الت�شكيالت.

3- مرحلة �شغب املالعب.

4- مرحلة ال�شالح.

5- مرحلة اال�شتباك.

6- مرحلة الغازات.

الفئة امل�شاركة:

من رتبة �شرطي اإىل رتبة نقيب  

مكان االنعقاد:

مع�شكر االإدارة العامة لقوات االأمن اخلا�شة   

اجلهة امل�شتفيدة:

عدد (2) مقعد لوزارة الدفاع  

عدد (2) مقعد للحر�س الوطني   

عدد (2) مقعد لدول من دول جمل�س التعاون اخلليجي  

اإدارة مكافحة ال�شغب  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

9/16 – 2012/12/6تفرغ كلييحدد الحقا12ً اأ�شبوع

الدورة التاأ�سي�سية ملكافحة ال�سغب رقم )24(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2013 - 2012
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الهدف:

     تطوير عنا�شر احلماية يف جمال الرماية والطرق احلديثة لتاأمني �شكن ال�شخ�شيات 

الهامة.

املحتوى:

1- مرحلة الريا�شة.

2- مرحلة الرماية.

3- مرحلة طرق واأ�شاليب التفتي�س.

4- مرحلة مهام غرفة العمليات

5- مرحلة االإ�شعافات االأولية.

الفئة امل�شاركة:

�شباط من رتبة مالزم اإىل رائد  

�شباط �شف  

اأفراد  

مكان االنعقاد:

اإدارة احلماية اخلا�شة - دار �شلوى  

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة احلماية اخلا�شة  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

9/23 – 2012/10/18تفرغ كلي416 اأ�شابيع

دورة عمليات احلماية اخلا�سة التقدمية رقم )2(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2013 - 2012
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الهدف:

     تاأ�شي�س عن�شر قادر على القيام باملهام اخلا�شة بالقتال يف املناطق املبنية.

املحتوى:

1- مرحلة الريا�شة.

2- مرحلة الثقة والتحمل.

3- مرحلة التكتيكات.

4- مرحلة اأ�شلحة االإ�شناد.

5- مرحلة امل�شاريع اخلارجية.

6- املرحلة النظرية.

الفئة امل�شاركة:

�شباط من رتبة مالزم فقط - وزارة الداخلية  

�شباط �شف من رتبة �شرطي اإىل رقيب اأول - وزارة الداخلية  

�شباط من رتبة مالزم اإىل نقيب- وزارة الدفاع واحلر�س الوطني  

�شباط �شف من رتبة جندي وحار�س وطني اإىل رقيب اأول  

مكان االنعقاد:

االإدارة العامة لقوات االأمن اخلا�شة - اإدارة دروع االأمن  

اجلهة امل�شتفيدة:

عدد (4) مقاعد لوزارة الدفاع  

عدد (4) مقاعد للحر�س الوطني  

اإدارة دروع االأمن  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

2012/9/30 – 2013/1/10تفرغ كلييحدد الحقا15 اأ�شبوع

دورة القتال يف املناطق املبنية التاأ�سي�سية رقم )10(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2013 - 2012
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الهدف:

     تاأ�شي�س عن�شر قادر على القيام مبهام وعمليات حماية ال�شخ�شيات وتاأمني �شكن 

ال�شخ�شيات الهامة وفن القيادة الوقائية.

املحتوى:

1- مرحلة الريا�شة.

2- مرحلة القيادة الوقائية.

3- مرحلة الرماية.

4- املرحلة النظرية.

5- مرحلة الثقة والتحمل.

6- مرحلة اأمن وحماية ال�شخ�شيات الهامة.

الفئة امل�شاركة:

من رتبة رقيب اأول اإىل نقيب  

مكان االنعقاد:

مع�شكر االإدارة العامة لقوات االأمن اخلا�شة   

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة حماية ال�شخ�شيات  

عدد (2) مقعد لوزارة الدفاع  

عدد (2) مقعد للحر�س الوطني  

عدد (2) مقعد لدول جمل�س التعاون اخلليجي  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

10/1 – 2012/12/13تفرغ كلي1125 اأ�شبوع

 دورة اأمن وحماية  ال�سخ�سيات الهامة  التاأ�سي�سية رقم )33(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2013 - 2012
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الهدف:

     تطوير عنا�شر اأمن املن�شاآت وتدريبهم على االأ�شاليب احلديثة واملتطورة يف جمال 

اأمن املن�شاآت.

املحتوى:

1- مرحلة مهارة التحرك واملناورة بال�شالح.

2- مرحلة الرمايات التكتيكية التقدمية.

3- مرحلة التعرف على املتفجرات.

4- مرحلة اأ�شاليب تاأمني املواقع.

5- مرحلة واجبات املفارز ونقاط التفتي�س.

الفئة امل�شاركة:

�شباط  

�شباط �شف  

اأفراد  

مكان االنعقاد:

مع�شكر االإدارة العامة لقوات االأمن اخلا�شة   

اجلهة امل�شتفيدة:

مركز التدريب التخ�ش�شي

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

10/7 – 2012/11/1تفرغ كلي40-460 اأ�شابيع

4-2012/11/29تفرغ كلي40-460 اأ�شابيع

2-2012/12/27تفرغ كلي40-460 اأ�شابيع

6-2013/1/31تفرغ كلي40-460 اأ�شابيع

3-2013/2/28تفرغ كلي40-460 اأ�شابيع

3-2013/3/28تفرغ كلي40-460 اأ�شابيع

دورة اأمن املن�ساآت التقدمية   رقم )6-5-4-3-2-1(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2013 - 2012
179

الهدف:

     رفع م�شتوى العنا�شر املوؤهلة يف التعامل مع القنابل االإرهابية. 

املحتوى:

1- املبادئ العامة للتخل�س من القنابل االإرهابية

2- حتديد طرق التعامل مع القنابل االإرهابية

3- التعامل مع القنابل التوقيتية

4- التعامل مع ال�شراك اخلداعية والبالغات الليلية

5- التعامل اليدوي يف حترير الرهائن

6- الفل�شفة العامة للتخل�س من املتفجرات

7- اأولويات التعامل مع االأج�شام االإرهابية

8- التعامل مع قنابل التحكم ال�شلكي والال�شلكي

9- التعامل مع االأدلة بعد انتهاء البالغ

10- ا�شتعمال معدات التخل�س

الفئة امل�شاركة:

�شباط من رتبة مالزم اإىل نقيب  

�شباط �شف   

اأفراد  

مكان االنعقاد:

االإدارة العامة لقوات االأمن اخلا�شة – اإدارة املتفجرات  

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة املتفجرات  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

10/14 – 2012/12/21تفرغ كلي1015 اأ�شابيع

دورة اأمار ال�ساد�سة

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2013 - 2012
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الهدف:

     العمل على تطوير اجلانب القتايل لعنا�شر اإدارة دروع االأمن.

املحتوى:

1- مرحلة الريا�شة.

2- مرحلة الرمايات.

3- مرحلة امل�شاريع والفر�شيات القتالية.

4- مرحلة التكتيكات.

الفئة امل�شاركة:

جميع عنا�شر اإدارة دروع االأمن  

مكان االنعقاد:

االإدارة العامة لقوات االأمن اخلا�شة-  اإدارة دروع االأمن  

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة دروع االأمن

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

10/14-2012/11/8تفرغ كلييحدد الحقا4 اأ�شابيع

11/18 -2012/12/13تفرغ كلييحدد الحقا4 اأ�شابيع

12/23-2013/1/17تفرغ كلييحدد الحقا4 اأ�شابيع

1/27-2013/2/21تفرغ كلييحدد الحقا4 اأ�شابيع

دورة عمليات دروع التقدمية  رقم )16-15-14- 17(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2013 - 2012
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الهدف:

مكافحة  القنا�شة (يف جمال  ومهام  بعمليات  القيام  على  قادرة  عنا�شر  تاأ�شي�س       

االإرهاب).

املحتوى:

1- مرحلة اللياقة البدنية.

2- املرحلة النظرية. 

3- مرحلة تدريبات ميدانية يف جمال قنا�شة مكافحة االإرهاب.

الفئة امل�شاركة:

من رتبة ع�شكري اإىل نقيب  

مكان االنعقاد:

مع�شكر االإدارة العامة لقوات االأمن اخلا�شة  

اجلهة امل�شتفيدة:

عدد (6) مقاعد الإدارة الوحدات اخلا�شة

عدد (2) مقعد لوزارة الدفاع. 

عدد (2) مقعد للحر�س الوطني.

عدد (2) مقعد لكل دولة من دول جمل�س التعاون 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

10/21-2012/11/15تفرغ كلي20 4 اأ�شابيع

12/9-2013/1/3تفرغ كلي20 4 اأ�شابيع

دورة القنا�سة التاأ�سي�سية امل�ستوى الثاين  رقم )2-1( 

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2013 - 2012
182

الهدف:

     تاأ�شي�س عنا�شر احلماية اخلا�شة وذلك للقيام باملهام واأعمال اإدارة احلماية اخلا�شة.

املحتوى:

1- مرحلة الريا�شة.

2- مرحلة الرماية.

3- مرحلة التكتيكات واحلرا�شة.

4- املرحلة االإ�شعافات االأولية.

الفئة امل�شاركة:

�شباط من رتبة مالزم اإىل رائد  

�شباط �شف   

اأفراد  

مكان االنعقاد:

اإدارة احلماية اخلا�شة - دار �شلوى  

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة احلماية اخلا�شة  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

11/4-2012/12/13تفرغ كلي416 اأ�شابيع

دورة احلماية اخلا�سة التاأ�سي�سية رقم )8(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2013 - 2012
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الهدف:

     تاأ�شي�س عن�شر قادر على القيام باأعمال ومهام اأمن املن�شاآت الهامة.

املحتوى:

1- مرحلة الريا�شة.

2- مرحلة الرماية.

3- مرحلة االإجراءات االأمنية امل�شددة.

4- املرحلة النظرية.

الفئة امل�شاركة:

�شباط من رتبة مالزم اإىل نقيب  

�شباط �شف من رتبة �شرطي اإىل رقيب اأول  

مكان االنعقاد:

مع�شكر االإدارة العامة لقوات االأمن اخلا�شة  

اجلهة امل�شتفيدة:

مركز التدريب التخ�ش�شي  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

11/4-2012/11/29تفرغ كلي425 اأ�شابيع

دورة اأمن املن�ساآت التاأ�سي�سية رقم  )8(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2013 - 2012
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الهدف:

     تاأ�شي�س عنا�شر قادرة على التعامل مع مكافحة ال�شغب و املظاهرات واالعت�شامات. 

املحتوى:

1- مرحلة الريا�شة.

2-  مرحلة ال�شالح. 

الفئة امل�شاركة:

جميع منت�شبي اإدارة مكافحة ال�شغب   

مكان االنعقاد:

مع�شكر االإدارة العامة لقوات االأمن اخلا�شة  

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة مكافحة ال�شغب   

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

11/18-2013/1/10تفرغ كلييحدد الحقا8ً اأ�شابيع

دورة تخ�س�ض ال�سالح  )1(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2013 - 2012
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الهدف:

با�شتخدام  التعامل والقب�س وال�شيطرة على املتهمني  تاأ�شي�س عنا�شر قادرة على       

االأ�شلحة البي�شاء ومهارات فنون القتال.

املحتوى:

1- مرحلة الريا�شة.

2- مرحلة اال�شتباك. 

3- مرحلة تدريبات ال�شجون.

4- مرحلة تقوية الع�شالت واملرونة.

5- مرحلة االأ�شلحة البي�شاء.

6- مرحلة االنت�شاكو.

7-  مرحلة التفتي�شات.

الفئة امل�شاركة:

من رتبة �شرطي اإىل رائد  

مكان االنعقاد:

مع�شكر االإدارة العامة لقوات االأمن اخلا�شة  

اجلهة امل�شتفيدة:

عدد (10) مقاعد ملكافحة ال�شغب  

عدد (6) مقاعد لقوات االأمن اخلا�شة  

عدد (2) مقعد لوزارة الدفاع  

عدد (2) للحر�س الوطني  

عدد (1) مقعد لدول جمل�س التعاون اخلليجي  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

2012/11/18- 2013/2/7تفرغ كلي1225 اأ�شبوع

دورة القب�ض وال�سيطرة املطورة رقم )14(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2013 - 2012
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الهدف:

     رفع امل�شتوى القتايل لعنا�شر مكافحة ال�شغب واملحافظة عليه يف جميع التخ�ش�شات

 (�شالح- ا�شتباك- ت�شكيالت- الغازات).

املحتوى:

1- مرحلة �شالح.

2- مرحلة ا�شتباك.

3- مرحلة الغاز.

4- مرحلة الت�شكيالت.

الفئة امل�شاركة:

جميع منت�شبي اإدارة مكافحة ال�شغب  

مكان االنعقاد:

مع�شكر االإدارة العامة لقوات االأمن اخلا�شة  

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة مكافحة ال�شغب  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

11/25-2012/11/29تفرغ كلييحدد الحقااأ�شبوع

12/23-2012/12/27تفرغ كلييحدد الحقااأ�شبوع

1/27-2013/1/31تفرغ كلييحدد الحقااأ�شبوع

2/17-2013/2/21تفرغ كلييحدد الحقااأ�شبوع

دورة تقدمية �سرايا مكافحة ال�سغب رقم  )8-7-6-5(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2013 - 2012
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الهدف:

     العمل على تطوير املهارات العملية القتالية اخلا�شة يف تاأمني وحماية الطائرات 

الكويتية.

املحتوى:

1- مرحلة الريا�شة.

2- مرحلة الرماية.

3- املرحلة النظرية.

4- مرحلة الدفاع عن النف�س والقب�س وال�شيطرة.

الفئة امل�شاركة:

جميع عنا�شر االإدارة  

مكان االنعقاد:

مع�شكر االإدارة العامة لقوات االأمن اخلا�شة  

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع �شئون اأمن املنافذ

اإدارة حماية الطائرات الكويتية

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

2012/12/16-2013/1/10تفرغ كلي470 اأ�شابيع

1/13-2013/2/7تفرغ كلي470 اأ�شابيع

2/10-2013/3/7تفرغ كلي470 اأ�شابيع

3/10-2013/4/4تفرغ كلي470 اأ�شابيع

4/7-2013/5/2تفرغ كلي470 اأ�شابيع

5/5-2013/5/30تفرغ كلي470 اأ�شابيع

دورة اأمن وحماية الطائرات الكويتية التقدمية رقم )17-16-15-14-13-12(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2013 - 2012
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الهدف:

     تاأ�شي�س عن�شر قادر على التعامل مع ال�شغب با�شتعمال الغازات امل�شيلة للدموع يف 

جميع االأحوال.

املحتوى:

1- مرحلة الغازات.

2- مرحلة رماية الغازات.

3- مرحلة االإ�شعافات االأولية.

4- مرحلة املحا�شرات.

الفئة امل�شاركة:

من رتبة �شرطي اإىل نقيب  

مكان االنعقاد:

مع�شكر االإدارة العامة لقوات االأمن اخلا�شة  

اجلهة امل�شتفيدة:

عدد (10) مقاعد ملكافحة ال�شغب  

عدد (6) مقاعد لقوات االأمن اخلا�شة  

عدد (2) مقعد لوزارة الدفاع  

عدد (2) مقعد للحر�س الوطني  

عدد (1) مقعد لدول جمل�س التعاون اخلليجي  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

2012/12/23-2013/2/7تفرغ كلي725 اأ�شابيع

دورة الغازات امل�سيلة للدموع رقم )13(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2013 - 2012
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الهدف:

     تاأ�شي�س عنا�شر احلرا�شة على كيفية ا�شتخدام والرماية امليدانية على ر�شا�س عيار 

7.62ملم.

املحتوى:

1- مرحلة الفك والرتكيب.

2- مرحلة الرمايات.

3- املرحلة النظرية.

الفئة امل�شاركة:

من رتبة �شرطي اإىل نقيب  

مكان االنعقاد:

مع�شكر االإدارة العامة لقوات االأمن اخلا�شة  

اجلهة امل�شتفيدة:

مركز التدريب التخ�ش�شي  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

2012/21/23-2013/1/10تفرغ كلي320 اأ�شابيع

دورة ر�سا�ض عيار 7.26 ملم التاأ�سي�سية رقم )4(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2013 - 2012
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الهدف:

    تاأ�شي�س عنا�شر متخ�ش�شة يف جتهيز وا�شتخدام املتفجرات لعمليات مكافحة االإرهاب.

املحتوى:

1- املرحلة النظرية.

2- مرحلة طوابري الريا�شة.

3- مرحلة تدريبات بالثقة والتحمل.

4- مرحلة الرمايات.

5- مرحلة العملية والتكتيكات.

6- تدريبات القنا�شة.

الفئة امل�شاركة:

من رتبة �شرطي اإىل رتبة مالزم   

مكان االنعقاد:

  مع�شكرا الإدارة العامة لقوات االأمن اخلا�شة

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة الوحدات اخلا�شة  

جميع قطاعات وزارة الداخلية  

عدد (2) مقعد لوزارة الدفاع  

عدد (2) مقعد للحر�س الوطني  

عدد (2) مقعد لكل دولة من دول جمل�س التعاون اخلليجي  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

2012/12/30-2013/1/10تفرغ كلي25-80اأ�شبوعني

دورة ا�ستخدام املتفجرات لعمليات مكافحة الإرهاب التخ�س�سية رقم )2(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2013 - 2012
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الهدف:

     تطوير عنا�شر احلرا�شة مب�شتوى الإدارة احلماية اخلا�شة.

املحتوى:

1- مرحلة الريا�شة املتقدمة.

2- مرحلة الرماية املتقدمة.

3- مرحلة طرق و اأ�شاليب التفتي�س.

4- مرحلة االإ�شعافات االأولية.

5- مرحلة مهام غرفة العمليات.

الفئة امل�شاركة:

من رتبة مالزم اإىل رائد  

�شباط �شف  

اأفراد   

مكان االنعقاد:

دار �شلوى – اإدارة احلماية اخلا�شة  

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة احلماية اخلا�شة  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

1/6-2013/2/14تفرغ كلي416 اأ�شابيع

دورة احلرا�سات للحماية اخلا�سة التقدمية رقم )1(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2013 - 2012
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الهدف:

     العمل على رفع م�شتوى عن�شر حماية ال�شخ�شيات يف جمال القيادة الوقائية.

املحتوى:

1- مرحلة اللياقة البدنية.

2- مرحلة القيادة الوقائية.

3- املرحلة النظرية.

الفئة امل�شاركة:

جميع الرتب اإىل رتبة نقيب   

مكان االنعقاد:

مع�شكر االإدارة العامة لقوات االأمن اخلا�شة  

اجلهة امل�شتفيدة:

عدد (1) مقعد لوزارة الدفاع  

عدد (1) مقعد للحر�س الوطني  

عدد (1) مقعد لدول جمل�س التعاون اخلليجي  

اإدارة حماية ال�شخ�شيات  

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

1/7-2013/1/10تفرغ كلي15اأ�شبوع

3/25-2013/3/28تفرغ كلي15اأ�شبوع

دورة فن القيادة الوقائية للمركبات رقم  )6-5(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2013 - 2012
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الهدف:

     رفع م�شتوى العنا�شر املوؤهلة يف التعامل مع الذخائر الع�شكرية.

املحتوى:

1- املبادئ العامة يف التخل�س من القنابل االإرهابية.

2- الفل�شفة العامة للتخل�س من املتفجرات.

3- حتديد طرق عمل القنابل االإرهابية.

4- التعامل مع القنابل التوقيتية.

5- التعامل مع قنابل التحكم ال�شلكي والال�شلكي.

6- التعامل مع ال�شراك اخلداعية والبالغات الليلية.

7- التعامل مع االأدلة بعد انتهاء البالغ.

8- التعامل اليدوي يف حترير الرهائن.

9- ا�شتعمال معدات التخل�س.

الفئة امل�شاركة:

�شباط من رتبة مالزم اإىل نقيب  

�شباط �شف من رتبة �شرطي اإىل وكيل �شابط  

مكان االنعقاد:

االإدارة العامة لقوات االأمن اخلا�شة-  اإدارة املتفجرات  

دورة التخل�ض من املتفجرات الإرهابية التقدمية رقم )4(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2013 - 2012
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اجلهة امل�شتفيدة:

عدد (1) مقعد لوزارة الدفاع  

عدد (1) مقعد للحر�س الوطني  

عدد (8) مقاعد الإدارة املتفجرات دولة الكويت  

عدد (1) مقعد لكل دولة من دول جمل�س التعاون اخلليجي  

اإدارة املتفجرات   

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

1/13-2013/3/11تفرغ كلي915 اأ�شابيع

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2013 - 2012
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الهدف:

     تاأ�شي�س عنا�شر قادرة على القيام باأعمال القيادة وال�شيانة للمدرعات.

املحتوى:

1- مرحلة الريا�شة.

2- مرحلة قيادة و�شيانة املدرعات.

3- مرحلة الت�شكيالت التعبوية والقتالية.

4- مرحلة خطط و حما�شرات وعمليات الدروع.

الفئة امل�شاركة:

من رتبة �شرطي اإىل مالزم اأول.  

مكان االنعقاد:

االإدارة العامة لقوات االأمن اخلا�شة- اإدارة دروع االأمن  

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة دروع االأمن  

جميع القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

2/3-2013/3/28تفرغ كلي8 - 816 اأ�شابيع

دورة القيادة وال�سيانة للمدرعات التاأ�سي�سية رقم )11(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2013 - 2012
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الهدف:

     تدريب العنا�شر على كيفية التعامل مع اأ�شلحة االإ�شناد يف العمليات القتالية.

املحتوى:

1- مرحلة الريا�شة.

2- مرحلة ا�شتعمال ر�شا�س 7.26 ملم و 12.7 ملم.

3- مرحلة ر�شا�س 50 عيار 7،12 ملم 

RGW60 + HK40 + 90C 4- مرحلة القواذف

5-  مرحلة برج املدرعة كندور.

6- مرحلة الرماية.

الفئة امل�شاركة:

    من رتبة �شرطي اإىل مالزم اأول 

مكان االنعقاد:

االإدارة العامة لقوات االأمن اخلا�شة- اإدارة دروع االأمن  

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة دروع االأمن  

عدد (2) مقعد لوزارة الدفاع  

عدد (2) مقعد للحر�س الوطني  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

2/3-2013/3/28تفرغ كلي8- 816 اأ�شابيع

دورة اأ�سلحة الإ�سناد رقم )6(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2013 - 2012
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الهدف:

     العمل على رفع م�شتوى عن�شر حماية ال�شخ�شيات يف عمليات اإخالء وتاأمني �شكن 

ال�شخ�شيات الهامة.

املحتوى:

1- مرحلة اللياقة البدنية..

2- مرحلة الرماية.

3- املرحلة النظرية.

4-  مرحلة طرق االإخالء والتاأمني.

الفئة امل�شاركة:

جميع الرتب اإىل رتبة نقيب   

مكان االنعقاد:

مع�شكر االإدارة العامة لقوات االأمن اخلا�شة  

اجلهة امل�شتفيدة:
       اإدارة حماية ال�شخ�شيات 

عدد (2) مقعد لوزارة الدفاع  

عدد (2) مقعد للحر�س الوطني  

عدد (2) مقعد لكل دولة من دول جمل�س التعاون اخلليجي  

عدد (8) مقاعد ملختلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

2/4- 2013/3/7تفرغ كلي420 اأ�شابيع

دورة اإخالء وتاأمني �سكن ال�سخ�سيات الهامة رقم )6(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف:

التفتي�س  وطرق  امل�شددة  االأمنية  احلرا�شات  اإدارة  وكيفية  العنا�شر  م�شتوى  رفع       

لالأ�شخا�س واالآليات.

املحتوى:

1- مرحلة طرق احلرا�شات االأمنية امل�شددة.

2- مرحلة نقاط تفتي�س و املفارز.

3- مرحلة تفتي�س اأ�شخا�س واالآليات.

الفئة امل�شاركة:

من رتبة عريف اإىل رتبة وكيل �شابط   

مكان االنعقاد:

مع�شكر االإدارة العامة لقوات االأمن اخلا�س  

اجلهة امل�شتفيدة:
    

    عدد (10) مقاعد لوزارة الداخلية

    عدد (10) مقاعد لقوات االأمن اخلا�س

    عدد (5) مقاعد لوزارة الدفاع 

    عدد (5) مقاعد للحر�س الوطني

    عدد (10) مقاعد لدول جمل�س التعاون اخلليجي 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

3/3-2013/4/11تفرغ كلي440 اأ�شابيع

دورة الإجراءات الأمنية امل�سددة )6(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف:

     تطوير عنا�شر العمليات مب�شتوى الرماية والريا�شة.

املحتوى:

مرحلة الريا�شة.  -1

2- مرحلة الرماية.

3- مرحلة طرق واأ�شاليب التفتي�س.

4- مرحلة مهام غرفة العمليات.

5- مرحلة االإ�شعافات االأولية.

الفئة امل�شاركة:

�شباط من رتبة مالزم اإىل رائد  

�شباط �شف  

اأفراد  

مكان االنعقاد:

اإدارة احلماية اخلا�شة - دار �شلوى  

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة احلماية اخلا�شة  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

3/10 – 2013/4/4تفرغ كلي416 اأ�شابيع

دورة عمليات احلماية اخلا�سة التقدمية رقم )3(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف:

     رفع امل�شتوى القتايل.

املحتوى:

1- مرحلة الريا�شة.

2- مرحلة رماية تكتيكية.

3- مرحلة م�شاريع عملياتية.

4- مرحلة طوابري الثقة والتحمل.

الفئة امل�شاركة:

�شباط  

�شباط �شف   

اأفراد  

مكان االنعقاد:
 

مع�شكر االإدارة العامة لقوات االأمن اخلا�شة – اإدارة دروع االأمن  

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة دروع االأمن  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركي نمدة الدورة

3/13 – 2013/3/28تفرغ كلي80اأ�شبوعني

4/14 – 2013/4/25تفرغ كلي80اأ�شبوعني

دورة مناورات ومتارين عملياتية )2-1(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف:

     العمل على رفع الكفاءة لدى عن�شر حماية ال�شخ�شيات الهامة يف عمليات تاأمني 

املواكب الر�شمية.

املحتوى:

1- مرحلة اللياقة البدنية.

2- مرحلة تاأمني املواكب.

3- املرحلة النظرية.

الفئة امل�شاركة:

�شباط من رتبة مالزم اإىل رتبة نقيب  

�شباط �شف  

اأفرد  

مكان االنعقاد:

مع�شكر االإدارة العامة لقوات االأمن اخلا�شة  

اجلهة امل�شتفيدة:

عدد (1) مقعد لوزارة الدفاع  

عدد (1) مقعد للحر�س الوطني  

عدد (1) مقعد لكل دولة من دول جمل�س التعاون اخلليجي  

اإدارة حماية ال�شخ�شيات  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

15 –  2013/4/18تفرغ كلي15اأ�شبوع

دورة تاأمني املواكب الر�سمية رقم  )3(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف:

     احلفاظ على امل�شتوى العام ورفع الكفاءة الفردية واجلماعية للعن�شر.

املحتوى:

1- مرحلة اللياقة البدنية.

2- مرحلة الرماية التاأ�شي�شية.

3- املرحلة النظرية.

الفئة امل�شاركة:

�شباط  

�شباط �شف  

اأفرد  

مكان االنعقاد:

مع�شكر االإدارة العامة لقوات االأمن اخلا�شة  

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة الوحدات اخلا�شة  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

4/28 – 2013/5/16تفرغ كلي330 اأ�شابيع

5/19 – 2013/6/6تفرغ كلي330 اأ�شابيع

9 – 2013/6/27تفرغ كلي330 اأ�شابيع

6/30 – 2013/7/18تفرغ كلي330 اأ�شابيع

دورة تن�سيطية )ال�سرية الأوىل - ال�سرية الثانية - ال�سرية الثالثة - ال�سرية الرابعة(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف:

     احلفاظ على امل�شتوى ورفع الكفاءة الفردية وتاأ�شي�س عن�شر قادر على القيام مبهام 

الغو�س.

املحتوى:

1- مرحلة اللياقة البدنية (�شباحة).

2- مرحلة املالحة حتت املاء ليلي- نهاري.

3- مرحلة البحث واالنت�شال حتت املاء.

4- مرحلة مداهمات ال�شفن واملباين.

5- مرحلة القدم واالإنزال واحتالل ال�شواطئ.

الفئة امل�شاركة:

جميع مرتبات اإدارة الوحدة اخلا�شة (جمموعة الغوا�شني)  

مكان االنعقاد:

مع�شكر االإدارة العامة لقوات االأمن اخلا�شة   

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة الوحدات اخلا�شة 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

5/19 – 2013/6/30تفرغ كلي540 اأ�شابيع

6/22 – 2013/7/25تفرغ كلي540 اأ�شابيع

دورة الغو�ض التقدمية رقم )5-4(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف:

املناطق  والتطهري يف  بالقتال  باملهام اخلا�شة  القيام  قادرة على  تاأ�شي�س عنا�شر       

املبنية.

املحتوى:

1- مرحلة الريا�شة.

2- مرحلة فتح الثغرات عن طريق املتفجرات.

3- مرحلة التكتيكات.

4- مرحلة القنا�شة.

5- مرحلة م�شاريع قتالية.

الفئة امل�شاركة:

�شباط  

�شباط �شف  

اأفراد  

مكان االنعقاد:

االإدارة العامة لقوات االأمن اخلا�شة – اإدارة دروع االأمن  

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة دروع االأمن  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

يحدد الحقاتفرغ كلييحدد الحقا4ً اأ�شابيع

دورة التطهري يف املناطق املبنية رقم )1(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف:

     تطوير م�شتوى املفت�شات العامالت باالإدارة العامة الأمن املن�شاآت يف جمال التفتي�س.

املحتوى:

1- مرحلة تفتي�س الن�شاء.

2- مرحلة فن التعامل مع اجلمهور.

3- االأمن وال�شالمة.

4- مرحلة االإ�شعافات االأولية.

الفئة امل�شاركة:

مفت�شات  

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي  

اجلهة امل�شتفيدة:

مركز التدريب التخ�ش�شي  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

يحدد الحقاتفرغ كلي15اأ�شبوع

دورة اأمن املن�ساآت للمفت�سات التن�سيطية رقم )2(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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مركز التدريب 
التخصصي لقطاع 

أمن الحدود

ثالثا



2013 - 2012
208

ا�سم الدورةالرقم

تعقد خالل الفرتة
مدة 

النعقاد
اإىلمن

1
تعليم بحري اأ�شا�شي - خريجي مدر�شة 

ال�شرطة

8 اأ�شابيع2012/9/92012/11/8

3 اأ�شابيع2012/9/92012/9/27اإجراءات ال�شبط والتفتي�س الربي رقم (3)2

اأ�شبوعني2012/9/302012/10/11فك وتركيب �شالح M 16 رقم (4)3

اأ�شبوعني2012/10/142012/10/25تن�شيطية اأمن احلدود رقم (3)4

اأ�شبوعني2012/10/142012/10/25البحث والتفتي�س البحري رقم (5)5

8 اأ�شابيع2012/11/42012/12/27الدفاع عن النف�س- �شيجال رقم (3)6

3 اأ�شابيع2012/11/82012/12/6ال�شالمة البحرية واالإنقاذ البحري 7

اأ�شبوعني2012/11/182012/11/29فك وتركيب ر�شا�س 0.50 ان�س رقم (3)8

اأ�شبوع2012/12/92012/12/13املهارات البحرية يف ربط احلبال رقم (15)9

10
�شيانة االأ�شلحة وتخزين الذخائر الأطقم 

الزوارق 

اأ�شبوع2012/12/162012/12/20

اأ�شبوعني2012/12/232013/1/3تعليم �شباحة رقم (3)11

6 اأ�شابيع2013/1/62013/2/14تاأ�شي�شية اأمن احلدود رقم (34)12

اأ�شبوعني2013/1/62013/1/17مبادئ ال�شيانة الوقائية للمحركات رقم (3)13

5 اأ�شابيع2013/1/132013/2/14تاأ�شي�شية خفر ال�شواحل رقم (4)14

3 اأ�شابيع2013/2/172013/3/7اإجراءات ال�شبط والتفتي�س الربي رقم (4)15

اأ�شبوعني2013/3/102013/3/21مهام حدودية16

اأ�شبوعني2013/3/102013/3/21فك وتركيب ر�شا�س 0.50 ان�س رقم (4)17

اأ�شبوع2013/3/172013/3/21املهارات البحرية يف ربط احلبال رقم (16)18

الدورات التدريبية امل�سرتكة والتي تعقد يف مركز التدريب التخ�س�سي

 لقطاع اأمن احلدود للمو�سم التدريبي 2013/2012

 ثالثًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود
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 ثالثًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود

اأ�شبوعني2013/3/312013/4/11تعليم �شباحة رقم (4)19

6 اأ�شابيع2013/3/312013/5/9تاأ�شي�شية اأمن احلدود رقم (35)20

5 اأ�شابيع2013/4/142013/5/25تاأ�شي�شية خفر ال�شواحل رقم (5)21

اأ�شبوعني2013/4/282013/5/9مبادئ ال�شيانة الوقائية للمحركات رقم (4)22

اأ�شبوعني2013/5/122013/5/23فك وتركيب �شالح M 16 رقم (5)23

اأ�شبوعني2013/5/192013/5/30البحث والتفتي�س البحري رقم (6)24

تنفذ على مدار املو�شم التدريبيالرماية الربية بالذخرية احلية25

على مدار 

املو�شم

تنفذ على مدار املو�شم التدريبيالرماية البحرية بالذخرية احلية26

على مدار 

املو�شم

اأ�شبوعنييحدد الحقاقيادة احلوامة رقم (6)27

اأ�شبوعنييحدد الحقاقيادة احلوامة رقم (7)28

اأ�شبوعنييحدد الحقاقيادة احلوامة رقم (8)29

4 اأ�شابيعيحدد الحقاًالنظام االأمني للمراكز احلدودية30

4 اأ�شابيعيحدد الحقاًالنظام االأمني للمراكز احلدودية31

6 �شهوريحدد الحقاًقادة الزوارق البحرية32

3 اأ�شابيعيحدد الحقاًالتعامل الفني مع املعدات واالآليات البحرية33
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الهدف:

العلوم  واالأفراد يف  ال�شف  الدفعات اجلديدة من �شباط  لتاأ�شي�س  الدورة       تهدف 

البحرية التخ�ش�شية وذلك لتاأهيلهم واإعدادهم ال�شتالم مهامهم يف خفر ال�شواحل. 

املحتوى: 

1- ريا�شة.

2- فك وتركيب �شالح.

3- طرق تخزين الذخائر.

4- طرق الدفاع عن النف�س.

5- طرق التفتي�س.

6- العقد والتخاريز والربطات البحرية.

7- الرماية.

الفئة امل�شاركة: 

�شباط �شف  

اأفراد  

مكان االنعقاد: 

مركز التدريب التخ�ش�شي  

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة خلفر ال�شواحل  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

9/9 - 2012/11/8تفرغ كليكافة خريجي الدفعة8 اأ�شابيع

دورة تعليم بحري اأ�سا�سي - خريجي مدر�سة ال�سرطة

 ثالثًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تنمية اللياقة البدنية والتعرف على االإجراءات ال�شحيحة لل�شبط 

والتفتي�س �شواء لالأ�شخا�س اأو االآليات. 

املحتوى:

1- ريا�شة.

2- اإجراءات ال�شبط والتفتي�س.

3- الطرق املتبعة لتفتي�س االأ�شخا�س.

4- الطرق املتبعة لتفتي�س االآليات.

5- نقاط التفتي�س.

الفئة امل�شاركة:

�شباط  

�شباط �شف  

اأفراد    

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي - االإدارة العامة الأمن احلدود الربية  

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة الأمن احلدود الربية

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

9- 2012/9/27تفرغ كلي15 – 335 اأ�شابيع

2/17-2013/3/7تفرغ كلي15-335 اأ�شابيع

دورة اإجراءات ال�سبط والتفتي�ض الربي رقم ) 4-3(

 ثالثًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود
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الهدف:

والفك  �شيانته  وطريقة  واأجزائه  بال�شالح  امل�شاركني  تعريف  اإىل  الدورة  تهدف       

والرتكيب.

املحتوى:

1- الو�شف العام.     

2- التفا�شيل الفنية.

3- الفك والرتكيب.    

4- التعبئة والتفريغ واأو�شاع الرمي.

5- االإجراءات يف حالة قطع الرمي.  

6- العمل الفوري والتوقيفات.

الفئة امل�شاركة:

�شباط  

�شباط �شف   

اأفراد   

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي   

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع اأمن احلدود  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

9/30 - 2012/10/11تفرغ كلي20 -25اأ�شبوعني 

12 - 2013/5/23تفرغ كلي15 – 20اأ�شبوعني

دورة فك وتركيب �سالح  M 16 رقم )4 - 5(

 ثالثًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود
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الهدف:
 

     املحافظة على لياقة عنا�شر اأمن احلدود وتذكري عنا�شر اأمن احلدود مبحتويات 

االأ�شلحة وفك وتركيب ال�شالح وال�شيانة ورفع كفاءة ودقة الرماية.

املحتوى:

1- ريا�شة.

2- رمايات.

3- �شيانة االأ�شلحة.

4- فك وتركيب اأ�شلحة.

الفئة امل�شاركة:

�شباط  

�شباط �شف   

اأفراد  

 مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي - االإدارة العامة الأمن احلدود الربية  

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة الأمن احلدود الربية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

14- 2012/10/25تفرغ كلي20 - 35اأ�شبوعني

دورة تن�سيطية اأمن احلدود رقم )3(

 ثالثًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود
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الهدف:

     تدريب العاملني باملجال امليداين على طرق التفتي�س والتعامل مع املهربني وطرق 

الدفاع عن النف�س ، وطرق البحث واالحتياطات االأمنية.

املحتوى:

1- ريا�شة.

2- طرق الدفاع عن النف�س.

3- طرق البحث والتفتي�س وال�شبط - نظري.

4- طرق البحث والتفتي�س وال�شبط - عملي.

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف   

اأفراد   

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي- قاعدة �شباح االأحمد   

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة خلفر ال�شواحل  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

14- 2012/10/25تفرغ كلي  8 - 15اأ�شبوعني 

19 – 2013/5/30تفرغ كلي8 – 15اأ�شبوعني

دورة البحث والتفتي�ض البحري رقم )5 - 6(

 ثالثًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود



2013 - 2012
215

الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تنمية املهارات ال�شخ�شية يف الدفاع عن النف�س وطرق التعامل مع 

اخل�شم با�شتخدام الع�شا واملهمات املتوفرة.

املحتوى: 

1- لياقة بدنية.

2- حركات قتال باالأيدي.

3- الع�شا البولي�شية.

4- حركات الدفاع عن النف�س.

5- حركات االأ�شلحة (اخلفيفة).

6- التفتي�س وحرا�شة ال�شخ�شيات.

7- االإبداع الذاتي با�شتخدام املهمات املتوفرة.

8- كيفية ا�شتخدام اندفاع اخل�شم.

الفئة امل�شاركة: 

�شباط   

�شباط �شف  

اأفراد  

مكان االنعقاد: 

مركز التدريب التخ�ش�شي- االإدارة العامة الأمن احلدود الربية  

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة الأمن احلدود الربية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

11/4 - 2012/12/27تفرغ كلي20 - 835 اأ�شابيع

دورة الدفاع عن النف�ض- �سيجال رقم )3(

 ثالثًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل التعرف على اأف�شل طرق االإنقاذ البحري ومعرفة طرق انت�شال 

الغرقى والدفاع عن النف�س اأثناء عملية االإنقاذ.

املحتوى: 

1- طرق للبقاء على �شطح املاء عند ال�شقوط من على �شطح ال�شفينة.

2- طرق م�شاعدة الغريق عن طريق اإلقاء طوق النجاة.

3- التعرف على كيفية االإم�شاك بالغريق بال�شكل ال�شحيح دون اإحداث اإ�شابات �شواء 

للمنقذ اأو الغريق.

4- التمرين على ال�شعود اإىل ال�شالمل البحرية.

5- الغو�س اللتقاط االأ�شياء ال�شاقطة يف املاء وال�شعود اإىل القارب.

الفئة امل�شاركة: 

�شباط  

�شباط �شف  

اأفراد  

مكان االنعقاد: 

مركز التدريب التخ�ش�شي- قاعة �شباح االأحمد  

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة خلفر ال�شواحل  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

11/18-2012/12/6تفرغ كلي8-315 اأ�شابيع

دورة ال�سالمة البحرية والإنقاذ البحري 

 ثالثًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تعريف امل�شاركني بال�شالح واأجزائه ، وكذلك االإمكانيات املوجودة 

واملتوفرة يف ال�شالح.

املحتوى: 

1- الو�شف العام لل�شالح

2- التفا�شيل الفنية

3- مميزات ال�شالح واإمكانياته

4- الفك والرتكيب

5- التوزين والتوقيف

6- التعبئة والتفريغ

الفئة امل�شاركة: 

�شباط  

�شباط �شف  

اأفراد  

مكان االنعقاد: 

مركز التدريب التخ�ش�شي- االإدارة العامة الأمن احلدود الربية  

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة الأمن احلدود الربية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

18-2012/11/29تفرغ كلي20-25اأ�شبوعني

10-2013/3/21تفرغ كلي20-25اأ�شبوعني

دورة فك وتركيب ر�سا�ض عيار 0.50 ان�ض )4-3(

 ثالثًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود
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الهدف:
 

     تهدف الدورة اإىل تدريب امل�شاركني على الربطات البحرية والتي تخ�س جمال عملهم 

البحري ومعرفة جودة احلبال. 

املحتوى:

1- التعرف على االأنواع واخل�شائ�س املختلفة للحبال وا�شتخدامها على القارب.

2- التعرف على االإجراءات ال�شليمة لتاأمني احلبال وربطها.

3- التعرف على االإجراءات واملعدات امل�شتخدمة يف تاأمني  القارب على 

         الر�شيف.

4- التعرف على العقد املختلفة وا�شتخدامها يف املجال البحري ومزاياها وعيوبها.

5- اإثبات القدرة على ربط عقدة معينة ثم التعرف عليها يف الدورة.

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف   

اأفراد  

 مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي- قاعدة �شباح االأحمد  

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة خلفر ال�شواحل  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

9 2012/12/13-تفرغ كلي8-15اأ�شبوع

17-2013/3/21تفرغ كلي8-15اأ�شبوع

دورة املهارات البحرية يف ربط احلبال رقم )16-15(

 ثالثًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود
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الهدف:
 

والذخائر  االأ�شلحة  على  احلفاظ  طرق  على  امل�شاركني  تدريب  اإىل  الدورة  تهدف     

املوجودة على منت الزوارق البحرية.

املحتوى:

ا- 1لتعرف على االأ�شلحة امل�شتخدمة يف القطاعني.

2- فك وتركيب االأ�شلحة.

     M16 -3- التعرف على اأنواع الذخائر امل�شتخدمة يف القطاعني كولت- غلوك- �شمث

ر�شا�س 0.50 ان�س- ا�شتقالل- ر�شا�س 60. 

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف   

اأفراد  

 مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي- قاعدة �شباح االأحمد  

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة خلفر ال�شواحل  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

16- 2012/12/20تفرغ كلي8- 15اأ�شبوع

دورة �سيانة الأ�سلحة وتخزين الذخائر لأطقم الزوارق 

 ثالثًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود
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الهدف:

     تعليم وتدريب العاملني يف املجال امليداين بال�شباحة وكيفية الوقوف باملاء والتعامل 

مع الظروف البحرية يف حالة عدم املعرفة بال�شباحة.

املحتوى:

1- ريا�شة.

2- �شباحة.

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف   

اأفراد   

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي-  قاعدة �شباح االأحمد   

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة خلفر ال�شواحل

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

2012/12/23 – 2013/1/3تفرغ كلي8- 15اأ�شبوعني

3/31 – 2013/4/11تفرغ كلي 8-15اأ�شبوعني

دورة تعليم �سباحة رقم )4-3(

 ثالثًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل رفع م�شتوى اللياقة البدنية واملهارات امليدانية املختلفة من رماية 

واملهارات االأ�شا�شية وطرق التفتي�س.

املحتوى: 

1- لياقة بدنية. 

2- اأ�شلحة ورمايات.

3- ق�س اأثر.

4- طرق تفتي�س االأفراد واالآليات.

5- املهارات االأ�شا�شية. 

6- املهارات امليدانية.

7- اإجراءات التفتي�س.

الفئة امل�شاركة: 

�شباط  

�شباط �شف  

اأفراد  

مكان االنعقاد: 

مركز التدريب التخ�ش�شي- االإدارة العامة الأمن احلدود الربية  

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة الأمن احلدود الربية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

1/6- 2013/2/14تفرغ كلي15- 630 اأ�شابيع

3/31 – 2013/5/9تفرغ كلي15 – 630 اأ�شابيع

الدورة التاأ�سي�سية اأمن احلدود رقم ) 34 - 35 (

 ثالثًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود
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الهدف:

املزودة  للقوارب  الوقائية  لل�شيانة  املتبعة  الطرق  التعرف على  اإىل  الدورة       تهدف 

مبحركات خارجية.

املحتوى:

1- القيام ببيان عن اأعمال الفح�س االأولية وفح�س ما بعد الت�شغيل لقارب معني.

2- ال�شيانة الوقائية والطرق املتبعة للحفاظ على املحركات اخلارجية الإبقائها �شاحلة 

اال�شتخدام.

3- القيام بتحديد ال�شعوبات الهند�شية ال�شائعة والتغلب عليها للقوارب املزودة مبحركات 

خارجية.

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف   

اأفراد   

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي-  قاعدة �شباح االأحمد 

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة خلفر ال�شواحل

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

6-2013/1/17تفرغ كلي8- 15اأ�شبوعني

4/28 –  2013/5/9تفرغ كلي8 – 15اأ�شبوعني

دورة مبادئ ال�سيانة الوقائية للمحركات رقم )3 - 4(

 ثالثًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود
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الهدف:

     تدريب العاملني باملجال امليداين على طرق التفتي�س والتعامل مع املهربني وطرق 

الدفاع عن النف�س، وكيفية اتخاذ االإجراءات واالحتياطات االأمنية املنا�شبة وما يتطلبه 

من مهارات على م�شتوى الفرد من حيث الربطات البحرية وفك وتركيب ال�شالح وتخزين 

الذخائر والرماية الدقيقة على االأهداف. 

املحتوى:

1- ريا�شة.

2- فك وتركيب �شالح.

3- طرق تخزين الذخائر.

4- طرق الدفاع عن النف�س.

5- طرق التفتي�س.

6- العقد والتخاريز والربطات البحرية.

7- الرماية.

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف   

اأفراد   

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي  

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة خلفر ال�شواحل  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

1/13- 2013/2/14تفرغ كلي8 - 515 اأ�شابيع

4/14 – 2013/5/25تفرغ كلي8 - 515 اأ�شابيع

دورة تاأ�سي�سية خفر ال�سواحل رقم )4 - 5(

 ثالثًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تعريف امل�شاركني بواجبات عن�شر احلدود وكيفية عمل ال�شلك 

احلدودي والكامريات احلدودية.

املحتوى: 

1- واجبات عن�شر احلدود يف املراكز احلدودية.

2- كيفية عمل ال�شلك احلدودي والكامريات احلرارية.

3- التعرف على مواقع املراكز احلدودية واملعابر واملناطق املحظورة وكيفية الو�شول 

    لقطاعات احلدود.

4- كيفية �شياغة التقارير والربقيات.

الفئة امل�شاركة: 

�شباط   

�شباط �شف  

مكان االنعقاد: 

مركز التدريب التخ�ش�شي- االإدارة العامة الأمن احلدود الربية  

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة الأمن احلدود الربية

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

10-2013/3/21تفرغ كلي10- 15اأ�شبوعني

دورة مهام حدودية

 ثالثًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود
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الهدف:

     تهدف الدورة لرفع م�شتوى الرمايات لالأ�شلحة املتوفرة وامل�شتخدمة باالإدارة العامة 

الأمن احلدود الربية.

املحتوى: 

1- م�شد�س.

.M 16 2- بندقية

3- ر�شا�س M 60 + م�شلحات.

الفئة امل�شاركة: 

�شباط   

�شباط �شف   

اأفراد  

مكان االنعقاد: 

مركز التدريب التخ�ش�شي- االإدارة العامة الأمن احلدود الربية  

اجلهة امل�شتفيدة:

     االإدارة العامة الأمن احلدود الربية

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

تنفذ على مدار املو�شم التدريبيتفرغ كلي20- 35على مدار املو�شم

تنفذ على مدار املو�شم التدريبيتفرغ كلي20- 35على مدار املو�شم

دورة الرماية الربية بالذخرية احلية )1 – 2(

 ثالثًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود
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الهدف:
 

    تهدف الدورة اإىل الو�شول اإىل اجلاهزية الكاملة يف العمل واالرتقاء بامل�شتوى املطلوب 

الثغرات  كافة  و�شد  العادية  باالآليات  اإليها  الدخول  ي�شعب  التي  املواقع  بع�س  لتاأمني 

االأمنية مما يعزز قدرة قوات اأمن احلدود الربية على القيام باالأعمال املناطة بها. 

املحتوى:

1- تعريف احلوامة.

2- فح�س االتزان باحلوامة والتحكم فيها.

3-  كيفية جتنب غو�س احلوامة.

4- زوايا انحراف احلوامة.

5- قيادة احلوامة على االأر�س.

6- كيفية الر�شو على ال�شاطئ واملنزلق. 

الفئة امل�شاركة:

�شباط  

�شباط �شف   

اأفراد  

 مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي- االإدارة العامة الأمن احلدود الربية  

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة الأمن احلدود الربية

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

يحدد الحقاتفرغ كلي5- 10اأ�شبوعني

يحدد الحقاتفرغ كلي5- 10اأ�شبوعني

يحدد الحقاتفرغ كلي5- 10اأ�شبوعني

دورة قيادة احلوامة رقم )6 – 7 - 8(

 ثالثًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تعريف امل�شاركني فوائد النظام االأمني وكيفية ت�شغيله وكذلك 

ال�شيانة االأ�شا�شية له والتعامل مع اأجزاء النظام االأمني . 

املحتوى:

Windows 1- اأ�شا�شيات احلا�شب االآيل – ت�شغيل

2- كيفية ت�شغيل النظام االأمني وفوائده (نظري)

3- �شيانة وت�شغيل النظام االأمني (عملي) وي�شمل :

- احلاوية وغرفة االأحوال وال�شندوق الكهربائي اخلا�س بالنظام االأمني    

- �شد ورخي االأ�شالك داخل النظام االأمني   

- التعامل و�شيانة واإ�شالح موتور البوابة   

الفئة امل�شاركة:

�شباط  

�شباط �شف  

اأفراد   

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي - االإدارة العامة الأمن احلدود الربية  

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة الأمن احلدود الربية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

يحدد الحقاًتفرغ كلي5 – 410 اأ�شابيع

يحدد الحقاًتفرغ كلي5 – 410 اأ�شابيع

دورة النظام الأمني للمراكز احلدودية )1 – 2(

 ثالثًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود
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الهدف:

املالحة   – البحري  الفن  مثل  العلمية  البحرية  املهارات  اإىل �شقل  الدورة  تهدف       

ال�شاحلية وكذلك التدريب العملي البحري على قيادة الزوارق واملناورة.

املحتوى: 

1- الفن البحري      7- فن القيادة

2- مكافحة حريق وح�شر عطب    8- تطبيقات لالأجهزة املالحية

3- املالحة ال�شاحلية     9- املحركات البحرية

10- القانون الدويل ملنع الت�شادم بالبحار 4- اإ�شارة دولية    

11- تطبيقات علمية للمالحة البحرية 5- العقد والتخاريز   

6- اإجنليزي بحري

الفئة امل�شاركة: 

�شباط  

�شباط �شف  

اأفراد  

مكان االنعقاد: 

مركز التدريب التخ�ش�شي- قاعة �شباح االأحمد  

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة خلفر ال�شواحل

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

يحدد الحقاًتفرغ كلي8- 615 �شهور

دورة قادة الزوارق البحرية

 ثالثًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود
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الهدف:

     اإعطاء امل�شاركني املعلومات الهند�شية والفنية التي تتيح لهم فهم طرق التعامل االأمثل 

مع االآليات واملعدات البحرية لرفع الوعي الفني واجلهازية امليدانية ورفع كفاءة الت�شغيل.

املحتوى: 

1- تعريف القطع البحرية    8- منظومة التوحية

2- تعريف الواجبات الفنية    9- امل�شخات

10- طرق الت�شغيل االأمثل 3- اأنواع دوريات خفر ال�شواحل  

11- االأخطاء ال�شائعة اأثناء الت�شغيل 4- الت�شاميم الديناميكية لالأبدان  

anchors 12- طرق التعامل مع 5- طرق بناء االأبدان   

13- خزانات االتزان 6- تعريف املحرك وطريقة عمله  

14- الوقود 7- املرفقات امليكانيكية امل�شاندة  

الفئة امل�شاركة: 

�شباط  

�شباط �شف  

اأفراد  

مكان االنعقاد: 

قاعة �شباح االأحمد خلفر ال�شواحل  

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة خلفر ال�شواحل

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

يحدد الحقاًتفرغ كلي8- 312 اأ�شابيع

دورة التعامل الفني مع املعدات والآليات البحرية

 ثالثًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود
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مركز التدريب 
التخصصي  لقطاع 

تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت

رابعًا
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خارطة

  خارطة تبني موقع تدريب ال�سرة 

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت

خارطة

خارطة تبني موقع تدريب ال�سويخ
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خارطة

ر�سم تو�سيحي ملوقع مركز التدريب التخ�س�ض

 مبنطقة )الفروانية(

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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1Win + word2012/9/22012/9/203 اأ�شابيع

2Win + word2012/9/22012/9/203 اأ�شابيع

3Power point2012/9/22012/9/13اأ�شبوعني

اأ�شبوعني2012/9/22012/9/13نظام االإقامات4

اأ�شبوعني2012/9/22012/9/13نظام املوؤ�ش�شات االإ�شالحية5

اأ�شبوعني2012/9/22012/9/13دخول وخروج6

اأ�شبوعني2012/9/22012/9/13دخول وخروج7

اأ�شبوعني2012/9/22012/9/13نظام اال�شتعالم العام8

اأ�شبوعني2012/9/22012/9/13نظام �شئون العاملني9

اأ�شبوع2012/9/22012/9/6نظام ال�شادر والوارد10

اأ�شبوع2012/9/22012/9/6نظام حت�شيل ر�شوم - مرور11

12EXCEL 2012/9/92012/9/20اأ�شبوعني

اأ�شبوعني2012/9/92012/9/20نظام التاأ�شريات13

3 اأ�شابيع 2012/9/122012/10/10تلقي البالغات لبدالة االأمان 14112

اأ�شبوعني2012/9/162012/9/27نظام الق�شايا15

اأ�شبوعني2012/9/162012/9/27دخول وخروج16

اأ�شبوعني2012/9/162012/9/27دخول وخروج17

اأ�شبوعني2012/9/162012/9/27نظام اال�شتعالم العام18

اأ�شبوعني2012/9/162012/9/27ال�شكرتارية التنفيذية19

20One Note2012/9/232012/9/27اأ�شبوع

اأ�شبوع2012/9/232012/9/27نظام ا�شتعالم عام هجرة21

22EXCEL2012/9/302012/10/11اأ�شبوعني

23Flash2012/9/302012/10/11اأ�شبوعني

اأ�شبوعني2012/9/302012/10/11نظام التاأ�شريات24

اأ�شبوعني2012/9/302012/10/11دخول وخروج25

اأ�شبوع2012/9/302012/10/4نظام تاأ�شريات - قطاع خا�س26

27Win + word2012/9/302012/10/183 اأ�شابيع

28Win + word2012/9/302012/10/183 اأ�شابيع

5 اأ�شابيع2012/9/302012/11/1دورة احلا�شب ال�شخ�شي ال�شامل29

اأ�شبوع2012/10/72012/10/11نظام حت�شيل ر�شوم هجرة30

اأ�شبوع2012/10/72012/10/11نظام التفتي�س االأمني31

3 اأ�شابيع 2012/10/112012/11/12تلقي البالغات لبدالة االأمان 32112

33Front Page2012/10/142012/10/25اأ�شبوعني

الدورات التي تعقد يف مركز التدريب التخ�س�سي لقطاع 

تكنولوجيا املعلومات والت�سالت  للمو�سم التدريبي 2013/2012

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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اأ�شبوعني2012/10/142012/10/25نظام �شئون العاملني34

اأ�شبوعني2012/10/142012/10/25نظام اال�شتعالم العام35

اأ�شبوعني2012/10/142012/10/25نظام رخ�س القيادة36

اأ�شبوعني2012/10/142012/10/25نظام اجلن�شية37

اأ�شبوع2012/10/142012/10/18نظام رقابة اأمنية (ا�شتعالم)38

اأ�شبوعني2012/10/142012/10/25نظام التاأ�شريات39

40(Word )Adv2012/10/212012/10/25اأ�شبوع

41(Access )Introduction2012/10/282012/11/8اأ�شبوعني

5 اأ�شابيع2012/10/282012/11/29دورة احلا�شب ال�شخ�شي ال�شامل42

اأ�شبوعني2012/10/282012/11/8نظام االإقامات43

اأ�شبوعني2012/10/282012/11/8نظام االإقامات44

اأ�شبوعني2012/10/282012/11/8نظام رخ�س القيادة45

اأ�شبوعني2012/10/282012/11/8نظام املركبات46

اأ�شبوعني2012/10/282012/11/8نظام اال�شتعالم العام47

48Win + word2012/10/282012/11/153 اأ�شابيع

49out look  +  Internet2012/10/282012/11/8اأ�شبوعني

50(Access )Advanced2012/11/112011/11/22اأ�شبوعني

اأ�شبوعني2012/11/112011/11/22نظام املخالفات51

اأ�شبوع2012/11/112012/11/15نظام ا�شتعالم عام هجرة52

اأ�شبوعني2012/11/112011/11/22نظام الق�شايا53

اأ�شبوعني2012/11/112011/11/22نظام التاأ�شريات54

اأ�شبوع2012/11/112012/11/15نظام تاأ�شريات - قطاع خا�س55

اأ�شبوع2012/11/112012/11/15نظام ال�شادر والوارد56

اأ�شبوع2012/11/112012/11/15نظام العمالة املنزلية57

3 اأ�شابيع 2012/11/132012/12/11تلقي البالغات لبدالة االأمان 58112

اأ�شبوع2012/11/182012/11/22نظام ا�شتعالم عام مرور59

اأ�شبوعني2012/11/182012/11/29نظام �شئون العاملني60

اأ�شبوعني2012/11/182012/11/29نظام املركبات61

62Flash2012/11/182012/11/29اأ�شبوعني

63Power point2012/11/182012/11/29اأ�شبوعني

64 (V.B )Introduction2012/11/252012/12/275 اأ�شابيع

اأ�شبوعني2012/11/252012/12/6نظام تنفيذ اأحكام مرور65

اأ�شبوع2012/11/252012/11/29تقنيات دورية الر�شد االأمني66

الدورات التي تعقد يف مركز التدريب التخ�س�سي لقطاع 

تكنولوجيا املعلومات والت�سالت  للمو�سم التدريبي 2013/2012

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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اأ�شبوع2012/11/252012/11/29نظام مركبات – قطاع خا�س67

68Win + word2012/12/22012/12/203 اأ�شابيع

69Win + word2012/12/22012/12/203 اأ�شابيع

اأ�شبوع2012/12/22012/12/6نظام مركبات –  فح�س فني70

اأ�شبوعني2012/12/22012/12/13نظام �شئون القوة71

72Microsoft VISIO2012/12/22012/12/6اأ�شبوع

اأ�شبوع2012/12/22012/12/6نظام االإبعاد73

اأ�شبوعني2012/12/22012/12/13نظام االإقامات74

اأ�شبوعني2012/12/22012/12/13دخول وخروج75

اأ�شبوعني2012/12/92012/12/20نظام اال�شتعالم العام76

اأ�شبوعني2012/12/92012/12/20نظام املركبات77

اأ�شبوع2012/12/92012/12/13نظام حت�شيل ر�شوم هجرة78

3 اأ�شابيع 2012/12/132013/1/13تلقي البالغات لبدالة االأمان 79112

اأ�شبوعني2012/12/162012/12/27دخول وخروج80

اأ�شبوعني2012/12/162012/12/27نظام املوؤ�ش�شات االإ�شالحية81

اأ�شبوعني2012/12/162012/12/27نظام املخالفات82

اأ�شبوع2012/12/162012/12/20نظام ال�شادر والوارد83

اأ�شبوعني2012/12/162012/12/27رقابة اأمنية (اإدخال وا�شتعالم)84

اأ�شبوع2012/12/232012/12/27نظام ال�شادر والوارد85

86
نظام الربط االإلكرتوين ملوظفي 

حماية الطائرات
اأ�شبوع2012/12/232012/12/27

اأ�شبوع2012/12/232012/12/27نظام ا�شتعالم عام مرور87

اأ�شبوع2012/12/232012/12/27نظام ا�شتعالم عام هجرة88

89Win + word2012/12/302013/1/173 اأ�شابيع

90Win + word2012/12/302013/1/173 اأ�شابيع

91(V.B ) Advanced 2012/12/302013/1/315 اأ�شابيع

اأ�شبوعني2012/12/302013/1/10نظام التاأ�شريات92

اأ�شبوعني2012/12/302013/1/10نظام التاأ�شريات93

اأ�شبوعني2012/12/302013/1/10نظام املخالفات94

95EXCEL2012/12/302013/1/10اأ�شبوعني

96EXCEL2012/12/302013/1/10اأ�شبوعني

اأ�شبوعني2012/12/302013/1/10نظام الق�شايا97

اأ�شبوعني2012/12/302013/1/10نظام تنفيذ اأحكام مرور98

الدورات التي تعقد يف مركز التدريب التخ�س�سي لقطاع 

تكنولوجيا املعلومات والت�سالت  للمو�سم التدريبي 2013/2012

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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99(Access )Introduction2012/12/302013/1/10اأ�شبوعني

اأ�شبوعني2012/12/302013/1/10نظام اال�شتعالم العام100

اأ�شبوع2012/12/302013/1/3نظام التفتي�س االأمني101

اأ�شبوعني2013/1/132013/1/24نظام تنفيذ اأحكام جنائي102

اأ�شبوعني2013/1/132013/1/24نظام تنفيذ اأحكام جنائي103

104out look  +  Internet2013/1/132013/1/24اأ�شبوعني

اأ�شبوعني2013/1/132013/1/24نظام رخ�س قيادة105

106(Access )Advanced2013/1/132013/1/24اأ�شبوعني

اأ�شبوعني2013/1/132013/1/24نظام �شئون العاملني107

3 اأ�شابيع 2013/1/152013/2/12تلقي البالغات لبدالة االأمان 108112

109Power point2013/1/202013/1/31اأ�شبوعني

5 اأ�شابيع2013/1/202013/2/21دورة احلا�شب ال�شخ�شي ال�شامل110

اأ�شبوع2013/1/202013/1/24نظام حت�شيل ر�شوم - مرور111

اأ�شبوعني2013/1/272013/2/7نظام �شئون العاملني112

اأ�شبوع2013/1/272013/1/31نظام مركبات – قطاع خا�س113

اأ�شبوع2013/1/272013/1/31نظام حت�شيل ر�شوم هجرة114

115Win + word2013/2/32013/2/213 اأ�شابيع

116In Design2013/2/32013/2/7اأ�شبوع

اأ�شبوعني2013/2/32013/2/14نظام الق�شايا117

اأ�شبوعني2013/2/32013/2/14نظام رخ�س قيادة118

اأ�شبوعني2013/2/32013/2/14نظام �شئون القوة119

اأ�شبوع2013/2/32013/2/7نظام ال�شادر والوارد120

121Front Page2013/2/32013/2/14اأ�شبوعني

122Power point2013/2/32013/2/14اأ�شبوعني

اأ�شبوعني2013/2/32013/2/14نظام االإقامات123

124EXCEL2013/2/102013/2/21اأ�شبوعني

اأ�شبوعني2013/2/102013/2/21دخول وخروج125

اأ�شبوع2013/2/172013/2/21االأر�شيف االإلكرتوين126

اأ�شبوع2013/2/172013/2/21نظام الت�شجيل والقبول127

128(Access )Introduction2013/3/32013/3/14اأ�شبوعني

129MS PROJECT2013/3/32013/3/14اأ�شبوعني

اأ�شبوعني2013/3/32013/3/14نظام �شئون القوة130

اأ�شبوعني2013/3/32013/3/14نظام �شئون العاملني131

الدورات التي تعقد يف مركز التدريب التخ�س�سي لقطاع 

تكنولوجيا املعلومات والت�سالت  للمو�سم التدريبي 2013/2012

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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132out look  +  Internet2013/3/32013/3/14اأ�شبوعني

اأ�شبوعني2013/3/32013/3/14ال�شكرتارية التنفيذية133

134Win + word2013/3/32013/3/213 اأ�شابيع

اأ�شبوعني2013/3/32013/3/14نظام رخ�س قيادة 135

136Flash2013/3/32013/3/14اأ�شبوعني

اأ�شبوع 2013/3/32013/3/7نظام ال�شادر والوارد137

اأ�شبوعني 2013/3/32013/3/14دخول وخروج 138

اأ�شبوع2013/3/102013/3/14نظام رقابة اأمنية – ا�شتعالم 139

اأ�شبوع 2013/3/102013/3/14نظام التفتي�س االأمني 140

3 اأ�شابيع2013/3/132013/4/10تلقي البالغات لبدالة االأمان 141112

142(Access )Advanced2013/3/172013/3/28 اأ�شبوعني

اأ�شبوعني A2013/3/172013/3/28+اأ�شا�شيات تكنولوجيا املعلومات 143

اأ�شبوعني 2013/3/172013/3/28نظام االإقامات 144

اأ�شبوعني 2013/3/172013/3/28نظام املركبات 145

146 Excel2013/3/172013/3/28 اأ�شبوعني

اأ�شبوعني 2013/3/172013/3/28نظام �شئون القوة 147

اأ�شبوع 2013/3/172013/3/21نظام تاأ�شريات – قطاع خا�س148

اأ�شبوعني 2013/3/172013/3/28نظام �شئون العاملني 149

اأ�شبوعني 2013/3/172013/3/28رقابة اأمنية (اإدخال وا�شتعالم)150

اأ�شبوعني 2013/3/242013/4/4نظام املخالفات 151

152+A 3 اأ�شابيع 2013/3/312013/4/18- اعتماد �شي�شكو

اأ�شبوعني 2013/3/312013/4/11نظام ق�شايا 153

اأ�شبوعني 2013/3/312013/4/11نظام ق�شايا 154

اأ�شبوعني 2013/3/312013/4/11نظام ا�شتعالم عام 155

اأ�شبوعني 2013/3/312013/4/11نظام تنفيذ اأحكام جنائي 156

اأ�شبوع 2013/3/312013/4/4نظام مركبات قطاع خا�س 157

158Win+Word2013/3/312013/4/18 3 اأ�شابيع

اأ�شبوعني 2013/3/312013/4/11نظام التاأ�شريات 159

160CCNA 12013/4/72013/5/2 شهر�

اأ�شبوعني 2013/4/142013/4/25نظام تنفيذ اأحكام مرور 161

اأ�شبوعني 2013/4/142013/4/25نظام املركبات 162

اأ�شبوعني 2013/4/142013/4/25دخول وخروج 163

اأ�شبوعني 2013/4/142013/4/25ال�شكرتارية التنفيذية164

الدورات التي تعقد يف مركز التدريب التخ�س�سي لقطاع 

تكنولوجيا املعلومات والت�سالت  للمو�سم التدريبي 2013/2012

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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165(Excel)Adv2013/4/142013/4/18اأ�شبوع

3 اأ�شابيع 2013/4/142013/5/12تلقي البالغات لبدالة االأمان 166

اأ�شبوع2013/4/212013/4/25نظام ال�شادر و الوارد 167

168(Power Point )Adv2013/4/212013/4/25اأ�شبوع

اأ�شبوع 2013/4/212013/4/25نظام ا�شتعالم عام – هجرة 169

اأ�شبوع2013/4/282013/5/2نظام ال�شادر والوارد170

5 اأ�شابيع 2013/4/282013/5/30احلا�شب ال�شخ�شي ال�شامل 171

اأ�شبوعني2013/4/282013/5/9نظام التاأ�شريات 172

اأ�شبوعني 2013/4/282013/5/9دخول و خروج 173

اأ�شبوعني 2013/4/282013/5/9دخول و خروج 174

اأ�شبوعني 2013/4/282013/5/9نظام االإقامات  175

اأ�شبوعني2013/4/282013/5/9نظام تنفيذ اأحكام مرور 176

177 Win +Word2013/4/282013/5/16 3 اأ�شابيع

اأ�شبوعني 2013/4/282013/5/9نظام املركبات 178

179Internet +Outlook2013/4/282013/5/9 اأ�شبوعني

180 Front Page2013/4/282013/5/9 اأ�شبوعني

181Power Point2013/5/52013/5/16 اأ�شبوعني

182CCNA 22013/5/52013/5/30 4 اأ�شابيع

اأ�شبوع2013/5/52013/5/9نظام التفتي�س االأمني 183

اأ�شبوع2013/5/122013/5/16حماية الطائرات 184

اأ�شبوعني 2013/5/122013/5/23نظام التاأ�شريات185

اأ�شبوعني 2013/5/122013/5/23نظام اال�شتعالم العام186

اأ�شبوع2013/5/122013/5/16نظام ال�شادر والوارد187

اأ�شبوع2013/5/122013/5/16نظام رقابة اأمنية – ا�شتعالم 189

3 اأ�شابيع 2013/5/142013/6/11تلقي البالغات لبدالة االأمان 190112

اأ�شبوعني2013/5/192013/5/30نظام �شئون العاملني 191

اأ�شبوعني 2013/5/192013/5/30نظام �شئون القوة192

اأ�شبوعني 2013/5/192013/5/30نظام �شئون القوة 193

اأ�شبوعني 2013/5/192013/5/30نظام املخالفات 194

اأ�شبوع2013/5/192013/5/23نظام مركبات – فح�س فني 195

اأ�شبوعGIS2013/5/262013/5/30  نظام املعلومات اجلغرافية196

اأ�شبوع2013/5/262013/5/30نظام تاأ�شريات – قطاع خا�س197

اأ�شبوع 2013/5/262013/5/30نظام ا�شتعالم عام – هجرة 198

الدورات التي تعقد يف مركز التدريب التخ�س�سي لقطاع 

تكنولوجيا املعلومات والت�سالت  للمو�سم التدريبي 2013/2012

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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5 اأ�شابيع A2013/5/262013/6/27+ اأ�شا�شيات تكنولوجيا املعلومات199

200 Win+ Word2013/6/22013/6/20 3 اأ�شابيع

201 Front Page2013/6/22013/6/13اأ�شبوعني

اأ�شبوعني 2013/6/22013/6/13نظام اال�شتعالم العام202

اأ�شبوعني2013/6/22013/6/13نظام اال�شتعالم العام 203

204Internet + outlook2013/6/22013/6/13 اأ�شبوعني

205Flash2013/6/22013/6/16 اأ�شبوعني

اأ�شبوعني 2013/6/22013/6/13نظام املخالفات 206

اأ�شبوعني2013/6/22013/6/13نظام املوؤ�ش�شات االإ�شالحية 207

208 Excel2013/6/22013/6/13 اأ�شبوعني

اأ�شبوعني 2013/6/22013/6/13نظام االإقامات   209

اأ�شبوع2013/6/92013/6/13نظام حت�شيل ر�شوم - مرور210

3 اأ�شابيع 2013/6/122013/7/10تلقي البالغات لبدالة االأمان 211112

212Microsoft VISIO2013/6/162013/6/20اأ�شبوع

اأ�شبوعني2013/6/162013/6/27نظام تنفيذ اأحكام جنائي 213

214
تطوير املهارات االإدارية با�شتخدام 

احلا�شب االآيل ملتخذي القرار 
اأ�شبوع2013/6/162013/6/20

اأ�شبوعني2013/6/162013/6/27نظام �شئون العاملني215

اأ�شبوعني2013/6/162013/6/27رقابة اأمنية (اإدخال وا�شتعالم)216

217One Note2013/6/232013/6/27اأ�شبوع

اأ�شبوع 2013/6/232013/6/27نظام ال�شادر والوارد 218

اأ�شبوع 2013/6/232013/6/27نظام ال�شادر والوارد 219

220
االإنرتنت واحلكومة االإلكرتونية 

ملتخذي القرار
اأ�شبوع2013/6/232013/6/27

221

Di -  دورة جهاز ات�شال غرفة العمليات

Tatra دورة ال�شلكي لنظام patcher
اأ�شبوع يحدد الحقا 

اأ�شبوع يحدد الحقا دورة االت�شال واالأجهزة الال�شلكية222

اأ�شبوع يحدد الحقا دورة ماأمور عمليات223

اأ�شبوع يحدد الحقا دورة تقنيات اأمن ال�شجون224

الدورات التي تعقد يف مركز التدريب التخ�س�سي لقطاع 

تكنولوجيا املعلومات والت�سالت  للمو�سم التدريبي 2013/2012

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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الهدف:

     تزويد امل�شاركني باملعلومات عن احلا�شب ال�شخ�شي واكت�شابهم املهارات املختلفة على 

نظام الت�شغيل windows، وكذلك على برنامج معالج الن�شو�س win + word  ( اإدخال 

بيانات وتن�شيقها ، اجلداول ، الطباعة ، وكافة الربامج امللحقة ) .

املحتوى: 

.win + word 1- التعرف على بيئة الت�شغيل

. WordPad الدفرت ، paint brush 2- التعرف على الربامج امللحقة مثل الر�شم

3- كيفية اإن�شاء املجلدات.

4- �شرح امل�شتك�شف.

5- اإدراج اجلداول وتن�شيقها.

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم ا�شتخدام احلا�شب االآيل  

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شره    

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة الأمن املن�شاآت قطاع االأمن اجلنائي                         

االإدارة العامة للموؤ�ش�شات االإ�شالحية قطاع �شئون العمليات                

االإدارة العامة ملتابعة �شئون املجال�س  قطاع االأمن العام                

قطاع �شئون املرور                               واللجان الوزارية  

االإدارة العامة لل�شئون االإدارية قطاع �شئون اأمن املنافذ               

معهد الهيئة امل�شاندة كلية االأمن الوطني                   

Win + Word دورة

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

2-2012/9/20تفرغ جزئي12  3 اأ�شابيع 

2-2012/9/20تفرغ جزئي12  3 اأ�شابيع 

9/30-2012/10/18تفرغ جزئي12  3 اأ�شابيع 

9/30-2012/10/18تفرغ جزئي 12  3 اأ�شابيع 

10/28-2012/11/15تفرغ جزئي12  3 اأ�شابيع 

2-2012/12/20تفرغ جزئي12  3 اأ�شابيع 

2-2012/12/20تفرغ جزئي12  3 اأ�شابيع 

2012/12/30-2013/1/17تفرغ جزئي12  3 اأ�شابيع 

2012/12/30-2013/1/17تفرغ جزئي12  3 اأ�شابيع 

3-2013/2/21تفرغ جزئي12  3 اأ�شابيع 

3-2013/3/21تفرغ جزئي12  3 اأ�شابيع 

3/31-2013/4/18تفرغ جزئي12  3 اأ�شابيع 

4/28-2013/5/16تفرغ جزئي12  3 اأ�شابيع 

2-2013/6/20تفرغ جزئي12  3 اأ�شابيع 

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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الهدف:

     تزويد امل�شاركني باملعارف واإك�شابهم املهارات على ا�شتخدام هذا التطبيق يف اإعداد 

ال�شرائح للعرو�س العملية واإدراج كافة الو�شائط املتعددة بها.

املحتوى:

1- اإن�شاء عرو�س ت�شويرية.

2- ر�شوم بيانية.

3- �شرائح �شفافية.

4- ملحقات تو�شيحية.

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب وظائفهم اإعداد العرو�س التقدميية  

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شرة  

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع �شئون اأمن املنافذ  

قطاع �شئون املرور  

قطاع �شئون العمليات  

االإدارة العامة ملكافحة املخدرات  

االإدارة العامة ملتابعة �شئون املجال�س واللجان الوزارية  

Power point دورة

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

2-2012/9/12تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

18-2012/11/29تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

20-2013/1/31تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

3-2013/2/14تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

5-2013/5/16تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت



2013 - 2012
246

الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب االآيل واالإملام بكافة وظائفه 

املختلفة.

املحتوى:

1- مقدمة عن احلا�شب االآيل.

2- التدريب على كيفية اإدخال البيانات وا�شرتجاعها.

3- التدريب على كيفية ا�شتخدام لوحة املفاتيح.

4- التدريب على اإدخال البيانات ووظائف النظام.

5- التدريب على طباعة وا�شتخراج االإح�شائيات.

6- التدريب على الطرق املختلفة ال�شرتجاع املعلومات.

 

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم ا�شتخدام احلا�شب االآيل  

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شرة  

مركز تدريب ال�شويخ  

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة للهجرة  

االإدارة العامة ملراكز اخلدمة  

دورة نظام القامات

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

2-2012/9/13تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

10/28-2012/11/18تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

10/28-2012/11/18تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

2-2012/12/13تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

3-2013/2/14تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

17-2013/3/28تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

4/28-2013/5/9تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

2-2013/6/13تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

دورة نظام القامات

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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الهدف:

امل�شجونني  بيانات  اإدخال  كيفية  االإ�شالحية على  املوؤ�ش�شات  العاملني يف  تدريب       

واال�شتعالم عنها.

املحتوى:

1- اإعداد رقم الق�شية.

2- االأطراف امل�شاركني يف الق�شية.

3- حتويل الق�شية اإىل تنفيذ االأحكام.

4- بيانات النزالء داخل املوؤ�ش�شات االإ�شالحية.

5- بيانات اإ�شتدعاء النزالء.

6- بيانات عقوبات النزالء.

7- ا�شتبدال النزالء.

8- االإ�شتعالم على املوؤ�ش�شات االإ�شالحية.

9- االإ�شتعالم عن وارد ال�شجون.

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم ا�شتخدام احلا�شب االآيل  

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شره  

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة للموؤ�ش�شات االإ�شالحية    

دورة نظام املوؤ�س�سات الإ�سالحية 

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

2-2012/9/13تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

16-2012/12/27تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

2-2013/6/13تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب االآيل واالإملام بكافة وظائفه 

املختلفة.

املحتوى:

1- مقدمة عن احلا�شب االآيل.

2- التدريب على كيفية اإدخال البيانات وا�شرتجاعها.

3- التدريب على كيفية ا�شتخدام لوحة املفاتيح.

4- التدريب على اإدخال البيانات ووظائف النظام.

5- التدريب على الطباعة وا�شتخراج االإح�شائيات.

6- التدريب على الطرق املختلفة ال�شرتجاع املعلومات.

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم ا�شتخدام احلا�شب االآيل  

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شرة  

مركز تدريب ال�شويخ   

اجلهة امل�شتفيدة:
قطاع �شئون اأمن املنافذ  

دورة دخول وخروج

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

2-2012/9/13تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

2-2012/9/13تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

16-2012/9/27تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

16-2012/9/27تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

9/30-2012/10/11تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

2-2012/12/13تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

16-2012/12/27تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

10-2013/2/21تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

3-2013/3/14تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

14-2013/4/25تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

4/28-2013/5/9تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

4/28-2013/5/9تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

دورة دخول وخروج

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب االآيل واالإملام بكافة وظائفه 

املختلفة.

املحتوى:

1- مقدمة عن احلا�شب االآيل.

2- التدريب على كيفية ا�شتخدام لوحة املفاتيح.

3- التدريب على وظائف النظام وكيفية اال�شتعالم .

4- التدريب على الطباعة وا�شتخراج االإح�شائيات .

5- التدريب على الطرق املختلفة ال�شرتجاع املعلومات.

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم ا�شتخدام احلا�شب االآيل .  

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شرة  

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

دورة نظام ال�ستعالم العام

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

2-2012/9/13تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

16-2012/9/27تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

14-2012/10/25تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

10/28-2012/11/8تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

9-2012/12/20تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

12/30-2013/1/10تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

3/31-2013/4/11تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

12-2013/5/23تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

2-2013/6/13تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

2-2013/6/13تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

دورة دخول وخروج

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

     تزويد امل�شاركني باملعارف واإك�شابهم املهارات الالزمة ال�شتخدام نظام �شئون العاملني. 

املحتوى:

1- التعرف على بيئة برنامج �شئون العاملني.

2- كيفية عمل هذا النظام.

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم ا�شتخدام احلا�شب االآيل  

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شرة  

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

2-2012/9/13تفرغ جزئي9اأ�شبوعني

14-2012/10/25تفرغ جزئي9اأ�شبوعني

18-2012/11/29تفرغ جزئي9اأ�شبوعني

13-2013/1/24تفرغ جزئي9اأ�شبوعني

1/27-2013/2/7تفرغ جزئي9اأ�شبوعني

3-2013/3/14تفرغ جزئي9اأ�شبوعني

17-2013/3/28تفرغ جزئي9اأ�شبوعني

دورة نظام �سئون العاملني

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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19-2013/5/30تفرغ جزئي9اأ�شبوعني

16-2013/6/27تفرغ جزئي9اأ�شبوعني

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام نظام احلا�شب االآيل واالإملام بكافة وظائفه املختلفة.

املحتوى:

1- التعرف على بيئة برنامج ال�شادر والوارد.

2- كيفية تنظيم الكتب ال�شادر والوارد.

3- كيفية عمل جداول االإدارات واالأق�شام التي تتعامل معها االإدارة عن طريق الكتب 

واملرا�شالت.

4- كيفية اال�شتف�شار عن اأية معلومات بالنظام.

      

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب وظائفهم االأعمال االإدارية ل�شبط ال�شادر والوارد  

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شرة  

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية  بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

2-2012/9/6تفرغ جزئي 9اأ�شبوع

11-2012/11/15تفرغ جزئي 9اأ�شبوع

16-2012/12/20تفرغ جزئي 9اأ�شبوع

23-2012/12/27تفرغ جزئي 9اأ�شبوع

3-2013/2/7تفرغ جزئي 9اأ�شبوع

دورة نظام ال�ســـادر و الوارد

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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3-2013/3/7تفرغ جزئي 9اأ�شبوع

21-2013/4/25تفرغ جزئي 9اأ�شبوع

4/28-2013/5/2تفرغ جزئي 9اأ�شبوع

12-2013/5/16تفرغ جزئي 9اأ�شبوع

23-2013/6/27تفرغ جزئي 9اأ�شبوع

23-2013/6/27تفرغ جزئي 9اأ�شبوع

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب االآيل واالإمام بكافة وظائفه 

املختلفة.

املحتوى:

1- مقدمة عن احلا�شب االآيل.

2- التدريب على كيفية ا�شتخدام لوحة املفاتيح.

3- التدريب على كيفية اإدخال البيانات وا�شرتجاعها.

4- التدريب على وظائف الطباعة وا�شتخراج االإح�شائيات.

الفئة امل�شاركة: 

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم ا�شتخدام احلا�شب االآيل  

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شرة  

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة للمرور  

االإدارة العامة ملراكز اخلدمة  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

2-2012/9/6تفرغ جزئي9اأ�شبوع

20-2013/1/24تفرغ جزئي 9اأ�شبوع

9-213/6/13تفرغ جزئي 9اأ�شبوع

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

دورة نظام حت�سيل ر�سوم – مرور

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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الهدف:

     تزويد امل�شاركني باملعارف واإك�شابهم املهارات الالزمة ال�شتخدام هذا الربنامج يف 

اإعداد االإح�شائيات والر�شوم البيانية.

املحتوى:

.EXCEL 1- برنامج اجلدولة

2- التعامل مع اأكرث من منوذج يف وقت واحد مع اجلداول واالإح�شائيات احل�شابية.

3- حتويل بيانات يف ر�شوم بيانية وطباعتها (الت�شميم)

Writing Functions – Writing a Command Macro Sheet – Macro     

الفئة امل�شاركة:

     جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم ا�شتخدام احلا�شب االآيل

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شره  

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع �شئون اأمن املنافذ  

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة 

9-2012/9/20تفرغ جزئي12اأ�شبوعني 

9/30-2012/10/11تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

12/30-2013/1/10تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

12/30-2013/1/10تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

Excel دورة برنامج اجلداول الإلكرتونية

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت



2013 - 2012
260

3-2013/2/14تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

10-2013/2/21تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

17-2013/3/28تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

2-2013/6/13تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب االآيل واالإملام بكافة وظائفه 

املختلفة.

املحتوى:

1- مقدمة عن احلا�شب االآيل.

2- التدريب على كيفية اإدخال البيانات وا�شرتجاعها.

3- التدريب على كيفية ا�شتخدام لوحة املفاتيح.

4- التدريب على اإدخال البيانات و وظائف النظام.

5- التدريب على الطباعة وا�شتخراج االإح�شائيات.

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم ا�شتخدام احلا�شب االآيل  

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شرة  

     مركز تدريب ال�شويخ 

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة للهجرة  

مراكز اخلدمة  

دورة نظام التاأ�سريات

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

9-2012/9/20تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

9/30-2012/10/11تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

14-2012/10/25تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

11-2012/11/22تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

12/30-2013/1/10تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

12/30-2013/1/10تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

3/31-2013/4/11تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

4/28-2013/5/9تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

12– 2013/5/23تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

     حت�شني م�شتوى اأداء العاملني على اأنظمة هاتف الطوارئ (112) احلديثة يف جميع 

غرف العمليات التابعة لوزارة الداخلية املربوطة ب�شبكة بدالة االأمان (112).

املحتوى:

1- تنمية مهارات متلقي البالغات على االأجهزة امل�شتخدمة يف نظام هاتف الطوارئ 112.

2- تنمية مهارات الطباعة اأثناء تلقي البالغات بال�شمع.

3- اأنواع البالغات وطرق التعامل معها فنيا.

4- تقنيات ا�شتقبال البالغات واملهارات امل�شتخدمة يف �شبط النف�س وتهدئة املت�شل.

5- تقنيات التعامل مع بالغات الطوارئ وغري الطوارئ.

6- مقدمة باالإ�شعافات االأولية واأهميتها.

7- مواقع احلوادث وطرق التعامل معها.

8- اأ�شاليب تاأمني امل�شابني.

9- املخاطر الناجمة عن تقدمي امل�شاعدة وكيفية تفاديها.

الالزمة حتى و�شول  االأولية  امل�شاعدة  لتقدمي  املبلغ  اإر�شاد  ال�شحيحة يف  الطرق   -10

امل�شعفني.

11- ور�شة عمل حوادث وحلول.

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني على هاتف الطوارئ 112 وغرف العمليات التابعة لها.  

مكان االنعقاد:

االإدارة العامة لهند�شة االت�شاالت

دورة تلقي البالغات لبدالة الأمان 112

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع العمليات  

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية   

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

9/12-2012/10/10تفرغ كلي 37 اأ�شابيع 

10/11-2012/11/12تفرغ كلي37 اأ�شابيع

11/13-2012/12/11تفرغ كلي37 اأ�شابيع

2012/12/13-2013/1/13تفرغ كلي37 اأ�شابيع

1/15-2013/2/12تفرغ كلي37 اأ�شابيع

3/13-2013/4/10تفرغ كلي 37 اأ�شابيع 

4/14- 2013/5/12تفرغ كلي37 اأ�شابيع

5/14-2013/6/11تفرغ كلي37 اأ�شابيع

6/12-2013/7/10تفرغ كلي37 اأ�شابيع

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب االآيل واالإمام بكافة وظائفه 

املختلفة.

املحتوى:

1- ت�شجيل بيانات الق�شية.

2- بيانات اأطراف الق�شية.

3- بيانات املركبات اأطراف الق�شية.

4- بيانات حتويل عن الق�شية.

5- اال�شتعالم عن الق�شية.

6- اال�شتعالم عن اأطراف الق�شية.

7- اال�شتعالم عن االأ�شخا�س املطلوبني.

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم ا�شتخدام احلا�شب االآيل  

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شرة  

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع االأمن العام  

االإدارة العامة للتحقيقات  

االإدارة العامة للموؤ�ش�شات االإ�شالحية   

دورة نظام الق�سايا

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

16-2012/9/27تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

11-2012/11/22تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

12/30-2013/1/10تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

3-2013/2/14تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

3/31-2013/4/11تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

3/31-2013/4/11تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف: 

     تزويد امل�شاركني باملعرفة واملهارات اخلا�شة بكافة الوظائف املختلفة لل�شكرتارية 

التنفيذية وا�شتخدام احلا�شب االآيل يف جميع هذه الوظائف.

املحتوى:

مقدمة احلا�شب االآيل و كيفية ت�شغيل احلا�شب االآيل واإن�شاء اجلداول والبحث عن   -1

امللفات.

النماذج  واإعداد  التنظيمية  والهياكل  واجلداول  املكاتبات  وتن�شيق  الطباعة  كيفية   -2

اخلا�شة بجهة العمل.

3- يتدرب املنت�شب على اإدخال بيانات با�شتخدام احلا�شب االآيل وذلك باالأ�شلوب االأمثل 

للطباعة ليتمكن من الطباعة بدقة و�شرعة.

4- التدريب على اأعمال ال�شكرتارية العامة.

5- التدريب على اأعمال ال�شكرتارية اخلا�شة.

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب وظائفهم القيام باأعمال ال�شكرتارية واإدارة املكاتب  

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شرة  

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية   

دورة ال�سكرتارية التنفيذية

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

16-2012/9/27تفرغ كلي12اأ�شبوعني

3-2013/3/14تفرغ كلي12اأ�شبوعني

14-2013/4/25تفرغ كلي12اأ�شبوعني

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب االآيل واالإملام بكافة وظائفه 

املختلفة.

املحتوى:

1- كيفية ت�شجيل املعلومات واملالحظات.

2- كيفية البحث عن املعلومات ب�شرعة ودقة.

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني يف جمال ال�شكرتارية  

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شرة  

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

23-2012/9/27تفرغ جزئي12اأ�شبوع

23-2013/6/27تفرغ جزئي12اأ�شبوع

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

املطلوبة بتواريخ اخلطة بل يتم اعتماد (اإخطار الرت�شيح) املر�شل من مركز التدريب 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

One Note دورة

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب االآيل واالإمام بكافة وظائفه 

املختلفة.

املحتوى:

1- مقدمة عن احلا�شب االآيل.

2- التدريب على كيفية ا�شتخدام لوحة املفاتيح.

3- التدريب على وظائف النظام وكيفية اال�شتعالم.

4- التدريب على الطباعة وا�شتخراج االإح�شائيات.

5- التدريب على الطرق املختلفة ال�شرتجاع املعلومات.

الفئة امل�شاركة: 

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم ا�شتخدام احلا�شب االآيل  

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شرة  

مركز تدريب ال�شويخ   

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة للهجرة

االإدارة العامة ملراكز اخلدمة

دورة نظام ا�ستعالم عام – هجرة

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

23-2012/9/27تفرغ جزئي12اأ�شبوع

11-2012/11/15تفرغ جزئي 12اأ�شبوع

23-2012/12/27تفرغ جزئي 12اأ�شبوع

21-2013/4/25تفرغ جزئي 12اأ�شبوع

26-2013/5/30تفرغ جزئي 12اأ�شبوع

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

املطلوبة بتواريخ اخلطة بل يتم اعتماد (اإخطار الرت�شيح) املر�شل من مركز التدريب 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة ت�شميم ال�شفحات على االنرتنت. 

املحتوى:

.(flash) 1- كيفية ا�شتخدام برنامج

2- ا�شتخدام برنامج (flash) الإعداد �شفحات على االنرتنت ودجمها.

الفئة امل�شاركة:

Flash جميع العاملني ممن تتطلب وظائفهم ا�شتخدام نظام  

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شرة

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

9/30-2012/10/11تفرغ جزئي9اأ�شبوعني

18-2012/11/29تفرغ جزئي9اأ�شبوعني

3-2013/3/14تفرغ جزئي9اأ�شبوعني

2-2013/6/16تفرغ جزئي9اأ�شبوعني

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

املطلوبة بتواريخ اخلطة بل يتم اعتماد (اإخطار الرت�شيح) املر�شل من مركز التدريب 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

Flash دورة

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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الهدف:

واالإملام  االآيل  احلا�شب  ا�شتخدام  مبهارة  اخلا�س  القطاع  من  امل�شاركني  تزويد       

بالوظائف املمنوحة لهم �شمن ال�شالحيات املتفق عليها.

املحتوى: 

1- مقدمة عن احلا�شب االآيل.

2- التدريب على كيفية اإدخال البيانات وا�شرتجاعها.

3- التدريب على اإدخال البيانات ووظائف النظام.

4- التدريب على الطباعة وا�شتخراج االإح�شائيات.  

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم ا�شتخدام احلا�شب االآيل  

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شرة  

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة للهجرة  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

9/30-2012/10/4تفرغ جزئي12اأ�شبوع

11-2012/11/15تفرغ جزئي12اأ�شبوع

17-2013/3/21تفرغ جزئي12اأ�شبوع

26-2013/5/30تفرغ جزئي12اأ�شبوع

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

دورة نظام تاأ�سيــرات قطاع خا�ض

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تاأهيل املتدربني على كيفية ا�شتخدام احلا�شب االآيل يف التعرف 

على نظام الت�شغيل windows وطباعة وتن�شيق املكاتبات والتقارير واجلداول االلكرتونية 

والعرو�س التقدمية.

املحتوى: 

1- برنامج (WINDOWS) يدر�س املتدرب مكونات احلا�شب االآيل وكيفية ت�شغيله كما 

يتدرب على ت�شغيل حمركات االأقرا�س واإن�شاء املجلدات.

2- برنامج (WORD) يتدرب املنت�شب على طباعة وتن�شيق املكاتبات واجلداول والنماذج 

والهياكل التنظيمية وحفظ امللفات.

3- برنامج (EXCL) يتدرب املنت�شب على طباعة اجلداول احل�شابية وتن�شيقها وعمل 

املعادالت الريا�شية واالإح�شائية واإن�شاء املخططات البيانية.

وعر�س  وتن�شيق  اإعداد  كيفية  على  املنت�شب  يتدرب   (POWER POINT) برنامج   -4

العرو�س التقدمية.

5- اإدخال البيانات (تدريب املنت�شبني على اإدخال بيانات با�شتخدام احلا�شب االآيل وذلك 

باالأ�شلوب االأمثل للطباعة، لتمكن املتدرب من الطباعة ب�شرعة ودقة و اإتقان). 

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم ا�شتخدام احلا�شب االآيل  

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شرة  

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية

دورة احلا�سب ال�سخ�سي ال�سامل

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

9/30-2012/11/1تفرغ جزئي59 اأ�شابيع

10/28-2012/11/29تفرغ جزئي59 اأ�شابيع

1/20-2013/2/21تفرغ جزئي59 اأ�شابيع

4/28-2013/5/30تفرغ جزئي59 اأ�شابيع

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

املطلوبة بتواريخ اخلطة بل يتم اعتماد (اإخطار الرت�شيح) املر�شل من مركز التدريب 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب االآيل واالإملام بكافة وظائفه 

املختلفة.

املحتوى:

1- مقدمة عن احلا�شب االآيل.

2- التدريب على كيفية اإدخال البيانات وا�شرتجاعها.

3- التدريب على كيفية ا�شتخدام لوحة املفاتيح.

4- التدريب على اإدخال البيانات و وظائف النظام.

5- التدريب على الطباعة وا�شتخراج االإح�شائيات.

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم ا�شتخدام احلا�شب االآيل

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شرة

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة للهجرة

االإدارة العامة ملراكز اخلدمة

دورة نظام حت�سيل ر�سوم- هجرة

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

7-2012/10/11تفرغ جزئي12اأ�شبوع

9-2012/12/13تفرغ جزئي12اأ�شبوع

27-2013/1/31تفرغ جزئي12اأ�شبوع

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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الهدف:

     تعريف امل�شاركني باأهمية التفتي�س االأمني ومهارة ا�شتخدام املعدات اخلا�شة بالتفتي�س 

والتعامل مع اجلمهور واأ�شاليب التفتي�س.

املحتوى:

1- املهارات ال�شخ�شية وال�شلوكية ملفت�س االأمن.

.ICAO 2- قوانني واإجراءات املنظمة العاملية للطريان

3- التعرف باأنواع اأجهزة التفتي�س احلديثة.

4- كيفية ت�شغيل االأجهزة (جهاز اأ�شعة X – البوابات االأمنية - الكوا�شف اليدوية).

5- كيفية التعرف على املواد اخلطرة.

6- كيفية التعامل مع امل�شافرين.

7- اإجراءات االأمن وال�شالمة بجهاز االأ�شعة ال�شينية.

 

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني يف جمال التفتي�س االأمني من الع�شكريني واملدنيني   

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شويخ  

مركز تدريب ال�شره   

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية   

دورة نظام التفتي�ض الأمني

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

7-2012/10/11تفرغ كلي9اأ�شبوع

12/30-2013/1/3تفرغ كلي9اأ�شبوع

10-2013/3/14تفرغ كلي9اأ�شبوع

5-2013/5/9تفرغ كلي9اأ�شبوع

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام برنامج ت�شميم ال�شفحات على االإنرتنت. 

املحتوى:

1- التعرف على كافة وظائف الربنامج.

2- ت�شميم ال�شفحات.

3- ن�شر ال�شفحات.

الفئة امل�شاركة:

     جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم ت�شميم �شفحات االنرتنت

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شرة  

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

14-2012/10/25تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

3-2013/2/14تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

4/28-2013/5/9تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

2-2013/6/13تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

 Front page دورة

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب االآيل واالإملام بكافة وظائفه 

املختلفة.

املحتوى:

1- مقدمة عن احلا�شب االآيل.

2- التدريب على كيفية اإدخال البيانات وا�شرتجاعها.

3- التدريب على كيفية ا�شتخدام لوحة املفاتيح.

4- التدريب على اإدخال البيانات و وظائف النظام.

5- التدريب على الطباعة وا�شتخراج االإح�شائيات.

6- التدريب على الطرق املختلفة ال�شرتجاع املعلومات واال�شتعالم.

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم ا�شتخدام احلا�شب االآيل  

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شرة  

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة للمرور  

االإدارة العامة ملراكز اخلدمة  

دورة نظام رخـــ�ض القيادة

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

14-2012/10/25تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

10/28-2012/11/8تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

13-2013/1/24تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

3-2013/2/14تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

3-2013/3/14تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب االآيل واالإملام بكافة وظائفه 

املختلفة.

املحتوى:

مقدمة عن احلا�شب االآيل.  -1

2- التدريب على كيفية اإدخال البيانات وا�شرتجاعها.

3- التدريب على كيفية ا�شتخدام لوحة املفاتيح.

4- التدريب على اإدخال البيانات ووظائف النظام.

5- التدريب على الطباعة وا�شتخراج االإح�شائيات.

6- التدريب على الطرق املختلفة ال�شرتجاع املعلومات .

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم ا�شتخدام احلا�شب االآيل  

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شرة  

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة للجن�شية ووثائق ال�شفر   

االإدارة العامة ملراكز اخلدمة  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

14-2012/10/25تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شا

دورة نظام اجلن�سية

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام نظام احلا�شب االآيل واالإملام بكافة وظائف اال�شتعالم. 

املحتوى:

1- مقدمة عن احلا�شب االآيل.

2- التدريب على كيفية ا�شتخدام لوحة املفاتيح.

3- التدريب على وظائف النظام.

4- التدريب على كيفية ا�شرتجاع املعلومات.

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم ا�شتخدام احلا�شب االآيل  

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شرة  

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع �شئون اأمن املنافذ  

االإدارة العامة للهجرة  

االإدارة العامة للتحقيقات  

االإدارة العامة للموؤ�ش�شات االإ�شالحية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

14-2012/10/18تفرغ جزئي9اأ�شبوع

10-2013/3/14تفرغ جزئي9اأ�شبوع

12-2013/5/16تفرغ جزئي 9اأ�شبوع

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

دورة رقابة اأمنية - ا�ستعالم

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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الهدف:

.word تزويد املتدربني يف املهارات املتقدمة يف     

املحتوى:

1- ر�شائل ومرا�شالت.

2- مقارنة امل�شتندات ودجمها.

.Webpage 3- ت�شميم

4- الربيد االلكرتوين.

الفئة امل�شاركة:

 win word جميع العاملني على اأجهزة  احلا�شب ال�شخ�شي احلا�شلني على دورة  

امل�شتوى االأول بتقدير جيد .

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شرة  

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

21-2012/10/25تفرغ جزئي12اأ�شبوع

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

)Word Advanced ( دورة

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

     تزويد امل�شاركني باملعرفة واملهارة على ا�شتخدام قواعد بيانات (Accessint) لت�شميم 

قواعد بيانات واال�شتعالم والتقارير واجلداول.

املحتوى:

.Database 1- قواعد البيانات

.table 2- ت�شميم اجلداول

.Query 3- ت�شميم اال�شتعالم

.Form 4- ت�شميم النماذج

.Reports 5- ت�شميم التقارير

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني يف جمال الربجمة 

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شرة

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

10/28- 2012/11/8تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

12/30-2013/1/10تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

3-2013/3/14تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

)Access(Introduction دورة

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب االآيل واالإملام بكافة وظائفه 

املختلفة.

املحتوى:

1- مقدمة عن احلا�شب االآيل.

2- التدريب على كيفية اإدخال البيانات وا�شرتجاعها.

3- التدريب على كيفية ا�شتخدام لوحة املفاتيح.

4- التدريب على وظائف النظام.

5- التدريب على الطباعة وا�شتخراج االإح�شائيات.

 

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم ا�شتخدام احلا�شب االآيل  

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شرة  

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة للمرور   

االإدارة العامة ملراكز اخلدمة

دورة نظام املركبــــات

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

10/28-2012/11/8تفرغ جزئي9اأ�شبوعني

18-2012/11/29تفرغ جزئي9اأ�شبوعني

9-2012/12/20تفرغ جزئي9اأ�شبوعني

17-2013/3/28تفرغ جزئي9اأ�شبوعني

14-2013/4/25تفرغ جزئي9اأ�شبوعني

4/28-2013/5/9تفرغ جزئي9اأ�شبوعني

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

مثل  تطبيقاته  وكافة  االنرتنت  با�شتخدام  واملهام  باملعرفة  امل�شاركني  تزويد       

برنامج ا�شتخدام  مهارة  وكذلك  االلكرتوين  الربيد  والتحادث  املختلفة  وطرقه   البحث 

 (OUT LOOK) وربطه مع خدمة االنرتنت وا�شتخدام وظائفه املختلفة.

املحتوى:

1- التعرف على �شبكة االنرتنت.

2- اأ�شاليب االت�شال واأدوات البحث.

3- الر�شائل االلكرتونية.

4- املجموعة االإخبارية.

5- اخلدمات االإعالمية.

6- خدمات املحادثة.

.OUT LOOK 7- التعرف على بيئة برنامج

8- كيفية تنظيم املواعيد واالجتماعات.

9- كيفية ا�شتقبال الربيد االلكرتوين.

10- كيفية عمل ارتباطات ت�شعيبيه.

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم ا�شتخدام التطبيقات املتخلفة لالنرتنت وكذلك   

الرتا�شل االلكرتوين.   

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شرة  

INTERNET + OUT LOOK دورة

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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اجلهة امل�شتفيدة:

     خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

10/28- 2012/11/8تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

13- 2013/1/24تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

3-2013/3/14تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

4/28- 2013/5/9تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

2-2013/6/13تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

املطلوبة بتواريخ اخلطة بل يتم اعتماد (اإخطار الرت�شيح) املر�شل من مركز التدريب 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

 (Accessadv) البيانات  قواعد  ا�شتخدام  على  واملهارة  باملعرفة  امل�شاركني  تزويد       

لت�شميم قواعد بيانات واال�شتعالم والتقارير واجلداول.

املحتوى:

.Database 1- قواعد البيانات

.table 2- ت�شميم اجلداول

.Query 3- ت�شميم اال�شتعالم

.Form 4- ت�شميم النماذج

.Reports 5- ت�شميم التقارير

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني يف جمال الربجمة   

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شرة  

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية   

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

11-2012/11/22تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

13-2013/1/24تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

17-2013/3/28تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

)Access  Advanced ( دورة

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب االآيل واالإملام بكافة وظائفه 

املختلفة.

املحتوى:

1- مقدمة عن احلا�شب االآيل.

2- التدريب على كيفية اإدخال البيانات وا�شرتجاعها.

3- التدريب على كيفية ا�شتخدام لوحة املفاتيح.

4- التدريب على اإدخال البيانات و وظائف النظام.

5- التدريب على الطباعة وا�شتخراج االإح�شائيات.

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم ا�شتخدام احلا�شب االآيل  

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شرة  

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة للمرور  

االإدارة العامة ملراكز اخلدمة  

 دورة نظام املخالفات

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

11-2012/11/22تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

16-2012/12/27تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

12/30- 2013/1/10تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

3/24- 2013/4/4تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

19-2013/5/30تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

2-2013/6/13تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

 

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب االآيل واالإملام بكافة وظائفه 

املختلفة.

املحتوى:

1- �شرح وظائف النظام املختلفة.

2- مراقبة تراخي�س مكاتب اخلدم.

3- وظيفة ت�شجيل التن�شيق مع ال�شفارات ذات العالقة.

4- التدريب على ت�شجيل ال�شبط والتفتي�س وال�شكاوي.

5- التدريب على ا�شتخراج التقارير واال�شتف�شارات.

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم ا�شتخدام احلا�شب االآيل  

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شرة  

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة للهجرة  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

11-2012/11/15تفرغ جزئي9اأ�شبوع

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

املطلوبة بتواريخ اخلطة بل يتم اعتماد (اإخطار الرت�شيح) املر�شل من مركز التدريب 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

دورة نظام العمالة املنزلية

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب االآيل واالإملام بكافة وظائفه 

املختلفة.

املحتوى:

1- مقدمة عن احلا�شب االآيل.

2- التدريب على كيفية ا�شتخدام لوحة املفاتيح.

3- التدريب على وظائف النظام وكيفية اال�شتعالم.

4- التدريب على الطباعة وا�شتخراج االإح�شائيات.

5- التدريب على الطرق املختلفة ال�شرتجاع املعلومات.

الفئة امل�شاركة: 

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم ا�شتخدام احلا�شب االآيل  

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شرة  

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة للمرور  

االإدارة العامة ملراكز اخلدمة  

دورة نظام ا�ستعالم عام – مرور

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

18-2012/11/22تفرغ جزئي12اأ�شبوع

23-2012/12/27تفرغ جزئي 12اأ�شبوع

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

     تزويد امل�شاركني باملعرفة واملهارة الالزمة ال�شتخدام الربجمة Visual Basic واالإملام 

با�شتخدام اأدواتها وكتابة الربامج وتنفيذها وربط الربامج بقواعد البيانات.

املحتوى:

.Control 1- ا�شتخدام اأدوات التحكم

2- كتابة وت�شميم �شا�شات الربامج.

3- تنفيذ الربامج.

4- ربط الربامج بقواعد البيانات.

5- جتهيز وحفظ وت�شغيل التطبيق النهائي.

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب وظائفهم  الربجمة   

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شرة  

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

25-2012/12/27تفرغ جزئي512 اأ�شابيع

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

)V.B Introduction( دورة مربجمة التطبيقات با�ستخدام

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب االآيل واالإملام بكافة وظائفه املختلفة.

املحتوى:

1- مقدمة عن احلا�شب االآيل.

2- التدريب على كيفية اإدخال البيانات وا�شرتجاعها.

3- التدريب على كيفية ا�شتخدام لوحة املفاتيح.

4- التدريب على اإدخال البيانات و وظائف النظام.

5- التدريب على الطباعة وا�شتخراج االإح�شائيات.

6- التدريب على الطرق املختلفة ال�شرتجاع املعلومات.

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم ا�شتخدام احلا�شب االآيل  

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شرة   

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة للمرور  

االإدارة العامة ملراكز اخلدمة  

دورة نظام تنفيذ اأحكام مرور

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

11/25- 2012/12/6تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

2012/12/30 – 2013/1/10تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

14 – 2013/4/25تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

4/28 – 2013/5/9تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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الهدف:

     كيفية اال�شتخدام االأمثل للتقنيات املتطورة يف دورية الر�شد االأمني.

املحتوى:

1- فكرة عن مهام دورية الر�شد االأمني وفوائد ا�شتخدامها.

2- �شرح الوظائف املختلفة لدورية الر�شد االأمني.

3- تدريب نظري على كيفية ا�شتخدام الوظائف املختلفة للنظام.

4- تدريب عملي على كيفية ا�شتخدام الوظائف املختلفة للنظام.

الفئة امل�شاركة:

�شباط   

�شباط �شف   

اأفراد  

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شرة   

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية   

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

25-2012/11/29تفرغ كلي 12اأ�شبوع

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

دورة تقنيات دورية الر�سد الأمني

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

     تزويد امل�شاركني من القطاع اخلا�س باملعرفة واإك�شابهم املهارة الالزمة ال�شتخدام 

النظام على احلا�شب االآيل.

املحتوى:

1- مقدمة عن احلا�شب االآيل.

2- التدريب على كيفية اإدخال البيانات وا�شرتجاعها.

3- التدريب على اإدخال البيانات ووظائف النظام.

4- التدريب على اإدخال البيانات ووظائف النظام.

5- التدريب على الطباعة وا�شتخراج االإح�شائيات.

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم ا�شتخدام احلا�شب االآيل  

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شرة  

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة ملراكز اخلدمة  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

25-2012/11/29تفرغ جزئي12اأ�شبوع

27-2013/1/31تفرغ جزئي 12اأ�شبوع

3/31- 2013/4/4تفرغ جزئي 12اأ�شبوع

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

دورة نظام مركبات - قطاع خا�ض

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب االآيل واالإملام بكافة وظائفه املختلفة.

املحتوى:

1- مقدمة عن احلا�شب االآيل.

2- التدريب على كيفية اإدخال البيانات وا�شرتجاعها.

3- التدريب على كيفية ا�شتخدام لوحة املفاتيح.

4- التدريب على اإدخال البيانات ووظائف النظام.

5- التدريب على الطباعة وا�شتخراج االإح�شائيات.

الفئة امل�شاركة:

باأنواعه  القوة  �شئون  نظام  ا�شتخدام  وظائفهم  مهام  تتطلب  ممن  العاملني  جميع   

املختلفة 

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شرة  

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة ل�شئون قوة  ال�شرطة   

االإدارة العامة ل�شئون املالية   

االإدارة العامة ل�شئون القانونية   

دورة نظام �سئون القوة

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

2-2012/12/13تفرغ كلى 12اأ�شبوعني

3-2013/2/14تفرغ كلي12اأ�شبوعني

3-2013/3/14تفرغ كلي12اأ�شبوعني

17-2013/3/28تفرغ كلى12اأ�شبوعني

19-2013/5/30تفرغ كلى12اأ�شبوعني

19-2013/5/30تفرغ كلى12اأ�شبوعني

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب االآيل واالإملام بكافة وظائفه 

املختلفة. 

املحتوى:

1- التعريف بالوظائف املختلفة للربنامج.

2- التعرف على القوالب املختلفةCategories  لر�شوم التخطيطات الهيكلية والقوالب 

الفرعية.

3- كيفية اإعداد الر�شوم التخطيطية الهيكلية، وحفظها وتعديلها.

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم اإعداد الر�شوم التو�شيحية  

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شرة  

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

2-2012/12/6تفرغ جزئي12اأ�شبوع

16 – 2013/6/20تفرغ جزئي12اأ�شبوع

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

Microsoft Visio دورة

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

     تزويد امل�شاركني باملعارف واإك�شابهم املهارات الالزمة ال�شتخدام النظام.

املحتوى:

1- مقدمة عن احلا�شب االآيل.

2- التدريب على كيفية اإدخال البيانات وا�شرتجاعها.

3- التدريب على كيفية ا�شتخدام لوحة املفاتيح.

4- التدريب على اإدخال البيانات ووظائف النظام.

5- التدريب على الطباعة وا�شتخراج االإح�شائيات.

6- التدريب على الطرق املختلفة ال�شرتجاع املعلومات.

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم ا�شتخدام احلا�شب االآيل  

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شرة  

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة للموؤ�ش�شات االإ�شالحية  

قطاع االأمن العام  

االإدارة العامة ملباحث الهجرة  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

2-2012/12/6تفرغ جزئي8اأ�شبوع

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

دورة نظام الإبعاد

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام نظام احلا�شب االآيل واالإملام بكافة وظائفه املختلفة.

املحتوى:

1- مقدمة عن احلا�شب االآيل.

2- التدريب على كيفية اإدخال البيانات و ا�شرتجاعها .

3- التدريب على كيفية ا�شتخدام لوحة املفاتيح.

4- التدريب على وظائف النظام.

5- التدريب على كافة �شا�شات اال�شتعالم ومعلوماتها.

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم ا�شتخدام احلا�شب االآيل  

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شرة  

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع �شئون اأمن املنافذ  

االإدارة العامة للهجرة  

االإدارة العامة للتحقيقات  

االإدارة العامة للموؤ�ش�شات االإ�شالحية  

دورة رقابة اأمنية – )اإدخال وا�ستعالم(

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت



2013 - 2012
307

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

16-2012/12/27تفرغ جزئي9اأ�شبوعني

17-2013/3/28تفرغ جزئي 9اأ�شبوعني

16-2013/6/27تفرغ جزئي 9اأ�شبوعني

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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الهدف:

     االإملام بكافة الوظائف املختلفة لنظام العاملني يف حماية طائرات اخلطوط اجلوية 

الكويتية ويف حمطاتها حول العامل. 

املحتوى:

اخلطوط  حمطات  من  االنرتنت  على  بالنظام  اخلا�س  املوقع  اإىل  الدخول  كيفية   -1

اجلوية الكويتية حول العامل.

2- كيفية ا�شتخدام الوظائف املختلفة للموقع من ترا�شل الكرتوين واإر�شال التقارير/ 

وا�شتقبال التعليمات من االإدارة العامة الأمن املطار، وغريها من الوظائف. 

 

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم ا�شتخدام احلا�شب االآيل  

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شرة  

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة الأمن املطار  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

23-2012/12/27تفرغ جزئي12اأ�شبوع

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

دورة نظام الربط اللكرتوين ملوظفي حماية الطائرات

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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الهدف:

     تزويد امل�شاركني باملعرفة واملهارة املتقدمة با�شتخدام الربجمة Visual Basic  واالإملام 

با�شتخدام اأدواتها وكتابة الربامج وتنفيذها وربط الربامج بالقواعد والبيانات. 

املحتوى:

Control 1- ا�شتخدام اأدوات التحكم

2- كتابة وت�شميم �شا�شات الربامج.

3- تنفيذ الربامج.

4- ربط الربامج بقواعد البيانات.

5- جتهيز وحفظ وت�شغيل التطبيق النهائي.

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب وظائفهم الربجمة.  

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شرة  

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية   

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

2012/12/30 - 2013/1/31تفرغ جزئي512 اأ�شابيع 

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

          )V.B Advanced( دورة مربجمة التطبيقات با�ستخدام

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب االآيل واالإملام بكافة وظائفه 

املختلفة.

املحتوى:

1- مقدمة عن احلا�شب االآيل.

2- التدريب على كيفية اإدخال البيانات وا�شرتجاعها.

3- التدريب على كيفية ا�شتخدام لوحة املفاتيح.

4- التدريب على اإدخال البيانات و وظائف النظام.

5- التدريب على الطباعة وا�شتخراج االإح�شائيات.

6- التدريب على الطرق املختلفة ال�شرتجاع املعلومات.

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم ا�شتخدام احلا�شب االآيل  

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شرة  

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة لتنفيذ االأحكام  

االإدارة العامة لالأدلة اجلنائية  

االإدارة العامة ملراكز اخلدمة  

دورة نظام تنفيذ اأحكام جنائي

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

13 – 2013/1/24تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

13 – 2013/1/24تفرغ جزئي 12اأ�شبوعني

3/31 – 2013/4/11تفرغ جزئي 12اأ�شبوعني

16 – 2013/6/27تفرغ جزئي 12اأ�شبوعني

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب االآيل واالإملام بكافة وظائفه 

املختلفة.

املحتوى:

كيفية ت�شميم واإخراج الكتب والن�شرات.  

كيفية ت�شميم واإخراج املجالت والربو�شورات واالإعالنات.  

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني يف جمال ال�شكرتارية.  

مكان االنعقاد:
 

مركز تدريب ال�شرة  

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

3-2013/2/7تفرغ جزئي8اأ�شبوع

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

 In Design دورة

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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الهدف:

     التدريب على كيفية ا�شتخدام نظام االأر�شيف االإلكرتوين اخلا�س باإدارات الهجرة .

املحتوى:

   ت�شمل هذه الدورة تدريب املتدربني على كيفية التعامل مع نظام الوثائق االإلكرتونية 

من (حفظ ، تعديل ، اإلغاء) وكذلك االأجهزة املخ�ش�شة لها.

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم ا�شتخدام احلا�شب االآيل  

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شرة   

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة للجن�شية ووثائق ال�شفر  

االإدارة العامة للهجرة  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

17-2013/2/21تفرغ جزئي12اأ�شبوع

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

دورة الأر�سيف الإلكرتوين

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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الهدف:

     تزويد امل�شاركني باملعارف واإك�شابهم املهارات على ال�شتخدام النظام.

املحتوى:

1- التعرف على الوظائف املختلفة:

- اإن�شاء الدفعة واالخت�شا�شات   

- حتديد �شروط القبول      

- اإدخال بيانات املقابالت   

- مطابقة بيانات املقابالت مع ال�شروط   

- خماطبة اجلهات الر�شمية لالعتماد   

2- اال�شتف�شارات.

3- طباعة االإح�شائيات.

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم ا�شتخدام احلا�شب االآيل  

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شرة   

اجلهة امل�شتفيدة:

اأكادميية �شعد العبداهلل للعلوم االأمنية  

االإدارة العامة لالأدلة اجلنائية  

احلر�س الوطني  

وزارة الدفاع  

دورة نظام الت�سجيل والقبول

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

17-2013/2/21تفرغ جزئي12اأ�شبوع

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

     تعريف امل�شاركني بكيفية ا�شتخدام MS PROJECT  2007 يف اإعداد اخلطط وامل�شاريع.

املحتوى:

1- بيانات امل�شروع الرئي�شية.

2- �شرح ال�شا�شة الرئي�شية للربنامج.

3- امل�شاركني يف امل�شروع.

4- رزنامة امل�شاركني يف امل�شروع.

5- مهام امل�شروع الرئي�شية.

6- مهام امل�شروع الفرعية.

7- اإعداد التقارير.

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم اإعداد اخلطط ومتابعة تنفيذها  

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شرة  

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية   

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

3-2013/3/14تفرغ جزئي12اأ�شبوعني

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

MS PROJECT دورة

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

وبرجميات  (اأجهزة  املعلومات  لتكنولوجيا  االأ�شا�شية  باملعرفة  امل�شاركني  تزويد       

و�شبكات) مما ميكنهم من التعرف وحتديد طبيعة اأية اأعطال على اأجهزتهم اأثناء العمل.

املحتوى:

1- ت�شمل هذه الدورة االأجهزة والربامج احلا�شوبية الالزمة للم�شاعدة يف تلبية الطلب 

املتزايد على الفنيني واملبتدئني يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت ويغطي 

املنهج الدرا�شي اأ�شا�شيات تكنولوجيا احلا�شب االآيل وال�شبكات واأمن املعلومات ويوفر 

اأي�شاً مقدمة ملفاهيم تقنية متقدمة.

2- ويح�شل املتدربني الذين  يجتازون هذه الدورة �شيكونوا موؤهلني الجتياز امتحان �شركة 

�شي�شكو للح�شول على �شهادة معرتف بها عاملياً باأنهم قادرون على و�شف املكونات 

الداخلية جلهاز احلا�شب االآيل وجتميع جهاز احلا�شب االآيل وتثبيت نظام الت�شغيل 

واكت�شاف االأعطال واإ�شالحها با�شتخدام اأدوات النظام والربامج الت�شخي�شية مما 

والتفكري  واملعقدة  والب�شيطة  امل�شاكل  مهاراتهم حلل  تطوير  على  املتدربني  ي�شاعد 

درا�شية  حزم  على  القائم  التفاعلي  الدرا�شي  النظام  �شي�شكو  �شركة  وتقدم  فيها، 

وف�شول واختبارات اأ�شا�شها املحاكاة جلميع جوانب الدورة.

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني يف االإدارات وتكون االأولوية لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت   

ولالإدارات اخلدماتية.

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شرة  

دورة A+ )اعتماد �سي�سكو(

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

5/26 – 2013/6/27تفرغ كلي512 اأ�شابيع

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

.Network Fundamental تزويد امل�شاركني مبهارة مبادئ االت�شاالت     

املحتوى:

- What are Networks ?
- Communications with Data Networks and the Internet
- Application Layer
- Transport Layer
- Network Layer and Routing
- Planning and Cabling Your Network
- Configuring and Testing Your Nwtwork

الفئة امل�شاركة:

فنيي قطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت  

مكان االنعقاد:
 

مركز تدريب ال�شرة   

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية   

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

4/7 – 2013/5/2تفرغ كلي412 اأ�شابيع

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

 CCNA 1 دورة

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

.Excel تزويد املتدربني باملهارات املتقدمة يف برنامج     

املحتوى:

1- التن�شيق ال�شرطي

2- التقارير – املجاميع

3- ا�شتخدام املاكرو

4- االرتباط الت�شعيبي

 

الفئة امل�شاركة:

     جميع العاملني على اأجهزة احلا�شب ال�شخ�شي احلا�شلني على دورة Excel امل�شتوى 

االأول بتقدير جيد.

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شرة   

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

14-2013/4/18تفرغ جزئي12اأ�شبوع

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

)Excel Adv(  دورة

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

.Power Point تزويد املتدربني باملهارات املتقدمة يف برنامج     

املحتوى:

1- دمج العرو�س ومقارنتها

2- ا�شتخدام اأزرار االإجراءات

3- العرو�س التنفيذية وامل�شتمرة

4- ا�شتخدام املاكرو

5- اإدراج خمطط 

 

الفئة امل�شاركة:

 Power Point جميع العاملني على اأجهزة احلا�شب ال�شخ�شي احلا�شلني على دورة  

امل�شتوى االأول بتقدير جيد.

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شرة   

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

21- 2013/4/25تفرغ جزئي12اأ�شبوع

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

)Power Point ( Adv دورة

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

 Routing Protocol تزويد امل�شاركني مبهارة بروتوكوالت الراوترات     

املحتوى:

- Static Routes
 -Dynamic Routing (Introduction) 

 -Distance victor Routing Protocol
- RIPv 1 & RIPv 2  
- EIGRP 
- Link-State Routing Protocol
- OSPF

الفئة امل�شاركة:

فنيي قطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت  

مكان االنعقاد:
 

مركز تدريب ال�شرة  

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية   

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

5-2013/5/30تفرغ كلي412 اأ�شابيع

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

 CCNA 2 دورة

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

     تدريب موظفي اإدارة وزارة الداخلية على تقنية نظام املعلومات اجلغرايف املركزي 

ليكونوا موؤهلني للعمل عليه وتنفيذ توجيهات اإدارتهم يف كل ما يخ�شه.

املحتوى:

(GIS) (Geographic information system) اجلغرافية  املعلومات  نظام   - 

ي�شتخدم جلمع وتخزين وحتليل وعر�س واإخراج املعلومات املكانية والو�شفية الأهداف 

املدن  وتخطيط  باملدن  يتعلق  فيما  القرار  واتخاذ  التخطيط  على  وت�شاعد  حمدده 

والتو�شع العمراين والكثري من جماالت احلياة العملية.

-  يقوم الربنامج بقراءة البنية التحتية الأي مدينة عن طريق اإن�شاء ما ي�شمى بالطبقات 

�شور  (خرائط-  اجلغرافية  املعلومات  اإدخال  من  النظام  هذا  وميكننا   (Layers)
جوية- مرئيات ف�شائية) والو�شفية (اأ�شماء - جداول) ميكن معاجلتها – تخزينها – 

ا�شرتجاعها – ا�شتف�شارها - حتليلها حتليل مكاين واإح�شائي.

الفئة امل�شاركة:

   جميع العاملني ممن تتطلب وظائفهم العمل املتعلق بتقنية نظام املعلومات اجلغرايف املركزي

مكان االنعقاد:
 

مركز تدريب ال�شرة  

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

26-2013/5/30تفرغ جزئي12اأ�شبوع

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

 GIS دورة نظام املعلومات اجلغرايف املركزي

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:
وبرجميات  (اأجهزة  املعلومات  لتكنولوجيا  االأ�شا�شية  باملعرفة  امل�شاركني  تزويد       

و�شبكات) مما ميكنهم من التعرف وحتديد طبيعة اأية اأعطال على اأجهزتهم اأثناء العمل.

املحتوى:

للم�شاعدة  الالزمة  والربامج احلا�شوبية  باالأجهزة  التعريف  الدورة على  تركز هذه   -1

املعلومات  تكنولوجيا  جمال  يف  واملبتدئني  الفنيني  على  املتزايد  الطلب  تلبية  يف 

واالت�شاالت ويغطي املنهج الدرا�شي اأ�شا�شيات تكنولوجيا احلا�شب االآيل وال�شبكات 

واأمن املعلومات ويوفر اأي�شا مقدمة ملفاهيم تقنية متقدمة.

االآيل  احلا�شب  جلهاز  الداخلية  املكونات  و�شف  من  الدورة  يجتاز  من  و�شيتمكن   -2

وجتميع جهاز احلا�شب االآيل وتثبيت نظام الت�شغيل واكت�شاف االأعطال واإ�شالحها 

تطوير  على  املتدربني  ي�شاعد  الت�شخي�شية مما  والربامج  النظام  اأدوات  با�شتخدام 

مهاراتهم حلل امل�شاكل الب�شيطة واملعقدة والتفكيك فيها.

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني يف االإدارات وتكون االأولوية لالإدارات اخلدماتية   

مكان االنعقاد:
 

مركز تدريب ال�شرة

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

5/26-2013/6/27تفرغ جزئي512 اأ�شابيع 

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

A+ دورة  اأ�سا�سيات تكنولوجيا املعلومات 

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

     تزويد امل�شاركني من متخذي القرار باملعرفة واملهارة على ا�شتخدام تقنيات احلا�شب 

االآيل يف اجناز االأعمال االإدارية املختلفة.

املحتوى:

1- تقنيات االت�شال وا�شتخدام الربيد االلكرتوين.

2- تقنيات اإعداد العرو�س التقدمية.

3- تقنيات اإدارة الوقت.

4- بع�س التقنيات املتطورة للجداول االلكرتونية ومعالج الكلمات .

5- مبداأ التخطيط ب�شكل عام و�شرح مب�شط عن تقنيات اإعداد امل�شاريع.

6- فكرة عن مفهوم اجلودة (االآيزو) ومدى احلاجة اإليه يف العمل.

الفئة امل�شاركة:

متخذي القرار مديري االإدارات  

م�شاعدي مديري االإدارات  

روؤ�شاء اأق�شام  

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شرة  

اجلهة امل�شتفيدة:

    خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

16-2013/6/20تفرغ كلي12اأ�شبوع

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

دورة  تطوير املهارات الإدارية با�ستخدام احلا�سب الآيل ملتخذي القرار

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

     تزويد امل�شاركني من متخذي القرار باملعرفة واملهارة على ا�شتخدام تقنيات االنرتنت املختلفة.

املحتوى:

1- مفهوم االنرتنت.

2- عنا�شر االنرتنت.

3- مفهوم احلكومة االلكرتونية.

4- تقنيات الربيد االلكرتوين.

5- تقنيات البحث املتطورة.

6- م�شروع لتطبيق ما مت تعلمه.

الفئة امل�شاركة: 

متخذي القرار من مديري االإدارات  

م�شاعدي مديري االإدارات  

روؤ�شاء اأق�شام   

مكان االنعقاد:

مركز تدريب ال�شرة  

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

23-2013/6/27تفرغ كلي12 اأ�شبوع

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

دورة النرتنت واحلكومة اللكرتونية ملتخذي القرار

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت



2013 - 2012
327

الهدف:

جهاز  اأي  يتم حتميله يف  برنامج  عن  عبارة  وهو   Dispatcher جهاز  على  التعرف     

من  امللحقات  مع  الرئي�شي  ترتا  نظام  مثل  فنية  موا�شفات  فيه  يتوفر  كمبيوتر حديث 

االأجهزة املتطلبة الإجراء حمادثة �شوتية اأو اإر�شال ر�شائل ق�شرية .

املحتوى:

1- �شرح اأجزاء نافذة املكاملات ال�شخ�شية.

2- املحادثة با�شتخدام املكاملات.

3- و�شع املكاملة يف و�شع االنتظار.

4- طلب اإعادة االت�شال. 

5- جمموعة االت�شال.

6- الر�شائل الن�شية.

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف  

اأفراد  

مكان االنعقاد:

االإدارة العامة لهند�شة االت�شاالت    

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

يحدد الحقاتفرغ كلي12اأ�شبوعني

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

 

Tatra دورة ل�سلكي لنظام Dispatcher دورة جهاز ات�سال غرفة العمليات

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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الهدف:

     تعريف ال�شادة �شباط العمليات باالأجهزة الال�شلكية الثابتة واليدوية وغرف العمليات 

واأجهزة نظام حتديد مواقع املركبات. 

املحتوى:

   تخدم الدورة ال�شادة ال�شباط العاملني يف مراكز العمليات واالإدارات العامة امليدانية 

ملعرفة االأجهزة الال�شلكية واأجهزة حتديد موقع املركبات

الفئة امل�شاركة:

�شباط (من رتبة مالزم اإىل رائد)  

مكان االنعقاد:

االإدارة العامة لهند�شة االت�شاالت   

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

يحدد الحقاتفرغ كلي12اأ�شبوعني

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

دورة الت�سال والأجهزة الال�سلكية

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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الهدف:

     تدريب العاملني بغرف العمليات على اإ�شافة اأو ف�شل جهاز اإىل النظام وو�شعه خارج 

نطاق العمل وكيفية التخاطب بني التحكم واالأجهزة الال�شلكية. 

املحتوى:

1- كيفية اإ�شافة اأو ف�شل اإىل النظام.

2- و�شع جهاز خارج نطاق العمل.

3- كيفية التخاطب بني التحكم واالأجهزة الال�شلكية

الفئة امل�شاركة:

�شباط  �شف  

اأفراد  

مكان االنعقاد:

االإدارة العامة لهند�شة االت�شاالت   

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

يحدد الحقاتفرغ كلي12اأ�شبوعني

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

دورة ماأمور عمليات

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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الهدف:

     كيفية اال�شتخدام االأمثل للتقنيات املتطورة يف جممع ال�شجون.

املحتوى:

1- فكرة عن مهام واإمكانيات ا�شتخدامها نظام التحكم يف الكامريات (CCTV) والتحكم 

.(UCW) وعر�س الت�شجيالت (Access Control) باالأبواب الكرتونيا

2- التدريب وال�شرح العملي على كافة الوظائف املختلفة للنظام وكيفية العمل عليها.

الفئة امل�شاركة:

العاملني يف جممع ال�شجون فقط  

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت  

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

يحدد الحقاتفرغ جزئي312 اأيام

بالدورة  املر�شحني  اعتماد  بال�شرورة  يعني  ال  االإدارات  تر�شيحات  ا�شتالم   : مالحظة 

التدريب  مركز  من  املر�شل  الرت�شيح)  (اإخطار  اعتماد  يتم  بل  اخلطة  بتواريخ  املطلوبة 

التخ�ش�شي لقطاع �شئون تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

دورة تقنيات اأمن ال�سجون

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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مركز التدريب 
التخصصي  لقطاع 

األمن الجنائي

خام�سًا
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ا�سم الدورةالرقم
تعقد خالل الفرتة

مدة الدورة
اإىلمن

اأ�شبوع2012/9/22012/9/6طرق �شبط املخدرات 1

�شهر2012/9/22012/9/27البحث الفني ال�شاملة (1)2

3
الب�شمة الوراثية ودورها يف البحث 

اجلنائي
اأ�شبوع2012/9/162012/9/20

اأ�شبوع2012/9/162012/9/20جرمية الر�شوة4

اأ�شبوع2012/9/302012/10/4دورة التب�شيم (1)5

6

الطرق احلديثة للك�شف عن العقاقري 

املمنوعة دولياً (ق�شمي املخدرات 

وال�شموم- عملي)

�شهر2012/10/12012/10/24

7
دورة تخ�ش�شية يف جمال الب�شمة 

الوراثية
3 �شهور2012/10/72012/12/27

8
اإجراءات البحث والتحري يف مرحلة 

التحقيق االأويل
اأ�شبوع2012/10/72012/10/11

4 اأيام2012/10/292012/11/1اإجراءات ال�شبط والتفتي�س (1)9

اأ�شبوعه2102/11/42012/11/8دورة التب�شيم (2)10

11

ندوة علمية (اأنظمة الرقابة النوعية الفنية 

واالإدارية لتح�شني وتطوير العمل اجلنائي)

3 اأيام2102/11/112012/11/13

اأ�شبوع2102/11/182012/11/22الب�شمة التعريفية (1)12

اأ�شبوع2102/11/182012/11/22اإجراءات ال�شبط والتفتي�س (2)13

اأ�شبوع2102/11/252012/11/29التعرف على اأنواع املخدرات ومتعاطيها (1)14

اأ�شبوع2012/12/22012/12/6املر�شد ال�شري15

اأ�شبوع2012/12/232012/12/27دورة امل�شاعدات الفنية 16

اأ�شبوع2013/1/62013/1/10دورة التب�شيم (3)17

الدورات التدريبية التي تعقد يف مركز التدريب التخ�س�سي لقطاع الأمن اجلنائي

للمو�سم التدريبي 2013/2012

خام�شا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي
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خام�شا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي

اأ�شبوع2013/1/62013/1/10طرق �شبط املخدرات18

اأ�شبوع2103/1/132013/1/17املر�شد ال�شري 19

اأ�شبوع2013/1/272013/1/31اجلرائم االإلكرتونية20

اأ�شبوع2013/3/32013/3/7الب�شمة التعريفية (2)21

اأ�شبوع2013/3/32013/3/7التعرف على اأنواع املخدرات ومتعاطيها (2)22

23
كيفية اإعداد �شابط م�شرح جرمية 

متكامل ومهام قائد فريق العمل
3 اأ�شابيع2013/3/32013/3/21

اأ�شبوع2013/3/242013/3/28دورة التب�شيم (4)24

25
كيفية كتابة التقارير الفنية يف املجال 

اجلنائي
اأ�شبوع2013/4/72013/4/11

اأ�شبوع2013/4/72013/4/11مهام اإدارة حماية االآداب العامة26

27
فح�س املواد املخدرة وال�شموم واملبيدات 

والغازات اخلانقة (االأحياء – املتوفيني)
اأ�شبوع2013/5/62013/5/17

28
دورة االأخطاء ال�شائعة يف حما�شر 

ال�شبط والتحريات
اأ�شبوع2013/5/192013/5/23

3 اأ�شابيع2013/5/52013/5/30البحث الفني ال�شاملة (2)29

�شهريحدد الحقاًالتاأ�شي�شية ملنت�شبي قطاع االأمن اجلنائي30

31
دورة تدريبية لتاأهيل �شباط م�شرح 

اجلرمية اجلدد

يحدد الحقاًيحدد الحقاً
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الهدف:

     تعريف امل�شاركني عن كيفية طرق �شبط املخدرات والتفتي�س عنها و�شبط املتعاطني 

وطرق �شبطهما.

املحتوى: 

1- دور املعلومات يف كيفية الك�شف عن ق�شايا املخدرات.

2- ال�شبط والتفتي�س عن املخدرات.

3- التحريات يف جمال مكافحة املخدرات.

الفئة امل�شاركة:

�شباط من رتبة مالزم اإىل رائد  

مدنيني جامعيني  

مكان االنعقاد:

االإدارة العامة ملكافحة املخدرات (قاعة التدريب)  

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع االأمن اجلنائي  

قطاع املوؤ�ش�شات االإ�شالحية وتنفيذ االأحكام  

االإدارة العامة للجمارك  

االإدارة العامة للدوريات  

    االإدارة العامة للمرور

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

2- 2012/9/6تفرغ جزئي10- 15اأ�شبوع

دورة طرق �سبط املخدرات 

خام�شا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي
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الهدف:

التدقيق  الب�شمات من حيث  التي متر بها  باالإجراءات  بالتعريف  دورة �شاملة تقوم   

والبحث الفني .

املحتوى: 

1- كيفية حفظ الب�شمات

2- كيفية م�شاهاة الب�شمات.

3- كيفية ا�شرتجاع الب�شمات.

الفئة امل�شاركة:

مدنيني (جامعيني – دبلوم)  

�شباط �شف  - اأفراد  

مكان االنعقاد:

االإدارة العامة لالأدلة اجلنائية   

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة لالأدلة اجلنائية (اإدارة اإثبات ال�شخ�شية والبحث االآيل)   

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

2- 2012/9/27تفرغ كلي10- 15�شهر

5 – 2013/5/30تفرغ كلي10 – 315 اأ�شابيع

دورة البحث الفني ال�ساملة )1- 2( 

خام�شا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي
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الهدف:

     تعريف امل�شاركني بالفكرة العامة عن الب�شمة الوراثية ودورها الفعال يف الك�شف 

عن اجلرائم. 

املحتوى: 

.DNA 1- نظرة �شاملة عن ال

الفئة امل�شاركة:

�شباط   

مدنيني جامعيني  

مكان االنعقاد:

االإدارة العامة لالأدلة اجلنائية  

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة لالأدلة اجلنائية بدول جمل�س التعاون اخلليجي  

االإدارة العامة للمباحث اجلنائية   

قطاع االأمن العام  

جهات الق�شاء  

جهات التحقيق  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

16-2012/9/20تفرغ كلي20 اأ�شبوع

دورة الب�سمة الوراثية ودورها يف البحث اجلنائي

خام�شا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي
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الهدف:

     تعريف املوظف العام على جرمية الر�شوة واأنواعها وكيفية التعامل معها ل�شبطها 

وما هي عقوبتها.

املحتوى: 

1- التعرف على جرمية الر�شوة وكيفية حدوثها.

2- التعرف على اأنواع جرمية الر�شوة.

3- التعرف على كيفية �شبط جرمية الر�شوة وكيفية اإثباتها.

4- معرفة عقوبة الرا�شي واملرت�شي.

الفئة امل�شاركة:

�شباط (مالزم – رائد)  

مدنيني جامعيني  

مكان االنعقاد:

االإدارة العامة للمباحث اجلنائية  

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

جميع املوظفني العموميني  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

16-2012/9/20تفرغ جزئي20اأ�شبوع

دورة جرمية الر�سوة

خام�شا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي
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الهدف:

     العمل على �شرعة اإجناز املعامالت.

املحتوى: 

التدريب على اأجهزة التب�شيم االآيل  

الفئة امل�شاركة:

�شباط  

�شباط �شف  

اأفراد  

مدنيني جامعيني – مدنيني دبلوم – مدنيني ثانوي  

مكان االنعقاد:

االإدارة العامة لالأدلة اجلنائية  

اجلهة امل�شتفيدة:

   خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

9/30-2012/10/4تفرغ كلي20اأ�شبوع

4-2012/11/8تفرغ كلي20اأ�شبوع

6-2013/1/10تفرغ كلي20اأ�شبوع

24-2013/3/28تفرغ كلي20اأ�شبوع

دورة التب�سيم )4-3-2-1( 

خام�شا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي
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الهدف:

     تدريب موظفي املختربات اجلنائية – ق�شمي املخدرات وال�شموم على �شل�شلة االأدوية 

التي ي�شاء ا�شتخدامها.

املحتوى: 

1- معرفة االأدوية التي ي�شاء ا�شتخدامها وت�شنيفها.

2- كيفية حتليل االأدوية التي ي�شاء ا�شتخدامها حتليل اأويل.

الفئة امل�شاركة:

�شباط (مالزم فما فوق)  

مدنيني (جامعيني – دبلوم)  

مكان االنعقاد:

جامعة الكويت – كلية ال�شيدلة  

اجلهة امل�شتفيدة:

منت�شبي االإدارة العامة لالأدلة اجلنائية اجلدد.  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

1-2012/10/24تفرغ جزئي20�شهر

دورة  الطرق احلديثة للك�سف عن العقاقري املمنوعة دوليُا

 )ق�سمي املخدرات وال�سموم – عملي( 

خام�شا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي
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الهدف:

    تزويد امل�شاركني باملعلومات الكاملة عن طرق التحليل املخربي يف جمال الب�شمة 

الوراثية ، بحيث يلم امل�شارك باآخر ما تو�شلت اإليه العلوم احلديثة يف هذا املجال. 

املحتوى: 

1- ا�شتخال�س احلم�س النووي من العينات البيولوجية 

2- حتليل النتائج والعمليات احل�شابية

3- درا�شة اإثبات الن�شب (البنوة)

الفئة امل�شاركة:

�شباط (مالزم فما فوق)  

مدنيني جامعيني  

مكان االنعقاد:

االإدارة العامة لالأدلة اجلنائية  

اجلهة امل�شتفيدة:

باإدارة  العاملني    - اخلليجي  التعاون  بدول جمل�س  اجلنائية  لالأدلة  العامة  االإدارة   

م�شرح اجلرمية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

10/7 – 2012/12/27تفرغ كلي20 3 �شهور

دورة تخ�س�سية يف جمال الب�سمة الوراثية

خام�شا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي
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الهدف:

اأمر  اأو بدون  التحقيق  باأمر من جهة  التعرف على كيفية ال�شبط والتفتي�س �شواء كان 

منهم.

املحتوى: 

1- التعرف على كيفية اإجراء ال�شبط وحاالتها باأمر اأو بدون اأمر

2- التعرف على كيفية اإجراءات التفتي�س واأنواعه

الفئة امل�شاركة:

�شباط (مالزم اإىل نقيب)  

�شباط �شف - اأفراد  

مكان االنعقاد:

االإدارة العامة للمباحث اجلنائية  

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

10/29- 2012/11/1تفرغ جزئي420 اأيام

18-2012/11/22تفرغ جزئي20اأ�شبوع

دورة اإجراءات ال�سبط والتفتي�ض )2-1(

خام�شا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي
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الهدف:

الرقابة  اإدارة  باأق�شام  والتعريف  النوعية و�شبط اجلودة  الرقابة  اإىل مفهوم     مدخل 

ومناق�شة  وعر�س  الفنية  الرقابة  واأدوارها يف  اجلنائية  لالأدلة  العامة  باالإدارة  النوعية 

يف  للبيئة  العامة  الهيئة   / للتنظيف  الوطنية  ال�شركة  يف  اجلودة  �شبط  اإدارة  جتربة 

اأنظمة الرقابة النوعية البيئية (م�شاركة خارجية) ، ثم عر�س ومناق�شة جتربة  تطبيق 

املعنية االأق�شام  خمتلف  مب�شاركة  اجلنائية  لالأدلة  العامة  االإدارة  يف  اجلودة   �شبط 

 (االإجراءات – العقبات – احللول – اخلطط امل�شتقبلية).

الفئة امل�شاركة:

�شباط (مالزم فما فوق)  

مدنيني جامعيني  

مكان االنعقاد:

االإدارة العامة لالأدلة اجلنائية  

اجلهة امل�شتفيدة:

القانونيني حديثي التخرج – منت�شبي االإدارة العامة لالأدلة اجلنائية  

تاريخ النعقادنظام الندوةعدد امل�ساركنيمدة الندوة

11-2012/11/13تفرغ كلي320 اأيام

ندوة علمية )اأنظمة الرقابة النوعية الفنية والإدارية لتح�سني وتطوير العمل اجلنائي(

خام�شا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي
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الهدف:

االإدارات  بني  التعاون  زيادة  مع  منه  اال�شتفادة  وكيفية  الب�شمات  بعلم  التعريف       

واجلهات املختلفة لعملية التب�شيم اليدوي..

املحتوى: 

1- التعرف على اأنواع الب�شمات

2- التعرف على رموز الب�شمات وترقيمها

3- التعرف على طرق اأخذ الب�شمات

الفئة امل�شاركة:

�شباط  

�شباط �شف  

اأفراد  

مدنيني جامعيني – مدنيني دبلوم – مدنيني ثانوي  

مكان االنعقاد:

االإدارة العامة لالأدلة اجلنائية  

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة الأمن الدولة  

االإدارة العامة للمباحث اجلنائية  

االإدارة العامة خلفر ال�شواحل  

االإدارة العامة للجمارك  

وزارة الدفاع     

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

18-2012/11/22تفرغ كلي20اأ�شبوع

3-2013/3/7تفرغ كلي20اأ�شبوع

دورة الب�سمة التعريفية )2-1(

خام�شا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي
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الهدف:

لها  املنتجة  والبلدان  اأ�شكالها  حيث  من  املخدرات  اأنواع  على  امل�شاركني  تعريف       

والتعرف على متعاطيها.

املحتوى: 

1- اأنواع املخدرات (طبيعية – ت�شنيعية - تخليقية).

2- كيفية التعرف على املتعاطي.

الفئة امل�شاركة:

�شباط (مالزم – رائد)  

مدنيني جامعيني  

�شباط �شف – اأفراد  

مدنيني دبلوم  

مكان االنعقاد:

االإدارة العامة ملكافحة املخدرات (قاعة التدريب)  

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع االأمن اجلنائي   

قطاع املوؤ�ش�شات االإ�شالحية وتنفيذ االأحكام  

قطاع االأمن العام  

االإدارة العامة للجمارك  

االإدارة العامة للدوريات   

االإدارة العامة للمرور   

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

25-2012/11/29تفرغ جزئي10- 15اأ�شبوع

3-2013/3/7تفرغ جزئي10 – 15اأ�شبوع

دورة  التعرف على اأنواع املخدرات ومتعاطيها )2-1(

خام�شا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي
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الهدف:

     يعترب املر�شد ال�شري هو م�شدر اأ�شا�شي لعمل البحث والتحري وجمع املعلومات وال 

ميكن اال�شتغناء عنه.

املحتوى: 

1- من هو املر�شد ال�شري.

2- كيفية جتنيد املر�شد ال�شري.

3- اأنواع املر�شد ال�شري.

4- كيفية اال�شتغناء عن املر�شد ال�شري.

الفئة امل�شاركة:

�شباط  من رتبة مالزم اإىل نقيب  

مكان االنعقاد:

االإدارة العامة للمباحث اجلنائية   

اجلهة امل�شتفيدة:

جميع اأجهزة البحث والتحري يف وزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

2-2012/12/6تفرغ جزئي20اأ�شبوع

13-2013/1/17تفرغ جزئي20اأ�شبوع

دورة  املر�سد ال�سري )2-1(

خام�شا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي
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الهدف:

تعريف رجل البحث اجلنائي بطرق وو�شائل االأجهزة واملعدات احلديثة التي ت�شاعد يف 

�شبط اجلناة واإثبات الدليل.

املحتوى: 

1- تعريف امل�شاعدات الفنية

2- اأنواع امل�شاعدات الفنية

3- طرق ا�شتخدام امل�شاعدات الفنية

4- اأمثلة واقعية حول ق�شايا مت �شبطها با�شتخدام و�شائل امل�شاعدات الفنية

الفئة امل�شاركة:

�شباط  من رتبة مالزم اإىل نقيب  

مكان االنعقاد:

االإدارة العامة للمباحث اجلنائية   

اجلهة امل�شتفيدة:

جميع اأجهزة البحث والتحري يف وزارة الداخلية  

وزارة الدفاع  

احلر�س الوطني  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

23-2012/12/27تفرغ جزئي20 – 25 اأ�شبوع

دورة  امل�ساعدات الفنية

خام�شا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي
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الهدف:

     تعريف امل�شاركني عن كيفية طرق �شبط املخدرات والتفتي�س عنها و�شبط املتعاطني 

وطرق �شبطهما.

املحتوى: 

1- دور املعلومات يف كيفية الك�شف عن ق�شايا املخدرات.

2- ال�شبط والتفتي�س عن املخدرات.

3- التحريات يف جمال مكافحة املخدرات.

الفئة امل�شاركة:

مدنيني دبلوم  

�شباط �شف - اأفراد  

مكان االنعقاد:

االإدارة العامة ملكافحة املخدرات (قاعة التدريب)  

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع االأمن اجلنائي  

قطاع املوؤ�ش�شات االإ�شالحية وتنفيذ االأحكام  

االإدارة العامة للجمارك  

االإدارة العامة للدوريات  

االإدارة العامة للمرور  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

6-2013/1/10تفرغ جزئي10- 15اأ�شبوع

دورة طرق �سبط املخدرات 

خام�شا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي
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الهدف:

اجلرمية  يف  تتمثل  اجلرائم  ارتكاب  يف  احلديثة  والو�شائل  العوملة  لظهور  نظراً       

االإلكرتونية يتطلب التعرف عليها وعلى اأنواعها وكيفية مكافحتها.

املحتوى: 

1- تعريف اجلرمية االإلكرتونية

2- اأنواع اجلرمية االإلكرتونية

3- طرق مكافحة اجلرمية االإلكرتونية

الفئة امل�شاركة:

�شباط من رتبة مالزم اإىل رائد  

مدنيني جامعيني  

مكان االنعقاد:

االإدارة العامة لالأدلة اجلنائية  

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع اأمن الدولة   

االإدارة العامة للتحقيقات  

وزارة الدفاع  

احلر�س الوطني  

وزارة العدل (اإدارة اخلرباء)  

وزارة العدل (النيابة العامة)  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

27-2013/1/31تفرغ جزئي20اأ�شبوع 

دورة اجلرائم الإلكرتونية

خام�شا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي
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الهدف:

االنتقال ملكان احلادث  للق�شايا اجلنائية و�شرعة  اإعداد �شابط م�شرح اجلرمية       

والتعرف  عليها  واملحافظة  باأنواعها  االآثار  رفع  امل�شورة وطرق  التقارير  اإعداد  وكيفية 

والتعريف مبهام قائد  الت�شوير اجلنائي  واأهمية  ال�شوت وال�شورة  على وحدة معاجلة 

فريق العمل.

املحتوى: 

1- كيفية التعامل مع الق�شايا يف مكان احلادث.

2- االأ�ش�س العلمية لكتابة التقارير الفنية من الناحية القانونية.

3- اأنواع االآثار املادية وطرق املحافظة على االآثار املادية.

4- التعرف على وحدة معاجلة ال�شوت وال�شورة واأهمية الت�شوير اجلنائي.

5- التعريف مبهام قائد فريق العمل.

الفئة امل�شاركة:

�شباط من رتبة مالزم فما فوق  

مدنيني جامعيني  

مكان االنعقاد:

االإدارة العامة لالأدلة اجلنائية  

اجلهة امل�شتفيدة:

العاملني باالإدارة العامة لالأدلة اجلنائية بدول جمل�س التعاون  العاملني باإدارة م�شرح   

اجلرمية

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

3-2013/3/21تفرغ كلي320 اأ�شابيع

دورة كيفية اإعداد �سابط م�سرح جرمية متكامل ومهام قائد فريق العمل 

خام�شا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي



2013 - 2012
350

الهدف:

     تعريف امل�شاركني بالطريقة الفنية يف كتابة التقارير.

الفئة امل�شاركة:

�شباط من رتبة مالزم فما فوق  

مدنيني جامعيني  

مكان االنعقاد:

االإدارة العامة لالأدلة اجلنائية  

اجلهة امل�شتفيدة:

     العاملني باالإدارة العامة لالأدلة اجلنائية بدول جمل�س التعاون اخلليجي  العاملني

     باإدارة م�شرح اجلرمية

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

7-2013/4/11تفرغ كلي20اأ�شبوع

دورة كيفية كتابة التقارير الفنية يف املجال اجلنائي

خام�شا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي
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الهدف:

     تعريف العاملني باالآداب العامة للمباحث اجلنائية ، دور االإدارة واخت�شا�شاتها فيما 

يخ�س االآداب العامة.

املحتوى: 

1- مهام اإدارية

2- مهام ميدانية

الفئة امل�شاركة:

�شباط (من رتبة مالزم – نقيب)  

مكان االنعقاد:

االإدارة العامة للمباحث اجلنائية  

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة للمباحث اجلنائية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

7-2013/4/11تفرغ جزئي20اأ�شبوع

دورة مهام اإدارة حماية الآداب العامة 

خام�شا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي
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الهدف:

الواردة  للعينات  املخربي  التحليل  الكاملة عن طرق  باملعلومات  امل�شاركني  تزويد       

املختلفة ، بحيث يلم امل�شارك باآخر ما تو�شلت اإليه العلوم احلديثة يف هذا املجال.

املحتوى: 

1- نظرة �شاملة للعينات (الدم ، البول .......الخ)

2- طرق حتليل العينات واأهميتها يف العمل اجلنائي.

الفئة امل�شاركة:

�شباط من رتبة مالزم فما فوق  

مدنيني جامعيني  

مكان االنعقاد:

االإدارة العامة لالأدلة اجلنائية  

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة    - اخلليجي  التعاون  بدول جمل�س  اجلنائية  لالأدلة  العامة  باالإدارة  العاملني   

املختربات اجلنائية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

6-2013/5/17تفرغ كلي20اأ�شبوعني

دورة فح�ض املواد املخدرة وال�سموم واملبيدات والغازات اخلانقة )الأحياء – املتوفيني(

خام�شا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي
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الهدف:

وال�شبط  التحريات  حما�شر  يف  ال�شائعة  باالأخطاء  اجلنائي  البحث  �شباط  تعريف 

والتفتي�س لتالفيها.

املحتوى: 

1- االأخطاء ال�شائعة يف املحا�شر.

2- كيفية اإعداد وكتابة املحا�شر بطريقة �شليمة.

3- تقدمي اأمثلة عن املحا�شر جلرائم متنوعة �شابقة

الفئة امل�شاركة:

�شباط  (من رتبة مالزم اإىل نقيب)  

مكان االنعقاد:

االإدارة العامة للمباحث اجلنائية  

اجلهة امل�شتفيدة:

جميع اأجهزة البحث والتحري يف وزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

19-2013/5/23تفرغ جزئي20اأ�شبوع

دورة الأخطاء ال�سائعة يف حما�سر ال�سبط والتحريات 

خام�شا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي
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الهدف:

     تهيئة ماأمور ال�شبط اجلنائي ملواجهة احلياة العملية وتزويده باخلربات الالزمة الأداء 

املهام املوكلة اإليه على اأكمل وجه.

املحتوى: 

1- فن التعامل مع االآخرين يف جمال البحث اجلنائي

2- حقوق االإن�شان خالل اإجراءات ال�شبط والتحري

3- االأدلة املادية اجلنائية (من م�شرح اجلرمية اإىل قاعة املحكمة)

4- كيفية اإعداد وكتابة حما�شر ال�شبط والتحريات.

5- املر�شد ال�شري.

6- التعرف على اأنواع املخدرات ومتعاطيها.

7- اجلرائم االإلكرتونية

8- البحث اجلنائي

9- حتليل ال�شخ�شية عن طريق خط اليد

10- دورة ميدانية يف االإدارة العامة لقوات االأمن اخلا�شة.

الفئة امل�شاركة:

�شباط (من رتبة مالزم اإىل نقيب)  

مكان االنعقاد:

االإدارة العامة للمباحث اجلنائية (قاعة التدريب)  

اجلهة امل�شتفيدة:

منت�شبي قطاع االأمن اجلنائي حديثي االنت�شاب  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

يحدد الحقاًتفرغ كلي20 - 425 اأ�شابيع

الدورة التاأ�سي�سية ملنت�سبي قطاع الأمن اجلنائي

خام�شا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي
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مركز التدريب 
التخصصي  لقطاع 

العمليات

�ساد�سا
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�شاد�شا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع العمليات

ا�سم الدورةالرقم
تعقد خالل الفرتة

مدة النعقاد
اإىلمن

�شهر2012/9/22012/9/29التاأ�شي�شية ملدربي الكالب البولي�شية1

2(GH) 135- EC اأ�شبوعني2012/10/72012/10/18تن�شيطية الطريان العام

اأ�شبوع2012/10/72012/10/11امل�شتجيب االأول يف التعامل مع املواد اخلطرة3

4
تن�شيطية الطريان العام

(GH) 365- AS 
اأ�شبوعني2012/11/42012/11/15

5(IF) 135- EC اأ�شبوعني2012/11/182012/11/29تن�شيطية الطريان عدادات

6
 (IF) تن�شيطية الطريان عدادات

AS - 365
اأ�شبوعني2012/12/22012/12/13

7

التعامل مع اأ�شلحة الدمار ال�شامل 

ل�شباط الدفاع املدين بدول جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية

اأ�شبوعني2012/12/22012/12/13

8
الدورة التاأ�شي�شية اخلام�شة ل�شباط 

وزارة الداخلية يف تدابري الدفاع املدين
اأ�شبوع2012/12/22012/12/6

9
تن�شيطية على املهام ال�شرطية اجلوية 

(P.R) 135- EC
اأ�شبوعني2012/12/162012/12/27

10AS - 365 اأ�شبوعني2013/1/62013/1/17تن�شيطية على طريان الون�س

11

الدورة التاأ�شي�شية الثالثة ل�شباط 

ال�شف واالأفراد بوزارة الداخلية يف 

تدابري الدفاع املدين

اأ�شبوع2013/1/132013/1/17

12
تن�شيطية على املالحة اجلوية

(NAV) 135- EC 
اأ�شبوعني2013/2/32013/2/14

13
تن�شيطية على املالحة اجلوية

(NAV) 365- AS 
اأ�شبوعني2013/3/32013/3/14

14
تن�شيطية الطريان عدادات

(IF) 365- AS 
اأ�شبوعني2013/3/242013/4/4

15
 (IF) تن�شيطية الطريان عدادات

EC - 135
اأ�شبوعني2013/4/72013/4/18

الدورات التدريبية التي تعقد يف مركز التدريب التخ�س�سي لقطاع العمليات

 للمو�سم التدريبي 2013/2012
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�شاد�شا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع العمليات

الهدف:

     اإنتاج جيل جديد من مدربي كالب االأثر وعمل خطة اإ�شرتاتيجية لتوفري �شف ثاين 

وتعريف ال�شباط واالأفراد يف دورة كالب االأثر على حفظ االأمن. 

املحتوى: 

1- عملي + نظري (كل ما يتعلق باأنواع و�شالالت الكالب امل�شتخدمة).

2- كيفية التعامل مع الفرد.

3- كيفية العناية البيطرية بالكالب.

4- ا�شتخدامات الكالب يف جمال االأمن.

5- معرفة اإ�شارة الكلب االيجابية وال�شلبية. 

الفئة امل�شاركة:

�شباط  

�شباط �شف  

اأفراد  

مكان االنعقاد:
 

االإدارة العامة املركزية للعمليات – اإدارة االأثر  

اجلهة امل�شتفيدة: 

جميع االإدارات التي تتعامل مع اإدارة االأثر  

قطاع االأمن اخلا�س- اإدارة املتفجرات  

قطاع االأمن العام   

االإدارة العامة الأمن املطار   

االإدارة العامة للمباحث اجلنائية  

االإدارة العامة ملكافحة املخدرات  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

2-2012/9/29تفرغ كلي20�شهر 

دورة التاأ�سي�سية ملدربي الكالب البولي�سية 
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الهدف:

     املحافظة على رفع م�شتوى الطيارين. 

املحتوى: 

.(GH) طريان عام  

الفئة امل�شاركة:

كابنت طيار  

م�شاعد كابنت  

مكان االنعقاد:
 

االإدارة العامة املركزية للعمليات – اإدارة جناح طريان ال�شرطة  

اجلهة امل�شتفيدة: 

االإدارة العامة املركزية للعمليات  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

7-2012/10/18تفرغ جزئي7اأ�شبوعني

EC -135 )GH( دورة تن�سيطية الطريان العام

�شاد�شا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع العمليات
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الهدف:

للحدث  للو�شول  االأوىل  اللحظات  يف  الت�شرف  كيفية  على  االأمن  رجال  تدريب      

والتعامل مع املواد اخلطرة.

املحتوى: 

     االإجراءات اخلا�شة بتدابري الدفاع املدين وو�شائل ال�شالمة وكيفية التعامل مع املواد 

اخلطرة

الفئة امل�شاركة:

�شباط   

اأفراد   

مكان االنعقاد:
 

االإدارة العامة للدفاع املدين  

اجلهة امل�شتفيدة: 

االإدارة العامة للدفاع املدين  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

7- 2012/10/11تفرغ كلي40اأ�شبوع

دورة امل�ستجيب الأول يف التعامل مع املواد اخلطرة

�شاد�شا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع العمليات
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الهدف:

     املحافظة على رفع امل�شتوى العام للطيارين. 

املحتوى: 

.(GH) 1- طريان عام

الفئة امل�شاركة:

كابنت طيار  

م�شاعد كابنت   

مكان االنعقاد:
 

االإدارة العامة املركزية للعمليات – اإدارة جناح طريان ال�شرطة  

اجلهة امل�شتفيدة: 

االإدارة العامة املركزية للعمليات  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

4- 2012/11/15تفرغ جزئي5اأ�شبوعني

AS -356 )GH( دورة تن�سيطية الطريان العام

�شاد�شا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع العمليات
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الهدف:

     املحافظة على رفع امل�شتوى العام للطيارين. 

املحتوى: 

.(IF) طريان عدادات  

الفئة امل�شاركة:

كابنت طيار  

م�شاعد كابنت   

مكان االنعقاد:
 

االإدارة العامة املركزية للعمليات – اإدارة جناح طريان ال�شرطة  

اجلهة امل�شتفيدة: 

االإدارة العامة املركزية للعمليات  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

18- 2012/11/29تفرغ جزئي5اأ�شبوعني

7-2012/4/18تفرغ جزئي 5اأ�شبوعني 

EC-135 )IF( دورة تن�سيطية الطريان عدادات

�شاد�شا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع العمليات
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الهدف:

     املحافظة على رفع امل�شتوى العام للطيارين. 

املحتوى: 

.(IF) طريان عام  

الفئة امل�شاركة:

كابنت طيار  

م�شاعد كابنت   

مكان االنعقاد:
 

االإدارة العامة املركزية للعمليات – اإدارة جناح طريان ال�شرطة  

اجلهة امل�شتفيدة: 

االإدارة العامة املركزية للعمليات  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

2- 2012/12/13تفرغ جزئي5اأ�شبوعني

3/24-2013/4/4تفرغ جزئي 5اأ�شبوعني 

AS -356 )IF( دورة تن�سيطية الطريان عدادات

�شاد�شا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع العمليات
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تنمية قدرات ال�شباط على التعامل امليداين مع عوامل اأ�شلحة 

الدمار ال�شامل وال�شيطرة عليها واإعادة الو�شع على ما كان عليه قبل احلدث.

املحتوى: 

1- تفا�شيل اأ�شلحة الدمار ال�شامل (الكيماوية – البيولوجية – النووية)

2- املواد اخلطرة 

3- االأمن النووي

4- االإ�شعافات االأولية والعالج

5- مالب�س الوقاية ال�شخ�شية

6- اأجهزة ومعدات الك�شف

7- معدات التطهري

8- التدريب امليداين

الفئة امل�شاركة:

�شباط   

مكان االنعقاد:
 

االإدارة العامة للدفاع املدين  

اجلهة امل�شتفيدة: 

االإدارة العامة للدفاع املدين  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

2-2012/12/13تفرغ كلي20اأ�شبوعني

دورة التعامل مع اأ�سلحة الدمار ال�سامل ل�سباط الدفاع املدين

بدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية

�شاد�شا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع العمليات
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تدريب وتاأهيل �شباط وزارة الداخلية على تدابري واأعمال الدفاع 

املدين.

املحتوى: 

1- االإجراءات اخلا�شة لتدابري الدفاع املدين 

2- و�شائل ال�شالمة وكيفية التعامل مع احلوادث.

الفئة امل�شاركة:

�شباط   

مكان االنعقاد:
 

االإدارة العامة للدفاع املدين  

اجلهة امل�شتفيدة: 

قطاع االأمن اخلا�س – اإدارة احلماية اخلا�شة  

االإدارة العامة للدفاع املدين  

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

2-2012/12/6تفرغ كلي30اأ�شبوع

الدورة التاأ�سي�سية اخلام�سة ل�سباط وزارة الداخلية على تدابري الدفاع املدين

�شاد�شا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع العمليات
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الهدف:

     املحافظة على رفع امل�شتوى العام للطيارين. 

املحتوى: 

.(P.R) مهام �شرطية جوية  

الفئة امل�شاركة:

كابنت طيار  

م�شاعد كابنت   

مكان االنعقاد:
 

االإدارة العامة املركزية للعمليات – اإدارة جناح طريان ال�شرطة  

اجلهة امل�شتفيدة: 

االإدارة العامة املركزية للعمليات  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

16-2012/12/27تفرغ جزئي5اأ�شبوعني

EC-135 )P.R( دورة تن�سيطية على املهام ال�سرطية اجلوية

�شاد�شا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع العمليات
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الهدف:

     املحافظة على رفع م�شتوى الطيارين.

املحتوى: 

1- طريان الون�س. 

الفئة امل�شاركة:

كابنت طيار.  

م�شاعد كابنت.  

مكان االنعقاد:
 

االإدارة العامة املركزية للعمليات – اإدارة جناح طريان ال�شرطة  

اجلهة امل�شتفيدة: 

االإدارة العامة املركزية للعمليات  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

6-2013/1/17تفرغ جزئي5اأ�شبوعني

AS -365 دورة تن�سيطية على طريان الون�ض

�شاد�شا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع العمليات
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تدريب وتاأهيل �شباط ال�شف واالأفراد بوزارة الداخلية على تدابري 

واأعمال الدفاع املدين.

املحتوى: 

1- االإجراءات اخلا�شة لتدابري الدفاع املدين 

2- و�شائل ال�شالمة وكيفية التعامل مع احلوادث.

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف  

اأفراد  

مكان االنعقاد:
 

االإدارة العامة للدفاع املدين  

اجلهة امل�شتفيدة: 

قطاع االأمن اخلا�س – اإدارة احلماية اخلا�شة  

االإدارة العامة للدفاع املدين  

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

13-2013/1/17تفرغ كلي30اأ�شبوع

الدورة التاأ�سي�سية الثالثة ل�سباط ال�سف والأفراد بوزارة الداخلية 

على تدابري الدفاع املدين

�شاد�شا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع العمليات
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الهدف:

املحافظة على رفع م�شتوى الطيارين.  

املحتوى: 

(NAV) مالحة جوية  

الفئة امل�شاركة:

كابنت طيار  

م�شاعد كابنت  

مكان االنعقاد:
 

االإدارة العامة املركزية للعمليات – اإدارة جناح طريان ال�شرطة  

اجلهة امل�شتفيدة: 

االإدارة العامة املركزية للعمليات  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

3- 2013/2/14تفرغ جزئي5اأ�شبوعني

135 -NAV) EC( دورة تن�سيطية على املالحة اجلوية

�شاد�شا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع العمليات
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الهدف:

     املحافظة على رفع م�شتوى الطيارين.

املحتوى: 

(NAV) عدادات  

الفئة امل�شاركة:

     كابنت طيار

     م�شاعد كابنت

مكان االنعقاد:
 

االإدارة العامة املركزية للعمليات – اإدارة جناح طريان ال�شرطة  

اجلهة امل�شتفيدة: 

االإدارة العامة املركزية للعمليات  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

3- 2013/3/14تفرغ جزئي5اأ�شبوعني

 AS -365 )NAV( دورة تن�سيطية على املالحة اجلوية

�شاد�شا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع العمليات
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مركز التدريب 
التخصصي

 لقطاع المرور

�سابعًا
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�شابعا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور

ا�سم الدورةالرقم
مدة تعقد خالل الفرتة

النعقاد اإىلمن

اأ�شبوعني 2012/9/232012/10/6دورة الفح�س الفني التاأ�شي�شية االأوىل 1

اأ�شبوع2012/10/72012/10/13دورة حتقيق املخالفات الثانية (�شباط)2

3
الدورة التن�شيطية لرجل املرور الثالثة 

(�شباط)
اأ�شبوع 2012/10/142012/10/20

4
دورة تراخي�س املرور (الثانية)

(مركبات – رخ�س قيادة) (موظفات)
اأ�شبوع 2012/11/42012/11/10

5
ور�شة عمل مبنا�شبة اليوم العاملي لذكرى 

حوادث املرور 
اأ�شبوع 2012/11/182012/11/22

6
الدورة التاأ�شي�شية لرجل املرور ال�شابعة 

(�شباط �شف واأفراد)
اأ�شبوعني 2012/11/252012/12/8

اأ�شبوعني 2012/12/92012/12/22دورة الفح�س الفني التن�شيطية (الرابعة)7

8
الدورة التن�شيطية لرجل املرور الثالثة 

(�شباط �شف و اأفراد)
اأ�شبوع 2012/12/232012/12/29

9
الدورة التاأ�شي�شية لرجل املرور ال�شاد�شة

 (�شباط)
اأ�شبوعني 2013/1/62013/1/19

10
دورة الك�شف عن الرقم املميز لل�شاحنات 

واالإطارات 
اأ�شبوع 2013/3/102013/3/16

11

دورة تراخي�س املرور الثالثة

 (مركبات – رخ�س قيادة)

(مدنيني – �شباط �شف واأفراد)

اأ�شبوع 2013/3/172013/3/23

اأ�شبوعني 2013/3/242013/4/6دورة الفح�س الفني التاأ�شي�شية الثانية 12

13
الدورة التاأ�شي�شية لرجل املرور الثامنة 

 (�شباط �شف واأفراد) 
اأ�شبوعني 2013/4/72013/4/20

الدورات التدريبية التي تعقد يف مركز التدريب التخ�س�سي لقطاع املرور 

للمو�سم التدريبي 2013/2012
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�شابعا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور

اأ�شبوعني 2013/4/212013/5/4دورة الفح�س الفني التن�شيطية اخلام�شة 14

15
الدورة التن�شيطية للدراجات االآلية للمرور 

الثالثة (�شباط �شف واأفراد)
اأ�شبوع 2013/5/52013/5/11

16

ور�شة عمل مبنا�شبة ذكرى انطالق حملة 

االأمم املتحدة لل�شالمة على الطرق العقد 

2012-2011

2013/5/122013/5/12
يوم 

اأ�شبوعني 2013/5/122013/5/25دورة الفح�س الفني التاأ�شي�شية الثالثة 17

18
ندوة امل�شاريع امل�شتقبلية املوؤثرة على 

احلركة املرورية (الثانية)
يوم 2013/5/282013/5/28

19
ور�شة عمل تدريب الكوادر الوطنية 

للجهات املعينة بقطاع النقل واملرور 
اأ�شبوع يحدد الحقايحدد الحقا 
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دورة الفح�ض الفني التاأ�سي�سية )الأوىل – الثانية – الثالثة(

الهدف:

الفني  الفح�س  اأ�ش�س  حول  املتدربني  ومهارات  معارف  تنمية  اإىل  الدورة  تهدف       

للمركبات وتزويدهم باالأ�شاليب والو�شائل الالزمة ملمار�شة اأن�شطتهم مع تنمية مهارتهم 

االإدارية.

املحتوى: 

1- ميكانيكا ال�شيارات.

2- �شروط االأمن واملتانة.

3- فن التعامل مع اجلمهور.

4- اإعداد التقارير الفنية.

5- �شرح الإ�شتكمال واأمناط التزييف والتزوير.

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف   

اأفراد  

مدنيني حا�شلني على دبلوم  

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور  

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع املرور  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

9/23-2012/10/6تفرغ كلي20اأ�شبوعني

3/24-2013/4/6تفرغ كلي20اأ�شبوعني

12-2013/5/25تفرغ كلي20اأ�شبوعني

�شابعا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور
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دورة حتقيق املخالفات )الثانية( �سباط 

الهدف:

املخالفات وطريقة  املرور و�شرح ملختلف  بكافة قوانني  املتدرب  تلقني  اإىل       تهدف 

التعامل معها خالل التحقيق وت�شجيلها واإدخالها.

املحتوى: 

1- �شرح مواد قانون املرور.

2- اأنواع املخالفات املبا�شرة وغري املبا�شرة.

3- كيفية التحقيق للف�شل يف املخالفات التي مت الت�شكيك يف �شحتها.

4- طريقة حتويل املخالفات اإىل املحكمة.

5- فن التعامل مع اجلمهور.

6- اإعداد وكتابة التقارير.

7- العالمات واالإر�شادات املرورية.

8- الفح�س الفني للمركبات.

الفئة امل�شاركة:

�شباط  

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور  

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع املرور  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

7-2012/10/13تفرغ كلي20اأ�شبوع 

�شابعا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تزويد واإعداد ال�شباط العاملني يف قطاع املرور باملعرفة الالزمة 

لقانون املرور واأحكامه واآدابه. لتنمية مهاراتهم للقيام باملهام املرورية على اأكمل وجه.

املحتوى: 

1- قواعد املخاطبات عن طريق اجلهاز الال�شلكي.

2- معرفة املعامل وجغرافية الدولة والطرق الرئي�شية وم�شمياتها.

3- اإجراءات تخطيط احلادث املروري.

4- االإ�شارات اليدوية املعتمدة لرجل املرور يف حالة (حتويل خط ال�شري- تعطل االإ�شارة ال�شوئية).

5- اإجراءات اال�شتيقاف يف حالة حترير املخالفة.

6- حما�شرة عامة عن قانون املرور (الرخ�س- املركبات- املخالفات- الفح�س الفني- 

قواعد واآداب املرور).

7- �شروط االأمن واملتانة.

8- اإعداد وكتابة التقارير.

9- مهارات فن التعامل مع اجلمهور.

10- االإ�شارات ال�شوئية وطريقة عملها.

11- العالمات املرورية.

12- ت�شاريح اأعمال الطرق.  

الفئة امل�شاركة:

�شباط  

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور  

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع املرور  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

14-2012/10/20تفرغ كلي20اأ�شبوع

الدورة التن�سيطية لرجل املرور )الثالثة( �سباط

�شابعا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تعريف املوظف االإملام ال�شامل برتاخي�س املرور فيما يخ�س رخ�س 

املرور  بقانون  وتعريفه  الرتاخي�س  معامالت  اجناز  وكيفية  املركبات  وتراخي�س  ال�شوق 

والالئحة التنفيذية لقانون املرور.

املحتوى: 

1- قانون املرور والالئحة التنفيذية لرتاخي�س �شري املركبات ورخ�س وت�شاريح ال�شوق.

2- دليل االإجراءات لرتاخي�س املركبات.

3- ت�شجيل املركبات اجلديدة.

4- اأنواع تراخي�س املركبات.

5- االإجراءات املتبعة الإجناز معامالت تراخي�س املركبات.

6- اللوحات املعدنية واأنواعها.

7- دليل االإجراءات لرخ�س ال�شوق.

8- اأنواع الرتاخي�س.

9- اأنواع الرخ�س.

10- اأنواع الت�شاريح.

11- اأنواع االإجراءات لالإ�شدار.

12- الباب ال�شاد�س من الالئحة التنفيذية- الر�شوم.

13- فن التعامل مع اجلمهور.

14- اإعداد وكتابة التقارير.

الفئة امل�شاركة:

     مدنيني 

دورة تراخي�ض املرور )مركبات- رخ�ض قيادة(- موظفات

�شابعا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور
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مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور  

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع املرور  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

4-2012/11/10تفرغ كلي20اأ�شبوع

�شابعا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور
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الهدف:

باملعرفة  املرور  العاملني يف قطاع  ال�شباط من  واإعداد  تزويد  اإىل  الدورة       تهدف 

الالزمة لقانون املرور واأحكامه واآدابه، لتنمية مهاراتهم للقيام باملهام املرورية على اأكمل 

وجه.

املحتوى: 

1- قواعد املخاطبات عن طريق اجلهاز الال�شلكي.

2- معرفة معامل وجغرافية الدولة والطرق الرئي�شية وم�شمياتها.

3- اإجراءات تخطيط احلادث املروري.

4- االإ�شارات اليدوية املعتمدة لرجل املرور يف حالة (حتويل خط ال�شري- تعطل االإ�شارة  

ال�شوئية).

5- اإجراءات اال�شتيقاف يف حالة حترير املخالفة.

6- حما�شرة عامة عن قانون املرور (الرخ�س- املركبات- املخالفات- الفح�س الفني- 

قواعد واآداب املرور).

7- �شروط االأمن واملتانة.

8- اإعداد وكتابة التقارير.

9- مهارات فن التعامل مع اجلمهور.

10- االإ�شارات ال�شوئية وطريقة عملها.

11- العالمات املرورية.

12- ت�شاريح اأعمال الطرق.

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف   

اأفراد   

الدورة التاأ�سي�سية لرجل املرور)ال�سابعة – الثامنة(  �سباط �سف و اأفراد

�شابعا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور
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مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور  

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع املرور  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

11/25-2012/12/8تفرغ كلي20اأ�شبوعني

7-2013/4/20تفرغ كلي20اأ�شبوعني

�شابعا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور
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الهدف:

الفني  الفح�س  اأ�ش�س  على  املتدربني  ومهارات  معارف  تنمية  اإىل  الدورة  تهدف      

للمركبات وتزويدهم باالأ�شاليب والو�شائل احلديثة الالزمة لفح�س املركبات مع تو�شيح 

القوانني املعدلة يف جمال الفح�س الفني.

املحتوى: 

1- ميكانيكا ال�شيارات.

2- �شروط االأمن واملتانة.

3- فن التعامل مع اجلمهور.

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف  

فاح�شني فنيني   

مدنيني حا�شلني على دبلوم  

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور  

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع املرور

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

9-2012/12/22تفرغ كلي20اأ�شبوعني 

4/21-2013/5/4تفرغ كلي20اأ�شبوعني 

دورة الفح�ض الفني التن�سيطية )الرابعة- اخلام�سة(

�شابعا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تزويد واإعداد رجل املرور من العاملني يف قطاع املرور باملعرفة 

الالزمة لقانون املرور واأحكامه واآدابه. لتنمية مهاراتهم للقيام باملهام املرورية على اأكمل 

وجه.

املحتوى: 

1- قواعد املخاطبات عن طريق اجلهاز الال�شلكي.

2- معرفة املعامل وجغرافية الدولة والطرق الرئي�شية وم�شمياتها.

3- اإجراءات تخطيط احلادث املروري.

4- االإ�شارات اليدوية املعتمدة لرجل املرور يف حالة (حتويل خط ال�شري- تعطل االإ�شارة 

ال�شوئية).

5- اإجراءات اال�شتيقاف يف حالة حترير املخالفة.

6- حما�شرة عامة عن قانون املرور (الرخ�س- املركبات- املخالفات- الفح�س الفني- 

قواعد واآداب املرور).

7- �شروط االأمن واملتانة.

8- اإعداد وكتابة التقارير.

9- مهارات فن التعامل مع اجلمهور.

10- االإ�شارات ال�شوئية وطريقة عملها.

11- العالمات املرورية.

12- ت�شاريح اأعمال الطرق.  

13- الفح�س الفني.

الفئة امل�شاركة:
�شباط �شف  

اأفراد  

الدورة التن�سيطية لرجل املرور  �سباط �سف و اأفراد )الثانية(

�شابعا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور
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مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور  

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع املرور  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

9-2012/12/22تفرغ كلي20اأ�شبوع

�شابعا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور
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الهدف:

    تهدف الدورة اإىل تزويد واإعداد ال�شباط من العاملني يف قطاع املرور باملعرفة الالزمة 

لقانون املرور واأحكامه واآدابه، لتنمية مهاراتهم للقيام باملهام املرورية على اأكمل وجه.

املحتوى: 

1- قواعد املخاطبات عن طريق اجلهاز الال�شلكي.

2- معرفة معامل وجغرافية الدولة والطرق الرئي�شية وم�شمياتها.

3- اإجراءات تخطيط احلادث املروري.

4- االإ�شارات اليدوية املعتمدة لرجل املرور يف حالة (حتويل خط ال�شري- تعطل االإ�شارة  

ال�شوئية).

5- اإجراءات اال�شتيقاف يف حالة حترير املخالفة.

6- حما�شرة عامة عن قانون املرور (الرخ�س- املركبات- املخالفات- الفح�س الفني- 

قواعد واآداب املرور).

7- �شروط االأمن واملتانة.

8- اإعداد وكتابة التقارير.

9- مهارات فن التعامل مع اجلمهور.

10- االإ�شارات ال�شوئية وطريقة عملها.

11- العالمات املرورية.

12- ت�شاريح اأعمال الطرق.

13- الفح�س الفني

الفئة امل�شاركة:

     �شباط 

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور  

الدورة التاأ�سي�سية لرجل املرور)ال�ساد�سة( �سباط 

�شابعا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور
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اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع املرور  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

6-2013/1/19تفرغ كلي20اأ�شبوعني

�شابعا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور
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الهدف:

     تهدف اإىل تنمية معارف و مهارات املتدربني حول اأ�ش�س التعرف على الرقم املميز و 

رموز االإطارات و كيفية فح�شها.

املحتوى: 

1- �شرح القاعدة واإي�شاح �شكل املركبة من رقم القاعدة.

2- قراءة الرقم وتبيني االأوزان.

3- ك�شف التزوير يف رقم القاعدة.

4- رموز الرقم املميز ( ال�شا�شي ).

5- رموز االإطارات. 

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف و اأفراد فاح�شني  

فنيني   

مدنيني حا�شلني على دبلوم   

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور  

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع املرور  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

10-2013/3/16تفرغ كلي20اأ�شبوع 

دورة الك�سف عن الرقم املميز لل�ساحنات و الإطارات 

�شابعا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل اإعطاء املوظف االإملام ال�شامل برتاخي�س املرور فيما يخ�س رخ�س 

املرور  بقانون  وتعريفه  الرتاخي�س  معامالت  اجناز  وكيفية  املركبات  وتراخي�س  ال�شوق 

والالئحة التنفيذية لقانون املرور.

املحتوى: 

1- قانون املرور والالئحة التنفيذية لرتاخي�س �شري املركبات ورخ�س وت�شاريح ال�شوق.

2- دليل االإجراءات لرتاخي�س املركبات.

3- ت�شجيل املركبات اجلديدة.

4- اأنواع تراخي�س املركبات.

5- االإجراءات املتبعة الإجناز معامالت تراخي�س املركبات.

6- اللوحات املعدنية واأنواعها.

7- دليل االإجراءات لرخ�س ال�شوق.

8- اأنواع الرتاخي�س.

9- اأنواع الرخ�س.

10- اأنواع الت�شاريح.

11- اأنواع االإجراءات لالإ�شدار.

12- الباب ال�شاد�س من الالئحة التنفيذية- الر�شوم.

13- فن التعامل مع اجلمهور.

14- اإعداد وكتابة التقارير.

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف  

اأفراد  

مدنيني حا�شلني على دبلوم  

دورة تراخي�ض املرور )الثالثة( مركبات- رخ�ض قيادة مدنيني- �سباط �سف و اأفراد

�شابعا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور
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مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور.  

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع املرور  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

17-2013/3/23تفرغ كلي20اأ�شبوع

�شابعا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور
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الهدف:

االآلية  الدراجات  قيادة  املتدربني حول  وتنمية مهارات  تدريب  اإىل  الدورة  تهدف       

للقيادة ال�شحيحة واالآمنة للقيام باملهام املرورية على اأكمل وجه.

املحتوى: 

1- حما�شرة عامة عن قانون املرور (الرخ�س- املركبات- املخالفات- الفح�س الفني- 

قواعد واآداب املرور).

2- اإجراءات اال�شتيقاف يف حالة حترير املخالفة.

3- تخطيط احلوادث.

4- معرفة املعامل وجغرافية الدولة والطرق الرئي�شية وم�شمياتها.

5- التعرف على الدراجة االآلية ومكوناتها.

6- تدريب ميداين لقيادة الدراجة االآلية.

7- االإ�شارات ال�شوئية وطريقة عملها.

8- العالمات املرورية.

9- ت�شاريح اأعمال الطرق.

10- فن التعامل مع اجلمهور.

الفئة امل�شاركة:
�شباط �شف  

اأفراد  

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور  

اجلهة امل�شتفيدة:

    قطاع املرور

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

5-2013/5/11تفرغ كلي20اأ�شبوع 

الدورة التن�سيطية للدراجات الآلية للمرور )الثالثة( �سباط �سف واأفراد 

�شابعا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور
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الهدف:

     تهدف الندوة اإىل تعريف امل�شاركني باخلطط وامل�شاريع التي �شتنفذ يف الكويت و 

ميكن اأن يكون لها تاأثريا على حركة ال�شري.

املحتوى: 

1- امل�شاريع امل�شتقبلية بدايتها و نهايتها.

2- اخلطط البديلة لتجنب االختناقات املرورية.

3- الدرا�شات املرورية لتاأثري هذه امل�شاريع على احلركة املرورية.

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف  

اأفراد  

مكان االنعقاد:

يحدد الحقا   

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع املرور  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

2013/5/28تفرغ كلي-يوم 

ندوة امل�ساريع امل�ستقبلية املوؤثرة على احلركة املرورية )الثانية(

�شابعا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور
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مركز التدريب 
التخصصي  لقطاع 

األمن العام

ثامنا
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اأ- الــــــدورات التـــــاأ�سي�سية  

ا�سم الدورةالرقم
تعقد خالل الفرتة

مدة الدورة
اإىلمن

1
فن التعامل مع اجلمهور يف جمال قطاع 

االأمن العام (�شباط �شف - اأفراد)
اأ�شبوعخالل �شهر -  نوفمرب/2012

2
فن التعامل مع اجلمهور يف جمال قطاع 

االأمن العام (�شباط)
اأ�شبوعخالل �شهر -  يناير/2013

اأ�شبوعنيخالل �شهر -  مار�س/2013اإعداد وكتابة التقارير3

اأ�شبوعخالل �شهر -  مار�س/2013الثقافة القانونية لرجل املخفر4

اأ�شبوعخالل �شهر - ابريل/2013ماأمور ال�شلكي5

اأ�شبوعخالل �شهر - يونيو/2013اأ�ش�س العمل االإداري يف املخفر6

ب- الــــــدورات التــــــخ�س�سية  

اأ�شبوعني خالل �شهر -دي�شمرب/2012دليل �شابط االأمن العام 1

اأ�شبوع خالل �شهر - يناير/2013املهارات االإدارية ل�شباط املخفر 2

اأ�شبوعخالل �شهر - اإبريل /2013اإعداد م�شاعد �شابط املخفر3

اأ�شبوعنيخالل �شهر -  مايو/2013املهام االأ�شا�شية ل�شباط ال�شف واالأفراد 4

اأ�شبوعنيخالل �شهر -  مايو/2013برنامج هاتف الطوارئ5

3 اأ�شابيعخالل �شهر -  مايو/2013�شرطة خدمة املجتمع6

ج- الــــــدورات التـــــقدمية

اأ�شبوعخالل �شهر -  نوفمرب/2012القيادة االإدارية1

اأ�شبوعخالل �شهر - دي�شمرب/2012مهارات التفاو�س واالت�شال مع االآخرين2

اأ�شبوعخالل �شهر -  اإبريل /2013تخطيط واإدارة خطة العمل3

اأ�شبوعخالل �شهر -  يونيو /2013اإدارة وتروؤ�س االجتماعات واللجان4

ثامنا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع  االأمن العام 

الدورات التدريبية التي تعقد يف مركز التدريب التخ�س�سي 

 لالأمن العام للمو�سم التدريبي  2013/2012
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ثامنا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع  االأمن العام -

الهدف:

     رفع كفاءة العاملني واإك�شابهم مهارات التعامل مع االأمناط ال�شلوكية املختلفة والتعرف 

عليها واالإجراءات الواجب اإتباعها. 

املحتوى: 

1- طبيعة واأنواع اخلدمات التي يقدمها قطاع االأمن العام. 

2- االأمناط املختلفة من الب�شر وكيفية التعامل معهم.

3- مهارات االت�شال باجلمهور.

4- املهارات ال�شلوكية الواجب توافرها يف مقدمي اخلدمة بقطاع االأمن العام.

5- كيفية التعامل مع �شكاوي اجلمهور.

6- متابعة وتقييم اأداء اخلدمات التي يقدمها قطاع االأمن العام.

الفئة امل�شاركة:

     �شباط �شف

اأفراد  

مكان االنعقاد:

     يحدد الحقا

اجلهة امل�شتفيدة:

     منت�شبي قطاع االأمن العام

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

خالل �شهر - نوفمرب /2012تفرغ كلي15اأ�شبوع

الـــدورات التــاأ�شي�شية

دورة فن التعامل مع اجلمهور يف جمال

قطاع الأمن العام )�سباط �سف – اأفراد(
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الهدف:

     رفع كفاءة العاملني واإك�شابهم مهارات التعامل مع االأمناط ال�شلوكية املختلفة والتعرف 

عليها واالإجراءات الواجب اإتباعها. 

املحتوى: 

1- طبيعة واأنواع اخلدمات التي يقدمها قطاع االأمن العام. 

2- االأمناط املختلفة من الب�شر وكيفية التعامل معهم.

3- مهارات االت�شال باجلمهور.

4- املهارات ال�شلوكية الواجب توافرها يف مقدمي اخلدمة بقطاع االأمن العام.

5- كيفية التعامل مع �شكاوي اجلمهور.

6- متابعة وتقييم اأداء اخلدمات التي يقدمها قطاع االأمن العام.

الفئة امل�شاركة:

     �شباط من رتبة مالزم اإىل نقيب

مكان االنعقاد:

     يحدد الحقا

اجلهة امل�شتفيدة:

     منت�شبي قطاع االأمن العام

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

خالل �شهر - نوفمرب /2012تفرغ كلي15اأ�شبوع

دورة فن التعامل مع اجلمهور يف جمال قطاع الأمن العام )�سباط(

الـــدورات التــاأ�شي�شيةثامنا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع  االأمن العام -



2013 - 2012
395

الهدف:

     رفع مهارات العاملني يف قطاع االأمن العام على كيفية اإعداد وكتابة التقارير االإدارية 

الفنية.

املحتوى: 

1- املرا�شالت ال�شرطية.

2- حما�شر االجتماع.

3- كتابة التقارير ال�شرطية و�شياغتها.

الفئة امل�شاركة:

     �شباط 

مكان االنعقاد:

     يحدد الحقا

اجلهة امل�شتفيدة:

     منت�شبي قطاع االأمن العام

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

خالل �شهر – مار�س /2013تفرغ كلي12اأ�شبوع

دورة اإعداد وكتابة التقارير

الـــدورات التــاأ�شي�شيةثامنا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع  االأمن العام - الـــدورات التــاأ�شي�شية



2013 - 2012
396

الهدف:

التقارير  وكتابة  الق�شايا  ت�شنيف  يف  القانونية  املهارات  الدورة  منت�شبي  اإك�شاب       

وحما�شر املعاينة وبيان االأخطاء ال�شائعة التي تقع بني العاملني يف املخافر يف ت�شنيف 

الق�شايا. 

املحتوى: 

1- ماهية الت�شرف حني تلقي البالغات.

2- ت�شنيف الق�شايا (جنايات – جنح).

3- كتابة تقارير الق�شايا وحما�شر املعاينة.

4- كيفية املحافظة على املوقع.

5- االأخطاء ال�شائعة.

الفئة امل�شاركة:

     �شباط من رتبة مالزم اإىل نقيب

  العاملني يف املخافر

مكان االنعقاد:

     يحدد الحقا

اجلهة امل�شتفيدة:

     منت�شبي قطاع االأمن العام

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

خالل �شهر –  مار�س/2013تفرغ كلي20- 30اأ�شبوع

دورة الثقافة القانونية لرجل املخفر

الـــدورات التــاأ�شي�شيةثامنا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع  االأمن العام -



2013 - 2012
397

الهدف:

العام يف جمال  باالأمن  العاملني  ال�شرطة  تنمية قدرات رجال  اإىل  الدورة  تهدف       

االت�شاالت ال�شلكية والال�شلكية.

املحتوى: 

1- قواعد املخاطبات عن طريق اجلهاز.

2- التوجيه عن طريق اخلرائط.

3- االإجراءات االأمنية امل�شددة.

الفئة امل�شاركة:

     �شباط 

�شباط �شف  

اأفراد   

مكان االنعقاد:

     يحدد الحقا

اجلهة امل�شتفيدة:

     منت�شبي قطاع االأمن العام

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

خالل �شهر –  اإبريل/2013تفرغ كلي15اأ�شبوع

دورة ماأمور ل�سلكي

الـــدورات التــاأ�شي�شيةثامنا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع  االأمن العام - الـــدورات التــاأ�شي�شية



2013 - 2012
398

الهدف:

ال�شجالت  على  والتعرف  االإداري  العمل  مهارات  واإك�شابهم  العاملني  كفاءة  رفع       

واالإجراءات الواجب اإتباعها يف اإعداد وكتابة التقارير وال�شجالت.

املحتوى: 

1- التعرف على اأنواع ال�شجالت امل�شتخدمة يف عمل املخفر.

2- �شجل االأحوال.

3- �شجل البالغات.

4- �شجل املفقودات.

الفئة امل�شاركة:

     �شباط �شف

اأفراد   

مكان االنعقاد:

     يحدد الحقا

اجلهة امل�شتفيدة:

     منت�شبي قطاع االأمن العام

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

خالل �شهر –  يونيو/2013تفرغ كلي15اأ�شبوع

دورة اأ�س�ض العمل الإداري يف املخفر

الـــدورات التــاأ�شي�شيةثامنا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع  االأمن العام -



2013 - 2012
399

الـــدورات التــاأ�شي�شية

الهدف:

     تنمية مهارات منت�شبي هذه الدورة للقيام باأعمال �شابط املخفر وذلك من خالل 

معرفة االأ�ش�س احلديثة املطبقة يف اإدارة املخافر.  

املحتوى: 

1- دليل ال�شابط.

2- كتابة التقارير.

3- م�شرح اجلرمية.

4- فن التعامل مع اجلمهور.

5- حما�شرة عن كيفية التعرف على املخدرات.

الفئة امل�شاركة:

     �شباط

مكان االنعقاد:

     يحدد الحقا

اجلهة امل�شتفيدة:

     منت�شبي قطاع االأمن العام

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

خالل �شهر –  دي�شمرب/2012تفرغ كلي12اأ�شبوعني

دورة دليل �سابط الأمن العام

الـــدورات التـــخ�ش�شيةثامنا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع  االأمن العام -



2013 - 2012
400

الهدف:

املهارات  واإك�شابهم  االإداري  لالإ�شراف  االأ�شا�شية  املفاهيم  امل�شاركني على  تدريب       

العمل  جمال  يف  تقابلهم  التي  االإدارية  امل�شكالت  حلل  الالزمة  والتطبيقية  العلمية 

واالإ�شراف االإداري.

املحتوى: 

1- الواجبات االأ�شا�شية لوظيفة االإ�شراف االإداري.

2- اجلوانب االإدارية للوظيفة االإ�شرافية.

3- كيفية ا�شتخدام �شجالت املخفر.

4- كيفية كتابة التقارير ال�شنوية.

الفئة امل�شاركة:

     �شباط من رتبة نقيب اإىل رائد

مكان االنعقاد:

     يحدد الحقا

اجلهة امل�شتفيدة:

     منت�شبي قطاع االأمن العام

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

خالل �شهر – يناير/2013تفرغ كلي12اأ�شبوع

دورة املهارات الإدارية ل�سباط املخفر 

الـــدورات التـــخ�ش�شيةثامنا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع  االأمن العام -



2013 - 2012
401

الهدف:

     رفع كفاءة وتاأهيل العاملني يف قطاع االأمن العام من �شباط ال�شف للعمل كم�شاعد 

�شابط خمفر.

املحتوى: 

1- دليل ال�شابط.

2- كتابة التقارير.

3- م�شرح اجلرمية.

4- فن التعامل مع اجلمهور.

5- حما�شرة عامة يف اإر�شادات وتوجيهات عامة لعمل املخفر.

الفئة امل�شاركة:

     �شباط �شف

  اأفراد

مكان االنعقاد:

     يحدد الحقا

اجلهة امل�شتفيدة:

     منت�شبي قطاع االأمن العام

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

خالل �شهر – اإبريل / 2013تفرغ كلي320 اأ�شابيع

دورة اإعداد م�ساعد �سابط املخفر 

الـــدورات التـــخ�ش�شيةثامنا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع  االأمن العام - الـــدورات التـــخ�ش�شية



2013 - 2012
402

الهدف:

     رفع كفاءة العاملني يف قطاع االأمن العام من خالل بيان املهام االأ�شا�شية من اأجل 

تدريبهم وتنمية قدراتهم يف (التعامل مع اجلمهور واملحافظة على م�شرح اجلرمية والقيام 

مبهام التفتي�س االأمني بال�شكل املطلوب وكيفية نقل وحرا�شة املتهمني بال�شكل ال�شحيح).

املحتوى: 

1- م�شرح اجلرمية.

2- نقل وحرا�شة املتهمني.

3- التفتي�س االأمني.

4- املهام املعتمدة لرجال املخافر.

5- فن التعامل مع اجلمهور.

6- االإجراءات اجلزائية.

7- رماية.

8- حما�شرة عامة يف (التعرف على املتفجرات).

9- حما�شرة عامة يف (التعرف على املخدرات).

الفئة امل�شاركة:

     �شباط �شف

اأفراد  

مكان االنعقاد:

     يحدد الحقا

اجلهة امل�شتفيدة:

     منت�شبي قطاع االأمن العام

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

خالل �شهر – مايو / 2013تفرغ كلي420 اأ�شابيع

دورة املهام الأ�سا�سية ل�سباط ال�سف والأفراد 

الـــدورات التـــخ�ش�شيةثامنا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع  االأمن العام -



2013 - 2012
403

الهدف:

     رفع مهارات العاملني يف اإدارة عمليات االأمن العام من خالل التدريب على برنامج 

االأخطاء  وتقليل  االأداء  لرفع م�شتوى  الالزمة  واكت�شاب اخلربة  الطوارئ (112)  هاتف 

لتح�شني االأداء. 

املحتوى: 

1- التعرف على هاتف الطوارئ.

2- كيفية الربط بني العمليات املركزية وعمليات االأمن العام.

3- ا�شتقبال البالغ وتوجيهه اإىل مديرية االأمن املخت�شة.

4- متابعة البالغ ورفع تقرير اإىل العمليات املركزية عرب �شبكة الترتا.

الفئة امل�شاركة:

     العاملني يف اإدارة عمليات االأمن العام وعمليات مديريات االأمن العام

�شباط   

�شباط �شف   

اأفراد  

مكان االنعقاد:

     يحدد الحقا

اجلهة امل�شتفيدة:

     منت�شبي قطاع االأمن العام

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

خالل �شهر – مايو 2013تفرغ كلي12اأ�شبوعني

برنامج هاتف الطوارئ

الـــدورات التـــخ�ش�شيةثامنا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع  االأمن العام - الـــدورات التـــخ�ش�شية



2013 - 2012
404

الهدف:

     تعريف ال�شرطة يف خدمة املجتمع وتوعية املتدربني من الناحية االجتماعية وحماية 

حقوق االإن�شان وطرق و�شبل معاجلة امل�شاكل االجتماعية واالإن�شانية.  

املحتوى: 

1- كيفية تعامل رجل ال�شرطة مع م�شاكل املجتمع.

2- حقوق االإن�شان.

3- �شلوك واأخالق رجل ال�شرطة.

4- التعامل مع امل�شاكل االأ�شرية.

الفئة امل�شاركة:

     �شباط 

مدنيني موؤهل جامعي  

مكان االنعقاد:

     يحدد الحقا

اجلهة امل�شتفيدة:

     منت�شبي قطاع االأمن العام

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

خالل �شهر – مايو / 2013تفرغ كلي12اأ�شبوع

دورة �سرطة خدمة املجتمع

الـــدورات التـــخ�ش�شيةثامنا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع  االأمن العام -



2013 - 2012
405

الـــدورات التـــخ�ش�شية

الهدف:

     تعريف امل�شاركني باأهمية القيادة يف العمل وتاأثريها على اإجناح العمل والفرق بني 

املدير واملدير القائد.

املحتوى: 

1- التعرف على اأهمية القيادة والفرق بني املدير والقائد.

2- اأهمية مداخل درا�شة القيادة.

3- مفهوم الريادة بالقيادة.

4- ال�شفات املميزة لقادة التغيري احلقيقيني.

5- االإبعاد االإميانية بالقيادة.

الفئة امل�شاركة:

     �شباط من رتبة رائد اإىل عقيد

مكان االنعقاد:

     يحدد الحقا

اجلهة امل�شتفيدة:

     منت�شبي قطاع االأمن العام

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

خالل �شهر – نوفمرب / 2012تفرغ كلي10 – 15اأ�شبوع

دورة القيادة الإدارية 

الــــدورات التــــقدميةثامنا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع  االأمن العام -



2013 - 2012
406

الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تزويد امل�شاركني باملفاهيم العلمية والفنية والقانونية املتعلقة باإدارة 

التفاو�س  م�شكالت  مواجهة  على  قدراتهم  وزيادة  مهاراتهم  وتنمية  التفاو�س  عمليات 

بالرتكيز على املهارات الالزمة يف التعامل مع اجلمهور.

املحتوى: 

1- مفهوم وطبيعة عملية التفاو�س واأبعادها.

2- املدخل ال�شمويل يف عملية التفاو�س.

3- تخطيط عملية التفاو�س.

4- االت�شاالت الب�شرية.

5- التكتيك يف التفاو�س.

6- مهارات االإقناع والتوفيق بني وجهات النظر املتعار�شة.

7- مهارات التفكري اأالبتكاري وتوليد االأفكار يف العمليات التفاو�شية.

8- مهارات التفاو�س الفعال.

الفئة امل�شاركة:

�شباط  من رتبة مقدم اإىل عقيد  

مكان االنعقاد:

     يحدد الحقا

اجلهة امل�شتفيدة:

     منت�شبي قطاع االأمن العام

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

خالل �شهر – دي�شمرب/2012تفرغ كلي12اأ�شبوع

دورة مهارات التفاو�ض والت�سال مع الآخرين 

الــــدورات التــــقدميةثامنا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع  االأمن العام -



2013 - 2012
407

الــــدورات التــــقدمية

الهدف:

     تعريف امل�شاركني باأ�ش�س اإعداد اخلطط ومتكينهم من اإعداد االأهداف االإ�شرتاتيجية 

وبرجمة االأن�شطة والفعاليات التنفيذية. 

املحتوى: 

1- مفهوم اأهمية التفكري والتخطيط اال�شرتاتيجي.

2- التفكري اال�شرتاتيجي و�شنع القرارات.

3- الروؤيا االإ�شرتاتيجية و�شياغة ر�شالة العمل واأهدافها.

4- كيفية متابعة وتقييم اخلطط املو�شوعة.

الفئة امل�شاركة:

     �شباط قادة املناطق- مدراء االإدارات

مكان االنعقاد:

     يحدد الحقا

اجلهة امل�شتفيدة:

     منت�شبي قطاع االأمن العام

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

خالل �شهر – اإبريل / 2013تفرغ كلي12اأ�شبوع

دورة تخطيط واإدارة خطة العمل  

الــــدورات التــــقدميةثامنا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع  االأمن العام -



2013 - 2012
408

الهدف:

     تزويد امل�شاركني باملعرفة واملهارة الالزمة التي متكنهم من اإدارة االجتماعات الناجحة 

وحتقيق االأهداف و�شياغة التقارير وحما�شر االجتماع.

املحتوى: 

1- مفهوم االجتماعات واأهميتها و�شرورتها.

2- اجلانب الفني من اإدارة االجتماعات.

3- مهارات االإقناع والتوا�شل واحلوار يف االجتماعات.

4- اجلانب االإن�شاين يف اإدارة االجتماع.

5- التعامل مع االأمناط املختلفة من النا�س.

6- �شياغة التقارير وحما�شر االجتماع.

الفئة امل�شاركة:

     �شباط من رتبة مقدم فما فوق

    مدير اإدارة

    م�شاعد مدير اإدارة

مكان االنعقاد:

     يحدد الحقا

اجلهة امل�شتفيدة:

     منت�شبي قطاع االأمن العام

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

خالل �شهر - يونيو  / 2013تفرغ كلي12اأ�شبوع

دورة اإدارة وتروؤ�ض الجتماعات واللجان   

الــــدورات التــــقدميةثامنا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع  االأمن العام -
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الــــدورات التــــقدمية

مركز التدريب 
التخصصي  لقطاع 

أمن المنافذ

تا�سعا
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الدورات التدريبية امل�سرتكة والتي تعقد يف مركز التدريب التخ�س�سي لقطاع اأمن 

املنافذ للمو�سم التدريبي 2013/2012 

تا�شعا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع  اأمن املنافذ 

ا�سم الدورةالرقم

تعقد خالل الفرتة

مدة النعقاد

اإىلمن

اأ�شبوع2012/9/22012/9/6التفتي�س االأمني (1)1

اأ�شبوع2012/9/302012/10/4فن التعامل مع اجلمهور2

اأ�شبوع2012/11/42012/11/8الدورة التاأ�شي�شية الأمن املنافذ (11)3

اأ�شبوع2012/12/92012/12/13التفتي�س االأمني (2)4

اأ�شبوع2013/1/62013/1/10الدورة التاأ�شي�شية الأمن املنافذ (12)5

اأ�شبوع 2013/2/102013/2/14فن التعامل مع اجلمهور6

اأ�شبوع2013/3/102013/3/14التفتي�س االأمني (3)7

اأ�شبوع2013/4/212013/4/25فن التعامل مع اجلمهور8

اأ�شبوع2013/5/192013/5/23التفتي�س االأمني (4)9
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تا�شعا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع  اأمن املنافذ 

دورة التفتي�ض الأمني )4-3-2-1(

الهدف:

     اإك�شاب الفئة امل�شاركة مهارات ا�شتخدام اأجهزة التفتي�س االأمني للمطارات والتعريف 

باأنواعها واإجراءات االأمن وال�شالمة.

املحتوى: 

1- م�شئولية مفت�شي اأمن املطار

2- اأنواع اأجهزة االأمن باملطار وا�شتخدام كل منها.

3- اإجراءات االأمن وال�شالمة

4- اأنواع املواد املحظورة واخلطرية

5- اأ�شكال املتفجرات واالأ�شلحة

6- جهاز اأ�شعة اأك�س وقوانني ا�شتخدامه

الفئة امل�شاركة: 

�شباط �شف  

     اأفراد

مكان االنعقاد: 

مركز التدريب التخ�ش�شي- قطاع �شئون اأمن املنافذ  

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع �شئون اأمن املنافذ  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

2- 2012/9/6تفرغ كلي12اأ�شبوع

9-2012/12/13تفرغ كلي12اأ�شبوع

10-2013/3/14تفرغ كلي12اأ�شبوع

19-2013/5/23تفرغ كلي12اأ�شبوع
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الهدف:

     تنمية مهارات �شباط ال�شف واالأفراد بكيفية التعامل مع اجلمهور واإملامهم باالأ�شاليب 

اجلمهور  واأمناط  للجمهور  املقدمة  اخلدمات  على  التعرف  من  متكنهم  التي  العملية 

وكيفية التعامل مع ال�شكاوي وفح�شها.

املحتوى: 

1- طبيعة واأنواع اخلدمات التي يوجهها قطاع اأمن املنافذ

2- االأمناط املختلفة من الب�شر وكيفية التعامل معهم

3- مهارات االت�شال باجلمهور

4- كيفية التعامل مع �شكاوي اجلمهور

5- متابعة وتقييم اأداء اخلدمات

الفئة امل�شاركة: 

�شباط �شف  

اأفراد  

مكان االنعقاد: 

مركز التدريب التخ�ش�شي- قطاع �شئون اأمن املنافذ  

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع �شئون اأمن املنافذ  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

9/30 – 2012/10/4تفرغ كلي12اأ�شبوع

10-2013/2/14تفرغ كلي12اأ�شبوع

21-2013/4/25تفرغ كلي12اأ�شبوع

دورة فن التعامل مع اجلمهور

تا�شعا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع  اأمن املنافذ 
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الهدف:

     تاأهيل منت�شبي الدورة لالإملام بجميع االأمور الفنية والعملية املتعلقة بعملهم بقطاع 

اأمن املنافذ واإك�شابهم املهارات املختلفة يف جمال عملهم لتحقيق املزيد من الفاعلية يف 

اإجناز املهام.

املحتوى: 

1- مهام وواجبات موظفي اأمن املنافذ

2- تعريف على اأنواع اجلوازات ووثائق ال�شفر.

3- تعريف على مواد االإقامة واأنواعها والتاأ�شريات املختلفة.

.  X RAY4- كيفية ا�شتخدام جهاز

5- التعريف باإجراءات ال�شبط  والتفتي�س.

الفئة امل�شاركة: 

�شباط �شف  

اأفراد   

مكان االنعقاد: 

مركز التدريب التخ�ش�شي- قطاع �شئون اأمن املنافذ  

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع �شئون اأمن املنافذ

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

4-2012/11/8تفرغ كلي12اأ�شبوع

6-2013/1/10تفرغ كلي12اأ�شبوع

الدورة التاأ�سي�سية لأمن املنافذ )12-11(

تا�شعا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع  اأمن املنافذ 
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قطاع
 المؤسسات اإلصالحية 

وتنفيذ األحكام

عا�رشاً



2013 - 2012
416

عا�رشا : قطاع املوؤ�ش�شات االإ�شالحية وتنفيذ االأحكام 

الدورات التدريبية التي تعقد يف قطاع املوؤ�س�سات الإ�سالحية وتنفيذ الأحكام

للمو�سم التدريبي 2013/2012

ا�سم الدورةالرقم
مدة تعقد خالل الفرتة

النعقاد اإىلمن

1
دورة املوؤ�ش�شات االإ�شالحية التاأ�شي�شية 

ملفت�شات ال�شجون (1)
اأ�شبوع 2012/9/92012/9/13

2
دورة املوؤ�ش�شات االإ�شالحية التاأ�شي�شية 

ملفت�شات ال�شجون (2)
اأ�شبوع 2012/9/232012/9/27

3 اأيام  2012/10/72012/10/9لغة اجل�شد 3

4
دورة املوؤ�ش�شات االإ�شالحية التاأ�شي�شية 

ل�شباط ال�شف واالأفراد(1) 
اأ�شبوع 2012/11/42012/11/8

3 اأيام 2012/11/182012/11/20لغة اجل�شد 5

6
دورة املوؤ�ش�شات االإ�شالحية التاأ�شي�شية 

ملفت�شات ال�شجون (3)
اأ�شبوع 2012/12/22012/12/6

3 اأيام 2012/12/162012/12/18لغة اجل�شد 7

3 اأيام 2013/1/132013/1/15لغة اجل�شد 8

9
دورة املوؤ�ش�شات االإ�شالحية التاأ�شي�شية 

ل�شباط ال�شف واالأفراد (2)
اأ�شبوع 2013/1/272013/1/31

3 اأيام 2013/2/102013/2/12لغة اجل�شد 10

11
دورة املوؤ�ش�شات االإ�شالحية التاأ�شي�شية 

ل�شباط ال�شف واالأفراد (3)
اأ�شبوع2013/3/32013/3/7

3 اأيام2013/3/172013/3/19لغة اجل�شد 12

13
دورة املوؤ�ش�شات االإ�شالحية التاأ�شي�شية 

ملفت�شات ال�شجون (1)
اأ�شبوع2013/3/312013/4/4

3 اأيام 2013/4/142013/4/16لغة اجل�شد 14

15
ال�شخ�شية القيادية و مهارات االإقناع و 

التاأثري 
اأ�شبوع 2013/4/282013/5/2

3 اأيام 2013/5/122013/5/14لغة اجل�شد 16

17
دورة املوؤ�ش�شات االإ�شالحية املتقدمة 

�شباط ال�شف واالأفراد (1)
اأ�شبوع 2013/5/262013/5/30
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عا�رشا : قطاع املوؤ�ش�شات االإ�شالحية وتنفيذ االأحكام 

دورة املوؤ�س�سات الإ�سالحية التاأ�سي�سية ملفت�سات ال�سجون )3-2-1(

الهدف:

اإك�شاب امل�شاركني املعرفة يف قانون تنظيم ال�شجون و تزويدهم مبهارات التفتي�س      

ومهارات  النزيالت  مع  التعامل  وفن  وتاأمني  ونقل  االإيراد  ت�شنيف  كيفية  و  االحرتازي 

التعامل مع االآخرين يف تفعيل دور العالقات العامة يف املوؤ�ش�شات احلكومية.

املحتوى: 

1- قانون تنظيم ال�شجون – حقوق االإن�شان.

2- التفتي�س االأمني (تفتي�س االأفراد- تفتي�س املركبات- تفتي�س االأماكن)

3- ت�شنيف النزالء – فن التعامل مع النزيالت – نقل وتاأمني املحكومني.

4- مهارات التعامل مع اجلمهور- التنظيم االإداري للزيارات.

العالقات العامة يف املوؤ�ش�شات احلكومية – ور�شة عمل.

الفئة امل�شاركة:

مفت�شات ال�شجون  

مكان االنعقاد:

ق�شم التخطيط والتدريب – اأمن ال�شجون (ال�شليبية)  

قطاع املوؤ�ش�شات االإ�شالحية وتنفيذ االأحكام  

اجلهة امل�شتفيدة:

املوؤ�ش�شات االإ�شالحية و تنفيذ االأحكام    

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

9-2012/9/13تفرغ كلي15اأ�شبوع

23-2012/9/27تفرغ كلي15اأ�شبوع

2-2012/12/6تفرغ كلي15اأ�شبوع
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الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة جديدة يف حتليل ال�شخ�شيات والتعرف على اأغوارها من 

خالل حتليل حركات و اإ�شارات و اإمياءات اجل�شد ب�شكل ي�شمن �شهولة التعامل االأمثل 

معها.

املحتوى: 

1- مقدمة يف ماهية لغة اجل�شد و اأ�شباب اختالفها عن لغة الكالم.

2- حتليل لغة اجل�شد الإمياءات االأيدي – التعرف على اأنواع امل�شافحات.  

3- حتليل لغة اجل�شد الإمياءات الرجل واالأقدام.

4- حتليل اإمياءات اجتاهات العني حني التذكر.

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف   

اأفراد   

مكان االنعقاد:

ق�شم التخطيط والتدريب – مبنى اأمن ال�شجون (ال�شليبية)    

قطاع املوؤ�ش�شات االإ�شالحية وتنفيذ االأحكام  

اجلهة امل�شتفيدة:

املوؤ�ش�شات االإ�شالحية وتنفيذ االأحكام    

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

7-2012/10/9تفرغ كلي15 3 اأيام 

16-2012/12/18تفرغ كلي315 اأيام

17-2013/3/19تفرغ كلي315 اأيام

دورة لغة اجل�سد

عا�رشا : قطاع املوؤ�ش�شات االإ�شالحية وتنفيذ االأحكام 
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الهدف:

اإك�شاب امل�شاركني املعرفة يف قانون تنظيم ال�شجون و تزويدهم مبهارات التفتي�س      

ومهارات  النزيالت  مع  التعامل  وفن  وتاأمني  ونقل  االإيراد  ت�شنيف  كيفية  و  االحرتازي 

التعامل مع االآخرين يف تفعيل دور العالقات العامة يف املوؤ�ش�شات احلكومية.

املحتوى:

1- قانون تنظيم ال�شجون – حقوق االإن�شان.

2- التفتي�س االأمني (تفتي�س االأفراد- تفتي�س املركبات- تفتي�س االأماكن).

3- ت�شنيف النزالء – فن التعامل مع النزيالت – نقل وتاأمني املحكومني.

4- مهارات التعامل مع اجلمهور- التنظيم االإداري للزيارات.

5- العالقات العامة يف املوؤ�ش�شات احلكومية – ور�شة عمل.

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف  

اأفراد  

مكان االنعقاد:

ق�شم التخطيط والتدريب – اأمن ال�شجون (ال�شليبية)  

قطاع املوؤ�ش�شات االإ�شالحية وتنفيذ االأحكام  

اجلهة امل�شتفيدة:

املوؤ�ش�شات االإ�شالحية وتنفيذ االأحكام

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

4-2012/11/8تفرغ كلي15 اأ�شبوع

27-2013/1/31تفرغ كلي15 اأ�شبوع

3-2013/3/7تفرغ كلي 15اأ�شبوع 

دورة املوؤ�س�سات الإ�سالحية التاأ�سي�سية ل�سباط ال�سف والأفراد )3-2-1(

عا�رشا : قطاع املوؤ�ش�شات االإ�شالحية وتنفيذ االأحكام 
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الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة جديدة يف حتليل ال�شخ�شيات والتعرف على اأغوارها من 

خالل حتليل حركات و اإ�شارات و اإمياءات اجل�شد ب�شكل ي�شمن �شهولة التعامل االأمثل 

معها.

املحتوى: 

1- مقدمة يف ماهية لغة اجل�شد و اأ�شباب اختالفها عن لغة الكالم.

2- حتليل لغة اجل�شد الإمياءات االأيدي – التعرف على اأنواع امل�شافحات.  

3- حتليل لغة اجل�شد الإمياءات الرجل واالأقدام.

4- حتليل اإمياءات اجتاهات العني حني التذكر. 

الفئة امل�شاركة:

مفت�شات ال�شجون .  

مكان االنعقاد:

ق�شم التخطيط والتدريب – اأمن ال�شجون (ال�شليبية)  

قطاع املوؤ�ش�شات االإ�شالحية وتنفيذ االأحكام  

اجلهة امل�شتفيدة:

املوؤ�ش�شات االإ�شالحية وتنفيذ االأحكام    

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

18-2013/11/20تفرغ كلي15 3 اأيام 

13-2013/1/15تفرغ كلي315 اأيام

14-2013/4/16تفرغ كلي315 اأيام

12-2013/5/14تفرغ كلي15 3 اأيام 

دورة لغة اجل�سد

عا�رشا : قطاع املوؤ�ش�شات االإ�شالحية وتنفيذ االأحكام 
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الهدف:

    اإك�شاب امل�شاركني بطرق تفتي�س الزنزانة ومراقبة تفتي�س العنابر وكيفية التعامل يف 

حاالت الهيجان وال�شغب و االأ�شاليب احلديثة يف مكافحة املخدرات مع كتابة التقارير و 

اإجراءات االإبعاد ومفهوم عمل الرعاية الالحقة.

املحتوى: 

1- طرق تفتي�س الزنزانة و حرا�شة النزيالت- املراقبة با�شتخدام الكامريات.

2- كيفية التعامل يف حاالت الهيجان و ال�شغب.

3- االأ�شاليب احلديثة يف مكافحة املخدرات.

4- كتابة التقارير – اإجراءات االإبعاد.

5- الرعاية الالحقة.

الفئة امل�شاركة:

مفت�شات ال�شجون   

مكان االنعقاد:

ق�شم التخطيط والتدريب – اأمن ال�شجون (ال�شليبية)  

قطاع املوؤ�ش�شات االإ�شالحية وتنفيذ االأحكام  

اجلهة امل�شتفيدة:

املوؤ�ش�شات االإ�شالحية وتنفيذ االأحكام    

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

3/31-2013/4/4تفرغ كلي15اأ�شبوع 

دورة املوؤ�س�سات الإ�سالحية املتقدمة ملفت�سات ال�سجون )1(

عا�رشا : قطاع املوؤ�ش�شات االإ�شالحية وتنفيذ االأحكام 
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الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارات جديدة يف فنون القيادة و التاأثري من خالل التدرب على 

التحلي ب�شفات القائد الناجح، والتدرب على ا�شتخدام اأ�شاليب واأدوات القادة املوؤثرين.

املحتوى: 

1- التعرف على مفهوم القيادة.

2- التعرف على االأدوار اإل (6) الرئي�شية للقائد.

3- التدرب على ا�شتخدام الدور القيادي املنا�شب ح�شب املوقف.

4- التعرف على ال�شفات القيادية ال�شاد�شة ع�شر.

5- التدرب على اأدوات واأ�شاليب التاأثري يف االآخرين. 

الفئة امل�شاركة:

�شباط (مالزم- رائد)  

مكان االنعقاد:

ق�شم التخطيط والتدريب – اأمن ال�شجون (ال�شليبية)  

قطاع املوؤ�ش�شات االإ�شالحية وتنفيذ االأحكام  

اجلهة امل�شتفيدة:

املوؤ�ش�شات االإ�شالحية وتنفيذ االأحكام    

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

4/28-2013/5/2تفرغ كلي10اأ�شبوع 

دورة ال�سخ�سية القيادية ومهارات التاأثري 

عا�رشا : قطاع املوؤ�ش�شات االإ�شالحية وتنفيذ االأحكام 
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الهدف:

     اإك�شاب امل�شاركني بطرق تفتي�س الزنزانة ومراقبة تفتي�س العنابر وكيفية التعامل يف 

حاالت الهيجان وال�شغب و االأ�شاليب احلديثة يف مكافحة املخدرات مع كتابة التقارير و 

اإجراءات االإبعاد ومفهوم عمل الرعاية الالحقة.

املحتوى: 

–املراقبة  والزنزانة  العنابر  تفتي�س   – واحلماية  (الدوريات  ال�شجن  مبنى  تاأمني   -1

با�شتخدام  الكامريات.

2- كيفية التعامل يف حاالت الهيجان و ال�شغب.

3- االأ�شاليب احلديثة يف مكافحة املخدرات.

4- كتابة التقارير – اإجراءات االإبعاد.

5- الرعاية الالحقة.

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف   

اأفراد   

مكان االنعقاد:

ق�شم التخطيط والتدريب – اأمن ال�شجون (ال�شليبية)  

قطاع املوؤ�ش�شات االإ�شالحية وتنفيذ االأحكام  

اجلهة امل�شتفيدة:

املوؤ�ش�شات االإ�شالحية وتنفيذ االأحكام    

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

26-2013/5/30تفرغ كلي15اأ�شبوع 

دورة املوؤ�س�سات الإ�سالحية املتقدمة ل�سباط ال�سف والأفراد 

عا�رشا : قطاع املوؤ�ش�شات االإ�شالحية وتنفيذ االأحكام 
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اإلدارة العامة 
للتحقيقات

احلادي ع�رش
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ا�سم الدورةالرقم
مدة تعقد خالل الفرتة

النعقاد اإىلمن

1
جرمية االجتار بالب�شر يف القانون الكويتي 

والقانون املقارن
4 اأيام2012/9/92012/9/12

4 اأيام2012/9/232012/9/26اأ�شول التحقيق يف ق�شايا اجلنح العامة2

4 اأيام2012/10/72012/10/10اأوجه الت�شرف يف ق�شايا اجلنح العامة3

4 اأيام2012/10/142012/10/17احلماية القانونية لعنا�شر قوة ال�شرطة4

4 اأيام2012/11/42012/11/7اأ�شول التحقيق يف ق�شايا جنح املرور5

6
دور رجل ال�شرطة يف تنفيذ االأمر ال�شادر 

باإلقاء القب�س
4 اأيام2012/11/252012/11/28

4 اأيام2012/12/92012/12/12اأوجه الت�شرف يف ق�شايا جنح املرور7

8
اإجراءات تفتي�س ال�شكن اخلا�س يف القانون 

الكويتي
4 اأيام2012/12/232012/12/26

4 اأيام2013/1/62013/1/9اأ�شول التحقيق يف ق�شايا اجلنح اخلا�شة9

10
التحريات والبحث عن االأدلة املادية وال�شفوية 

يف القانون الكويتي
4 اأيام2013/1/202013/1/23

4 اأيام2013/2/102013/2/13جرمية التعدي عل موظف اأثناء تاأدية واجبه11

4 اأيام2013/2/172013/2/20اأوجه الت�شرف يف ق�شايا اجلنح اخلا�شة12

4 اأيام2013/3/102013/3/13االأخطاء ال�شائعة يف اإجراءات التحقيق13

4 اأيام2012/3/242013/3/27االإجراءات القانونية يف تقييد حرية املتهم14

4 اأيام2013/4/72013/4/10تكييف الواقعة يف املواد اجلنائية15

4 اأيام2013/4/212013/4/24اجلرائم االإلكرتونية يف القوانني الو�شعية16

4 اأيام2013/5/122013/5/15فن التحقيق اجلنائي يف اجلرائم االإلكرتونية17

4 اأيام2013/5/262013/5/29التلب�س باجلرمية واآثاره القانونية18

احلادي ع�رش : االإدارة العامة للتحقيقات 

الدورات التدريبية التي تعقد فيالإدارة العامة للتحقيقات 

للمو�سم التدريبي 2013/2012
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احلادي ع�رش : االإدارة العامة للتحقيقات 

دورة جرمية الجتار بالب�سر يف القانون الكويتي والقانون املقارن

الهدف:

     التعرف على جرائم االجتار بالب�شر.

املحتوى: 

التعريف باجلرائم اخلا�شة بتجارة الب�شر.

موقف الت�شريعات الدولية وامل�شروع الكويتي حيال هذه اجلرائم.

الفئة امل�شاركة:

�شباط من رتبة مالزم اإىل مقدم  

مكان االنعقاد:

االإدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخ�ش�شي  

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

9-2012/9/12تفرغ كلي15-420 اأيام
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الهدف:

     بيان االأهمية البالغة ملو�شوع التحقيق يف اجلنح العامة وحتديد ال�شلطات املخت�شة 

بالتحقيق و�شمانات املتهم وبيان لالأخطاء ال�شائعة التي تقع من املحقق وكيفية الت�شرف 

يف التحقيق.

املحتوى: 

1- ماهية التحقيق يف اجلنح العامة

2- ال�شلطات املخت�شة بالتحقيق و�شفات املحقق

3- �شمانات املتهم يف التحقيق

4- االأخطاء ال�شائعة

5- الت�شرف يف ق�شايا اجلنح العامة

6- اال�شتعانة باالأدلة اجلنائية يف م�شاألة االإثبات

الفئة امل�شاركة:

حمققني  

مدنيني   

ع�شكريني  

مكان االنعقاد:

االإدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخ�ش�شي  

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة للتحقيقات  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

23-2012/9/26تفرغ كلي15-420 اأيام

دورة اأ�سول التحقيق يف ق�سايا اجلنح العامة 

احلادي ع�رش : االإدارة العامة للتحقيقات 
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الهدف:

     تناول اأهمية الت�شرف يف ق�شايا اجلنح العامة وحتديد ال�شلطات املخت�شة يف ذلك 

ق�شايا  الت�شرف يف  وكيفية  املحقق  بها  يقع  التي  ال�شائعة  واالأخطاء  املتهم  و�شمانات 

اجلنح العامة.

املحتوى: 

1- ماهية الت�شرف يف ق�شايا اجلنح العامة.

2- ال�شلطات املخت�شة بالت�شرف والتحقيق و�شفات املحقق.

3- �شمانات املتهم بالتحقيق.

4- اأ�ش�س الت�شرف يف ق�شايا اجلنح العامة واالأخطاء ال�شائعة.

5- الت�شرف يف ق�شايا اجلنح العامة.

الفئة امل�شاركة:

ممثلني االإدعاء العام  

مكان االنعقاد:

االإدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخ�ش�شي   

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة للتحقيقات   

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

7- 2012/10/10تفرغ كلي8-410 اأيام 

دورة اأوجه الت�سرف يف ق�سايا اجلنح العامة

احلادي ع�رش : االإدارة العامة للتحقيقات 
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الهدف:

     التعريف بالقوانني والت�شريعات اخلا�شة بحماية عنا�شر قوة ال�شرطة.

املحتوى: 

1- التعريف بالقوانني والت�شريعات اخلا�شة.

2- االإجراءات القانونية الواجبة االإتباع.

الفئة امل�شاركة:

�شباط من رتبة مالزم اإىل مقدم  

مكان االنعقاد:

االإدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخ�ش�شي   

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية   

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

14- 2012/10/17تفرغ كلي15-420 اأيام 

دورة احلماية القانونية لعنا�سر قوة ال�سرطة

احلادي ع�رش : االإدارة العامة للتحقيقات 
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الهدف:

بالتحقيق واالإجراءات  وال�شلطات املخت�شة  املرور  التحقيق يف جنح  اأهمية  تناول       

املحقق  فيها  يقع  التي  ال�شائعة  واالأخطاء  املتهم  �شمانات  بيان  مع  الالزمة  القانونية 

وكيفية الت�شرف يف هذه الق�شايا.

املحتوى: 

1- ماهية التحقيق يف ق�شايا جنح املرور وخ�شائ�شه.

2- ال�شلطات املخت�شة بالتحقيق.

3- �شمانات املتهم.

4- االأخطاء ال�شائعة.

5- الت�شرف يف ق�شايا جنح املرور.

6- اأهمية خربة املحقق يف ق�شايا حوادث املرور حول حتديد امل�شئولية.

الفئة امل�شاركة:

حمققني  

مكان االنعقاد:

االإدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخ�ش�شي   

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة للتحقيقات   

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

4- 2012/11/7تفرغ كلي15-420 اأيام 

دورة اأ�سول التحقيق يف ق�سايا جنح املرور

احلادي ع�رش : االإدارة العامة للتحقيقات 
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الهدف:

     بيان املفهوم من تنفيذ االأمر ال�شادر باإلقاء القب�س.

املحتوى: 

1- اإجراءات تنفيذ االأمر ال�شادر باإلقاء القب�س.

2- حتديد اجلهة املخت�شة باإ�شدار اأمر القب�س.

الفئة امل�شاركة:

�شباط من رتبة مالزم اإىل مقدم  

مكان االنعقاد:

االإدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخ�ش�شي   

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

25- 2012/11/28تفرغ كلي15-420 اأيام 

دورة دور رجل ال�سرطة يف تنفيذ الأوامر ال�سادرة باإلقاء القب�ض

احلادي ع�رش : االإدارة العامة للتحقيقات 
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الهدف:

     تناول اأهمية الت�شرف يف ق�شايا املرور وحتديد ال�شلطات املخت�شة يف ذلك وبيان 

ل�شمانات املتهم واالأخطاء ال�شائعة التي يقع بها املحققني وكيفية الت�شرف يف ق�شايا 

املرور.

املحتوى: 

1- ماهية الت�شرف يف ق�شايا املرور.

2- ال�شلطات املخت�شة بالت�شرف والتحقيق و�شفات املحقق.

3- �شمانات املتهم بالتحقيق.

4- اأ�ش�س الت�شرف يف ق�شايا املرور.

5- االأخطاء ال�شائعة.

الفئة امل�شاركة:

ممثلني االإدعاء العام  

مكان االنعقاد:

االإدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخ�ش�شي   

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة للتحقيقات   

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

9- 2012/12/12تفرغ كلي8-410 اأيام 

دورة اأوجه الت�سرف يف ق�سايا جنح املرور

احلادي ع�رش : االإدارة العامة للتحقيقات 
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الهدف:

     بيان االإجراءات الواجب اإتباعها يف تفتي�س ال�شكن اخلا�س وفقا لقانون االإجراءات 

واملحاكمات اجلزائية الكويتي.

املحتوى: 

1- التعريف بن�شو�س القانون اخلا�شة باإجراءات تفتي�س ال�شكن اخلا�س.

2- اخلطوات القانونية الواجبة االإتباع يف تفتي�س ال�شكن اخلا�س.

الفئة امل�شاركة:

�شباط من رتبة مالزم اإىل مقدم  

مكان االنعقاد:

االإدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخ�ش�شي   

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية   

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

23- 2012/12/26تفرغ كلي15-420 اأيام 

دورة اإجراءات تفتي�ض ال�سكن اخلا�ض يف القانون الكويتي

احلادي ع�رش : االإدارة العامة للتحقيقات 
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الهدف:

ال�شلطات  وحتديد  اخلا�شة  اجلنح  يف  التحقيق  مبو�شوع  البالغة  االأهمية  بيان       

املخت�شة بالتحقيق و�شمانات املتهم وبيان لالأخطاء ال�شائعة التي تقع من املحقق وكيفية 

الت�شرف يف التحقيق.

املحتوى: 

1- ماهية التحقيق يف اجلنح اخلا�شة.

2- ال�شلطات املخت�شة بالتحقيق و�شفات املحقق.

3- �شمانات املتهم بالتحقيق.

4- االأخطاء ال�شائعة.

5- الت�شرف يف ق�شايا اجلنح اخلا�شة.

6- اال�شتعانة باالأدلة اجلنائية يف م�شاألة االإثبات.

الفئة امل�شاركة:

حمققني  

مكان االنعقاد:

االإدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخ�ش�شي   

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة للتحقيقات   

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

6- 2013/1/9تفرغ كلي10-415 اأيام 

دورة اأ�سول التحقيق يف ق�سايا اجلنح اخلا�سة

احلادي ع�رش : االإدارة العامة للتحقيقات 
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الهدف:

     بيان االإجراءات الواجب اإتباعها يف االأدلة واالإثبات. 

املحتوى: 

1- التعريف بالن�شو�س القانونية اخلا�شة بالتحريات والبحث عن االأدلة املادية وال�شفوية 

بالقانون الكويتي.

الفئة امل�شاركة:

�شباط من رتبة مالزم اإىل مقدم.  

مكان االنعقاد:

االإدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخ�ش�شي   

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية   

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

20- 2013/1/23تفرغ كلي15-420 اأيام 

دورة التحريات والبحث عن الأدلة املادية وال�سفوية يف القانون الكويتي

احلادي ع�رش : االإدارة العامة للتحقيقات 
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الهدف:

     التعريف باملوظف العام واحلقوق و الواجبات التي تقع على عاتقه ، تعريف املوظف 

العام ، التعريف بجرمية التعدي على املوظف العام اأثناء تاأدية واجبه.

املحتوى: 

1- التعريف بالن�شو�س القانونية التي حتمي املوظف العام.

2- االإجراءات القانونية الواجبة االإتباع عند التعدي على املوظف العام.

الفئة امل�شاركة:

�شباط من رتبة مالزم اإىل مقدم  

مكان االنعقاد:

االإدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخ�ش�شي   

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية   

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

10- 2013/2/13تفرغ كلي15-420 اأيام 

دورة جرمية التعدي على موظف عام اأثناء تاأدية واجبه

احلادي ع�رش : االإدارة العامة للتحقيقات 
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الهدف:

     تناول االأهمية البالغة الت�شرف يف ق�شايا اجلنح اخلا�شة وحتديد ال�شلطات املخت�شة 

يف ذلك و�شمانات املتهم واالأخطاء ال�شائعة التي يقع فيها املحقق وكيفية الت�شرف يف 

ق�شايا اجلنح اخلا�شة.

املحتوى: 

1- ماهية الت�شرف يف ق�شايا اجلنح اخلا�شة.

2- ال�شلطات املخت�شة بالت�شرف والتحقيق و�شفات املحقق.

3- �شمانات املتهم بالتحقيق.

4- اأ�ش�س الت�شرف يف ق�شايا اجلنح اخلا�شة واالأخطاء ال�شائعة.

5- الت�شرف يف ق�شايا اجلنح اخلا�شة.

الفئة امل�شاركة:

ممثلي االإدعاء العام  

مكان االنعقاد:

االإدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخ�ش�شي   

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة للتحقيقات 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

17- 2013/2/20تفرغ كلي48 اأيام 

دورة اأوجه الت�سرف يف ق�سايا اجلنح اخلا�سة

احلادي ع�رش : االإدارة العامة للتحقيقات 
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الهدف:

     كيفية تاليف االأخطاء القانونية التي توؤثر يف اإجراءات التحقيق.

املحتوى: 

1- ماهية االأخطاء القانونية ال�شائعة.

2- كيفية تاليف االأخطاء ال�شائعة.

3- االإجراءات القانونية الالزمة.

الفئة امل�شاركة:

حمققني  

مدنيني   

ع�شكريني  

مكان االنعقاد:

االإدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخ�ش�شي   

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة للتحقيقات   

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

10- 2013/3/13تفرغ كلي15-420 اأيام 

دورة الأخطاء ال�سائعة يف اإجراءات التحقيق

احلادي ع�رش : االإدارة العامة للتحقيقات 
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الهدف:

     التعريف بن�شو�س قانون االإجراءات واملحاكمات اجلزائية يف تقييد حرية املتهم.

املحتوى: 

1- التعريف باالأمر بالقب�س على املتهم ومن له �شلطة اإ�شدار االأمر.

2- القب�س مبعرفة ال�شرطة.

3- احلاالت التي يجوز لرجال ال�شرطة القب�س على املتهم.

الفئة امل�شاركة:

�شباط .  

مكان االنعقاد:

االإدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخ�ش�شي   

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية   

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

24- 2013/3/27تفرغ كلي15-420 اأيام 

دورة الإجراءات القانونية يف تقييد حرية املتهم 

احلادي ع�رش : االإدارة العامة للتحقيقات 
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الهدف:

     معرفة تكييف الواقعة لتحديد جهة االخت�شا�س واتخاذ االإجراءات القانونية الالزمة.

املحتوى: 

1- اأهمية التكييف القانوين للواقعة حمل التحقيق.

2- ال�شلطات املخت�شة بالتحقيق.

3- االإجراءات القانونية الالزمة.

الفئة امل�شاركة:

حمققني  

مدنيني   

ع�شكريني  

مكان االنعقاد:

االإدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخ�ش�شي   

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة للتحقيقات   

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

7- 2013/4/10تفرغ كلي15-420 اأيام 

دورة تكييف الواقعة يف املواد اجلنائية

احلادي ع�رش : االإدارة العامة للتحقيقات 



2013 - 2012
442

الهدف:

     التعريف باجلرائم االإلكرتونية.

املحتوى: 

1- موقف الت�شريعات االأجنبية.

2- موقف امل�شرع الكويتي.

الفئة امل�شاركة:

�شباط من رتبة مالزم اإىل مقدم.  

مكان االنعقاد:

االإدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخ�ش�شي   

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

21- 2013/4/24تفرغ كلي15-420 اأيام 

دورة اجلرائم الإلكرتونية يف القوانني الو�سعية

احلادي ع�رش : االإدارة العامة للتحقيقات 
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الهدف:

     التعرف على اجلرائم الكرتونية واالإجراءات القانونية الالزمة ب�شاأنها.

املحتوى: 

1- ماهية اجلرائم االإلكرتونية وكيفية التحقيق فيها.

الفئة امل�شاركة:

حمققني.  

مدنيني.  

ع�شكريني.  

مكان االنعقاد:

االإدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخ�ش�شي   

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة للتحقيقات   

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

12- 2013/5/15تفرغ كلي15-420 اأيام 

دورة فن التحقيق اجلنائي يف اجلرائم الإلكرتونية

احلادي ع�رش : االإدارة العامة للتحقيقات 
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الهدف:

     التعريف مبفهوم حالة التلب�س واالأثر القانوين املرتتب عليها.

املحتوى: 

1- التعريف باجلرمية امل�شهودة.

2- االإجراءات القانونية الواجب اتخاذها حيال مرتكب اجلرمية واالآثار القانونية املرتتبة 

عليها.

الفئة امل�شاركة:

�شباط.  

مكان االنعقاد:

االإدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخ�ش�شي   

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية   

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

26- 2013/5/29تفرغ كلي430 اأيام 

دورة التلب�ض باجلرمية واآثاره القانونية

احلادي ع�رش : االإدارة العامة للتحقيقات 
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وزارة الدفاع 
الثاين ع�رش
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الثاين ع�رش : وزارة الدفاع 

ا�سم الدورةالرقم

تعقد خالل الفرتة

مدة الدورة

اإىلمن

3 �شهور2012/10/72013/1/3االإطفاء التاأ�شي�شية ل�شباط ال�شف واالأفراد1

�شهرين2012/10/282012/12/27برنامج اال�شتخبارات لل�شباط2

2012/10/7اللغة االجنليزية 3

8 اأ�شابيع2012/11/42012/12/27مدرب ريا�شة 4

2012/11/11اللغة االجنليزية5

4 اأ�شابيع2012/11/182012/12/13دورة البندقية ل�شباط ال�شف واالأفراد 6

8 اأ�شابيع2012/11/182013/1/10ال�شرطة الع�شكرية لل�شباط7

2012/12/9اللغة االجنليزية8

2013/1/13اللغة االجنليزية9

10 اأ�شابيع2012/12/162013/2/21اإعداد املدربني 10

8 اأ�شابيع2012/12/232013/2/14القتال يف املناطق املبنية 11

8 اأ�شابيع2012/12/162013/2/14املغاوير االأ�شا�شية 12

3 اأ�شابيع2013/1/132013/2/7االإ�شعافات االأولية امليدانية لل�شباط13

5 اأ�شهر2013/1/272013/6/13التاأ�شي�شية البحرية لل�شباط 14

8 اأ�شابيع2013/2/32013/3/28قنا�س ميدان 15

9 اأ�شابيع2013/3/32013/4/4حريق و ح�شر عطب 16

17
ال�شرطة الع�شكرية التاأ�شي�شية ل�شباط 

ال�شف واالأفراد
12 اأ�شبوع2013/3/32013/5/23

10 اأ�شابيع2013/3/102013/5/16الغو�س االأ�شا�شية امل�شرتكة 18

2013/3/17اللغة االجنليزية19

3 اأ�شابيع2013/3/312013/4/25رماية م�شد�س لل�شباط 20

3 اأ�شابيع2013/3/312013/4/25خارطة و بو�شلة 21

2013/4/14اللغة االجنليزية22

7 اأ�شابع2013/5/52013/6/27القوارب االأ�شا�شية 23

2013/5/12اللغة االجنليزية24

الدورات التدريبية التي تعقد يف وزارة الدفاع

للمو�سم التدريبي 2013/2012
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الحرس الوطني
الثالث ع�رش
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ا�سم الدورةالرقم

تعقد خالل الفرتة

مدة الدورة

اإىلمن

اأ�شبوع2012/10/42012/10/11اإعداد �شباط رماية الوحدات1

2
تاأهيل مدربني رماية البندقية ل�شباط 

ال�شف
اأ�شبوع2012/11/12012/11/8

11 اأ�شبوع2012/11/292013/2/14ال�شاعقة التاأ�شي�شية امل�شرتكة3

اأ�شبوعني2012/12/62012/12/20البندقية املتقدمة ل�شباط ال�شف واالأفراد4

5
التطهري الكيماوي ل�شباط ال�شف 

واالأفراد
اأ�شبوعني2012/12/62012/12/20

اأ�شبوعني2013/1/102013/1/24البندقية املتقدمة لل�شباط6

اأ�شبوع2013/1/102013/1/17رماية امل�شد�س الع�شكري لل�شباط7

اأ�شبوعني2013/2/142013/2/21امل�شد�س املتقدمة لل�شباط8

8 اأ�شابيع2013/2/282013/4/25التفتي�س الوقائي ل�شباط ال�شف واالأفراد9

10
تاأ�شي�شية الدفاع الكيماوي ل�شباط 

ال�شف واالأفراد
5 اأ�شابيع2013/3/72013/4/11

3 اأ�شابيع2013/4/42013/4/25�شيانة االأ�شلحة اخلفيفة11

3 اأ�شابيع2013/4/42013/4/25تخزين اأ�شلحة وذخائر بالوحدات12

الدورات التدريبية التي تعقد يف احلر�ض الوطني

 للمو�سم التدريبي 2013/2012

الثالث ع�رش : احلر�ص الوطني 
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وزارة التربية
الرابع  ع�رش
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الرابع ع�رش : وزارة الرتبية 

ا�سم الدورةالرقم
تعقد خــالل الفرتة

مدة الدورة
اإىلمن

1
دورة تدريبية يف لغة االإ�شارة 

(التاأ�شي�شية االأوىل)
3ا�شابيع2012/10/142012/11/1

2
دورة تدريبية يف لغة االإ�شارة 

(التاأ�شي�شية الثانية)
3ا�شابيع2012/11/112012/11/29

3ا�شابيع2012/12/92012/12/27دورة تدريبية يف لغة االإ�شارة (تقدمية)3

2013/1/62013/1/10دورة تدريبية يف لغة االإ�شارة (تن�شيطية)4
اأ�شبوع

2013/1/272013/1/31دورة تدريبية يف لغة االإ�شارة (تن�شيطية)5
اأ�شبوع

اأ�شبوع 2013/2/102013/2/14دورة تدريبية يف لغة االإ�شارة (تن�شيطية)6

اأ�شبوع 2013/3/32013/3/7دورة تدريبية يف لغة االإ�شارة (تن�شيطية)7

اأ�شبوع2013/3/242013/3/28دورة تدريبية يف لغة االإ�شارة (تن�شيطية)8

اأ�شبوع2013/4/142013/4/18دورة تدريبية يف لغة االإ�شارة (تن�شيطية)9

الدورات التدريبية التي تعقد يف وزارة الرتبية

 اإدارة مدار�ض الرتبية اخلا�سة  للمو�سم التدريبي 2013/2012
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الرابع ع�رش : وزارة الرتبية 

الهدف:
    اإك�شاب املتدربني طرق التعامل ال�شحيح وال�شليم مع االأ�شم ومهارات التوا�شل بني 

منت�شبي وزارة الداخلية و االأ�شم.

املحتوى:
الهجرة-  (املرور-  اإدارات  الداخلية خا�شة يف  وزارة  مع  االأ�شم  تعامل  م�شطلحات   

اجلوازات- املخافر).

م�شطلحات عامة �شرورية للتعامل اليومي.  

الفئة امل�شاركة:
�شباط  

�شباط �شف  

اأفراد  

عاملني مدنيني   

مكان االنعقاد:
اإدارة مدار�س الرتبية اخلا�شة   

اجلهة امل�شتفيدة:
خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية   

دورة تدريبية يف لغة الإ�سارة 
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تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

30�شهر
تفرغ كلي

الفرتة امل�شائية
2012/10/142012/11/1

30�شهر 
تفرغ كلي

الفرتة امل�شائية
2012/11/112012/11/29

30�شهر 
تفرغ كلي

الفرتة امل�شائية
2012/12/92012/12/27

30اأ�شبوع
تفرغ كلي

الفرتة امل�شائية
2013/1/62013/1/10

30اأ�شبوع
تفرغ كلي

الفرتة امل�شائية
2013/1/272013/1/31

30اأ�شبوع
تفرغ كلي

الفرتة امل�شائية
2013/2/102013/2/14

30اأ�شبوع
تفرغ كلي

الفرتة امل�شائية
2013/3/32013/3/7

30اأ�شبوع
تفرغ كلي

الفرتة امل�شائية
2013/3/242013/3/28

30اأ�شبوع
تفرغ كلي

الفرتة امل�شائية
2013/4/142013/4/18

الرابع ع�رش : وزارة الرتبية 
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ديوان المحاسبة
اخلام�س ع�رش
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ا�سم الدورةالرقم
مدة تعقد خــالل الفرتة

الدورة اإىلمن

1
ور�شة عمل فح�س العقود االإدارية واهم 

االأخطاء عند �شياغتها
اأ�شبوع2012/9/232012/9/27

اأ�شبوع 2012/10/72012/10/11فن اإدارة االجتماعات 2

اأ�شبوع 2013/2/102013/2/14املهارات القيادية يف ظل العامل املتغري 3

الدورات التدريبية التي تعقد يف ديوان املحا�سبة  

للمو�سم التدريبي 2013/2012

اخلام�ص ع�رش : ديوان املحا�شبة 
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اخلام�ص ع�رش : ديوان املحا�شبة 

الهدف: 
     

اأنواعها  باختالف  االإدارية  العقود  لفح�س  واملهارات  باملعرف  امل�شاركني  تزويد       

واكت�شاف اأهم االأخطاء عند �شياغتها.

املحتوى:

1- تعريف العقد االإداري

2- اأركان العقد االإداري

3- اأهم اأنواع العقود االإدارية (عقد االأ�شغال العامة – عقد التوريد)

4- االإجراءات ال�شابقة على التعاقد

5- مفهوم القرار املنف�شل عن العقد

6- اإلغاء القرارات ال�شابقة على التعاقد واأثرها على العقد

7- التزامات املتعاقد جتاه االإدارة وحقوقه

8- �شلطات االإدارة يف مواجهة املتعاقد

9- مفهوم البطالن الن�شبي يف العقد واأهم االأخطاء ال�شائعة عند �شياغة العقود

10-اجلهة املخت�شة مبنازعات العقود.

الفئة امل�شاركة:

�شباط  

مكان االنعقاد:

ديوان املحا�شبة  

اجلهة امل�شتفيدة:

     االإدارة العامة لالإمداد والتموين

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

23-2012/9/27تفرغ كلي4اأ�شبوع

ور�سة عمل فح�ض العقود الإدارية واهم الأخطاء عند �سياغتها
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الهدف: 
     

التخطيط  وكيفية  االجتماعات  فاعلية  حتقق  التي  بالطرق  امل�شاركني  تعريف       

لالجتماعات واإدارتها لتحقيق الهدف منها. 

املحتوى:

1- التعريف باالجتماعات و اأنواعها واأهدافها.

2- اأهم املعوقات يف اإدارة االجتماعات.

3- اأهم عنا�شر التخطيط لالجتماع اجليد.

4- اإدارة االجتماع .

5- االإجراءات املتبعة بعد عقد االجتماع.

6- تطبيقات عامة. 

الفئة امل�شاركة:

�شباط  

مكان االنعقاد:

ديوان املحا�شبة  

اجلهة امل�شتفيدة:

     خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

7-11/ 10/ 2.12تفرغ كلي2اأ�شبوع

دورة فن اإدارة الجتماعات 

اخلام�ص ع�رش : ديوان املحا�شبة 
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الهدف: 
     

     تزويد امل�شاركني باأ�شاليب متطورة تعزز مهاراتهم القيادية يف ظل املتغريات العاملية. 

املحتوى:

1- القيادة م�شطلحات ومفاهيم .

2- ثقافة املوؤ�ش�شة ودورها يف توفري بيئة �شليمة لتطوير مهارات القادة.

3- القيادة واإحداث التغيري.

4- القيادة واتخاذ القرارات .

5- مراكز التاأثري لدى القادة. 

الفئة امل�شاركة:

�شباط  

مكان االنعقاد:

ديوان املحا�شبة  

اجلهة امل�شتفيدة:

     خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

10- 14 / 2 / 2013تفرغ كلي2اأ�شبوع

دورة املهارات القيادية يف ظل العامل املتغري 

اخلام�ص ع�رش : ديوان املحا�شبة 
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جامعة الكويت
كلية العلوم

ال�ساد�س ع�رش
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ال�شاد�ص ع�رش : جامعة الكويت 

اأ- الدورات التدريبية التي تعقد يف جامعة الكويت

كلية العلوم  للمو�سم التدريبي 2013/2012 

ا�سم الدورةالرقم
تعقد خالل الفرتة

مدة الدورة
اإىلمن

1
تخ�ش�شية يف برجمة احلا�شب االآيل

(تعاقدي)
اأ�شبوع2013/1/132013/1/17

2
اأ�ش�س التحليل الكيميائي

(تعاقدي)
اأ�شبوع2013/4/142013/4/18

3

برنامج رخ�شة قيادة احلا�شوب املكثف

Smart ICDL
(تعاقدي)

اأ�شبوع2013/3/242013/3/28
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كليةالعلوم اإلدارية
جامعة الكويت

ال�ساد�س ع�رش
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ب- الدورات التدريبية التي تعقد يف جامعة الكويت

كلية العلوم الإدارية للمو�سم التدريبي 2013/2012 

ا�سم الدورةالرقم
تعقد خالل الفرتة

مدة الدورة
اإىلمن

5 اأيام2012/11/112012/11/15القائد الذكي 1

5 اأيام2012/12/22012/12/6اإعداد وكتابة التقارير االإدارية2

5 اأيام2013/1/132013/1/17تب�شيط اإجراءات طرق العمل3

5 اأيام2013/1/202013/1/24اإدارة التمكني القيادي4

5 اأيام2013/2/102013/2/14ا�شت�شراف امل�شتقبل5

5 اأيام2013/2/172013/2/21احلكومة االإلكرتونية6

5 اأيام2013/3/102013/3/14التخطيط االإ�شرتاتيجي7

5 اأيام2013/4/72013/4/11املحا�شبة لغري املحا�شبني8

5 اأيام2013/5/262013/5/30كيفية اإعداد البحوث والدرا�شات9

كلية العلوم االإدارية
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كلية العلوم االجتماعية
جامعة الكويت

ال�ساد�س ع�رش
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ج- الدورات التدريبية التي تعقد يف جامعة الكويت

كلية العلوم الجتماعية للمو�سم التدريبي 2013/2012 

كلية العلوم االجتماعية

ا�سم الدورةالرقم
مدة تعقد خالل الفرتة

الدورة اإىلمن

اأ�شبوع2012/9/232012/9/27التحليل االإ�شرتاتيجي الدويل املعا�شر1

اأ�شبوع2012/9/302012/10/14قوة االختيار ومهارات اتخاذ القرار 2

اأ�شبوع2012/10/72012/10/11كيف تبقى متوا�شاًل مع املعلومات احلديثة3

4
�شناعة القرارات االإ�شرتاتيجية – ا�شنع 

قرارك قبل اأن تتخذه
اأ�شبوع2012/11/42012/11/8

اأ�شبوع2012/11/252012/11/29اآليات مواجهة �شغوط العمل5

6
القيادة التنفيذية املتميزة وبناء فرق االأداء 

العايل
اأ�شبوع2012/12/162012/12/20

7
العوامل النف�شية يف التحقيقات اجلنائية 

(تعاقدية)
اأ�شبوع2013/1/202013/1/24

8
مهارات التعامل مع االأزمات 

(تعاقدية)
اأ�شبوع2013/3/102013/3/14
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كلية العلوم االجتماعية

الهدف: 

توظيف  وكيفية  الب�شري  ال�شلوك  باأ�ش�س  امل�شاركني  تعريف  اإىل  الدورة  هذه  تهدف    

املعارف النف�شية يف عملية التحقيق اجلنائي و�شوالً اإىل احلقيقة.

املحتوى:

1- التعريف بعلم النف�س عامة وعلم النف�س اجلنائي خا�شة ودوره يف خدمة العدالة.

2- التعريف بديناميات ال�شلوك املرتبطة باجلرمية.

3- التحقيق اجلنائي (تعريفه ومراحله وعنا�شره).

4- حاالت خا�شة يف التحقيق اجلنائي (التحقيق مع االأطفال والن�شاء واملر�شى وذوي 

العاهات وكبار ال�شن).

5- العوامل املوؤثرة يف التحقيق اجلنائي والظروف املحيطة باال�شتجواب اجلنائي.

با�شتخدام تكنيكات  النف�شية الالزمة الإجراء حتقيق جنائي فعال  املهارات  اإك�شاب   -6

املقابلة وما تت�شمنه من دالئل نف�شية ولغة رمزية.

7- اأدوات ك�شف اجلرمية يف التحقيق اجلنائي املعا�شر.

8- �شيكولوجية ال�شهادة واأنواعها.

الفئة امل�شاركة:

�شباط   

مكان االنعقاد:

جامعة الكويت – كلية العلوم االجتماعية  

اجلهة امل�شتفيدة :

عدد (3) مقاعد االإدارة العامة ملكافحة املخدرات  

عدد (15) مقعد االإدارة العامة للمباحث اجلنائية  

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�سا ركنيمدة الدورة

20 – 2013/1/24تفرغ كلي20اأ�شبوع

     

دورة العوامل النف�سية يف التحقيقات اجلنائية )تعاقدية(
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دورة مهارات التعامل مع الأزمات )تعاقدية(

الهدف: 
     

     تهدف هذه الدورة اإىل تعريف امل�شاركني مبفهوم االأزمة واأنواعها ، والتعرف على 

اأنواع االأزمات ، واكت�شابهم مهارات التعامل مع تلك االأزمات.

املحتوى:

1- التعريف مبفهوم االأزمة Crisis (التعريف ال�شيا�شي ، االجتماعي ، النف�شي ، العاطفي).

2- خ�شائ�س االأزمة (جمموعة من اخل�شائ�س حتى نطلق م�شطلح اأزمة).

3- اأنواع االأزمات من حيث امل�شتوى ، من حيث املحتوى ، من حيث التوقع ، من حيث املو�شوع.

4- اآثار االأزمات على االإن�شان 

5- مراحل املرور باالأزمة (ال�شدمة – الغ�شب – الياأ�س).

الفئة امل�شاركة:

�شباط   

مكان االنعقاد:

جامعة الكويت – كلية العلوم االجتماعية  

اجلهة امل�شتفيدة :

عدد (8) مقاعد لالإدارة العامة للمباحث اجلنائية  

عدد (5) مقاعد لالإدارة العامة ل�شرطة النجدة – اإدارة العمليات  

اأكادميية �شعد العبداهلل للعلوم االأمنية – معهد الهيئة امل�شاندة  

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

10 – 2013/3/14تفرغ كلي20اأ�شبوع

كلية العلوم االجتماعية
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كلية اآلداب
جامعة الكويت

ال�ساد�س ع�رش
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د- الدورات التدريبية التي تعقد يف جامعة الكويت

كلية الآداب  للمو�سم التدريبي 2013/2012 

كلية االآداب

ا�سم الدورةالرقم
تعقد خالل الفرتة

مدة الدورة
اإىلمن

1
فن الربوتوكول واال�شتقبال للزيارات 

املختلفة  (تعاقدي)
اأ�شبوع2013/1/132013/1/17

2
كيف تفاو�س ؟

(تعاقدي)
اأ�شبوع2013/3/102013/3/14
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كلية الحقوق
جامعة الكويت

ال�ساد�س ع�رش
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هـ-  الدورات التدريبية التي تعقد يف جامعة الكويت

كلية احلقوق للمو�سم التدريبي 2013/2012

كلية احلقوق

ا�سم الدورةالرقم
مدة تعقد خالل الفرتة

الدورة اإىلمن

1
ال�شيا�شة اجلنائية احلديثة 

(تعاقدي)
اأ�شبوع2012/10/142012/10/18

2
التزييف يف العمالت والتزوير يف املحررات 

الر�شمية (تعاقدي)
اأ�شبوع2012/11/42012/11/8

3
منظمة العمل الدولية 

(تعاقدي)
اأ�شبوع2012/11/182012/11/22

4
احلماية الدولية حلقوق االإن�شان 

(تعاقدي)
اأ�شبوع2012/12/22012/12/6

5
احلماية اجلنائية للعالقة االأ�شرية

 (تعاقدي)
اأ�شبوع2012/12/232012/12/27

6
اجلرائم االقت�شادية واملالية

 (تعاقدي)
اأ�شبوع2013/1/132013/1/17
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كلية احلقوق

الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تناول جمموعة كبرية من االأحداث واجلرائم التي اأ�شبحت تع�شف 

بحياة ووجود املجتمعات االإن�شانية يف الوقت الراهن – حيث جند اأن اأخطارها امتدت 

واالأحداث  واملخدرات  االإرهاب  يف  تتمثل  اجلرائم  وهذه   ، وال�شعوب  الدول  كافة  اإىل 

وغ�شيل االأموال وغريها من اجلرائم الدولية االأخرى. 

املحتوى: 

1- مواجهة االإرهاب

2- مواجهة جرائم االأحداث

3- مواجهة جرائم املخدرات

4- مواجهة اجلرائم الدولية

5- مواجهة جرائم غ�شيل االأموال حلماية املجني عليه

الفئة امل�شاركة: 

�شباط   

مكان االنعقاد: 

جامعة الكويت “ال�شويخ” – مبنى كلية احلقوق “قاعة الدورات التدريبية الدور االأول”  

اجلهة امل�شتفيدة:

عدد (3) مقاعد لالإدارة العامة ملكافحة املخدرات  

عدد (15) مقعد لالإدارة العامة للمباحث اجلنائية  

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

14-2012/10/18تفرغ كلي20اأ�شبوع

دورة ال�سيا�سة اجلنائية احلديثة
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الهدف:

     نظراً لكرثة وقوع جرائم التزوير خا�شة فيما يتعلق منها يف م�شائل الهجرة وجوازات 

ال�شفر االأجنبية وال�شيكات واأوراق النقد وغريها ، فقد مت طرح هذه الدورة .

    ويق�شد بجرائم تزوير املحررات الر�شمية وجرمية تزوير املحررات العرفية والتزوير 

يف اأوراق البنوك وجرمية ا�شتعمال املحررات املزورة ، ويق�شد بجرائم التزييف جرمية 

تزييف اأوراق النقد والعملة. 

املحتوى: 

1- تغيري احلقيقة يف جرمية التزوير.

2- مفهوم املحررات حمل جرمية التزوير.

3- الركن املعنوي يف جرمية التزوير.

4- التزوير يف اأوراق املدين للتهرب من �شداد املديونية.

5- طرق الك�شف عن جرائم التزييف والتزوير.

الفئة امل�شاركة: 

�شباط   

�شباط �شف  

مكان االنعقاد: 

جامعة الكويت “ال�شويخ” – مبنى كلية احلقوق “قاعة الدورات التدريبية الدور االأول”  

اجلهة امل�شتفيدة:

عدد (3) مقاعد لالإدارة العامة الأمن املن�شاآت  

عدد (5) مقاعد لالإدارة العامة ل�شرطة النجدة  

عدد (5) مقاعد لالإدارة العامة للمباحث اجلنائية  

دورة التزييف يف العمالت والتزوير يف املحررات الر�سمية

كلية احلقوق
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عدد (5) مقاعد لالإدارة العامة للهجرة  

عدد (2) مقعد لالإدارة العامة ملتابعة �شئون املجال�س واللجان الوزارية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

4-2012/11/18تفرغ كلي20اأ�شبوع

كلية احلقوق
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تنمية مهارات امل�شاركني حول اأ�شلوب عمل منظمة العمل الدولية 

واالتفاقيات والتوجيهات ال�شادرة عنها ، وكذلك دورها يف النطاق الوطني للدول االأع�شاء 

وعالقتها باملنظمات االأخرى والنظام الرقابي للمنظمة على التزام الدول االأع�شاء . 

املحتوى: 

1- ت�شكيل منظمة العمل الدولية وعالقتها باملنظمات االأخرى

2- االتفاقيات والتوجيهات ال�شادرة عن منظمة العمل 

3- النظام الرقابي ملنظمة العمل الدولية على التزام الدول االأع�شاء

4- دور منظمة العمل الدولية يف النطاق الوطني للدول االأع�شاء

5- اأ�شلوب عمل منظمة العمل الدولية و�شرورة تطويرها

الفئة امل�شاركة: 

�شباط   

مكان االنعقاد: 

جامعة الكويت “ال�شويخ” – مبنى كلية احلقوق “قاعة الدورات التدريبية الدور االأول”  

اجلهة امل�شتفيدة:

االإدارة العامة للمباحث اجلنائية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

18-2012/11/22تفرغ كلي15اأ�شبوع

دورة منظمة العمل الدولية

كلية احلقوق
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الهدف:

     ترمي هذه الدورة اإىل التطرق مل�شائل القانون الدويل حلماية حقوق االإن�شان مع اإبراز 

احلماية املقررة لالإن�شان يف الت�شريعات الوطنية والقوانني الدولية ، كما تتناول احلقوق 

االإن�شانية واجبة االحرتام من قبل االأنظمة ال�شيا�شية القائمة ، وتركز اأي�شاً على و�شائل 

حماية حقوق االإن�شان وال�شمانات الدولية وامل�شئولية الدولية جتاه انتهاكات وخروقات 

حقوق االإن�شان. 

املحتوى: 

1- حماية حقوق االإن�شان بني الدولية والوطنية 

2- اأهم احلقوق حمل احلماية الدولية

3- ال�شرعية الدولية 

4- �شمانات احرتام حقوق االإن�شان

5- امل�شئولية الوطنية والدولية يف انتهاك حقوق االإن�شان

الفئة امل�شاركة: 

�شباط   

مكان االنعقاد: 

جامعة الكويت “ال�شويخ” – مبنى كلية احلقوق “قاعة الدورات التدريبية الدور االأول”  

اجلهة امل�شتفيدة:

عدد (15) مقعد لالإدارة العامة للمباحث اجلنائية   

عدد (2) مقعد الإدارة العامة للرقابة والتفتي�س  

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

2-2012/12/6تفرغ كلي20اأ�شبوع

دورة احلماية الدولية حلقوق الإن�سان

كلية احلقوق
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الهدف:

     ترمي هذه الدورة اإىل التطرق مل�شائل االأحداث يف القانون (كيفية التعامل القانوين) 

واحلماية اجلنائية للعالقات الزوجية وماهية جرائم العنف الواقعة من االأوالد.

املحتوى: 

1- احلماية اجلنائية للعالقات الزوجية

2- جرائم العنف الواقعة من االأوالد

3- اجلرائم اجلن�شية من وعلى االأحداث

4- االأحداث يف القانون (كيفية التعامل القانوين)

5- جرائم االأطفال

الفئة امل�شاركة: 

�شباط   

مكان االنعقاد: 

جامعة الكويت “ال�شويخ” – مبنى كلية احلقوق “قاعة الدورات التدريبية الدور االأول”  

اجلهة امل�شتفيدة:

عدد (15) مقعد لالإدارة العامة للمباحث اجلنائية  

خملف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

23-2012/12/27تفرغ كلي20اأ�شبوع

دورة احلماية اجلنائية للعالقات الأ�سرية

كلية احلقوق
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الهدف:

     تهدف هذه الدورة اإىل تناول معاجلة امل�شاكل االقت�شادية احلديثة التي مل يتم التطرق 

اأبرز  عن  الدورة  هذه  يف  امل�شاركني  لكل  القانونية  املعلومات  الدورة  هذه  وتوفر   ، لها 

اجلرائم االقت�شادية املعا�شرة واجلديدة مثل اجلرائم االإلكرتونية وجرائم غ�شيل االأموال 

وجرائم �شوق االأوراق املالية وامل�شئولية اجلزائية للمحا�شبني يف ال�شركات التجارية.

املحتوى: 

1- مفهوم اجلرائم االقت�شادية

2- اجلرائم االإلكرتونية

3- جرائم �شوق االأوراق املالية

4- غ�شيل االأموال

5- امل�شئولية اجلزائية للمحا�شبني يف ال�شركات التجارية

الفئة امل�شاركة: 

�شباط   

مكان االنعقاد: 

جامعة الكويت “ال�شويخ” – مبنى كلية احلقوق “قاعة الدورات التدريبية الدور االأول”  

اجلهة امل�شتفيدة:
 

عدد (15) مقعد لالإدارة العامة للمباحث اجلنائية  

خملف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

13-2013/1/17تفرغ كلي20اأ�شبوع

دورة اجلرائم القت�سادية واملالية

كلية احلقوق
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مركز خدمة المجتمع 
والتعليم المستمر    

جامعة الكويت
ال�ساد�س ع�رش
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و- الدورات التدريبية التي تعقد يف جامعة الكويت

 مركز خدمة املجتمع للمو�سم التدريبي 2013/2012

مركز خدمة املجتمع والتعليم امل�شتمر    

ا�سم الدورةالرقم
تعقد خــالل الفرتة

مدة الدورة
اإىلمن

1
اللغة االجنليزية امل�شتوى املتو�شط - �شباط

(تعاقدي)
5 اأ�شابيع2012/10/72012/11/8

2
اللغة االجنليزية امل�شتوى املبتدئ - �شباط

(تعاقدي) 
5 اأ�شابيع2013/1/62013/2/9

3

اللغة االجنليزية امل�شتوى املبتدئ – �شباط �شف

(تعاقدي)

5 اأ�شابيع2013/3/32013/4/6

4
اللغة الفار�شية- امل�شتوى االأول - �شباط

(تعاقدي)
5 اأ�شابيع2013/4/142013/5/18

5
اللغة الفار�شية- امل�شتوى االأول – �شباط �شف 

(تعاقدي)
5 اأ�شابيع2013/6/22013/7/6
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مركز خدمة املجتمع والتعليم امل�شتمر    

الهدف: 
     

واالإملام  االجنليزية  للغة  التخ�ش�شية  القراءة  تقنيات  تعلم  من  الدار�شني  متكني       

بامل�شطلحات اخلا�شة بالقانون وعلوم ال�شرطة واأهم اأركان الكتابة اخلا�شة باملقال. 

املحتوى:

1- امل�شطلحات اخلا�شة بالقانون وعلوم ال�شرطة.

2- تقنيات القراءة التخ�ش�شية.

3- اأركان الكتابة اخلا�شة باملقال - عملي.

4- كتابة املقدمة

5- تقنيات القراءة التخ�ش�شية

6- كتابة اخلامتة

الفئة امل�شاركة:

�شباط   

مكان االنعقاد:

جامعة الكويت عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�شتمر  

اجلهة امل�شتفيدة :
عدد (3) قطاع املرور  

عدد (3) قطاع �شئون اأمن املنافذ  

عدد (3) قطاع االأمن اخلا�س  

عدد (3) مقعد لالإدارة العامة ل�شرطة النجدة  

عدد (3) مقعد لالإدارة العامة خلفر ال�شواحل  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

10/7 –  2012/11/8تفرغ كلي515 اأ�شابيع

 مالحظة : ي�شرتط الت�شجيل بهذا امل�شتوى ت�شجياًل م�شرتطاً باجتياز امل�شتوى ال�شابق

 (املبتدئ – املتقدم).

دورة اللغة الجنليزية امل�ستوى املتو�سط )�سباط(
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الهدف: 
     

     متكني الدار�شني من تعلم اللغة االجنليزية واالإملام باأهم القواعد واالأ�شا�شيات ب�شكل 

�شحيح وزيادة القدرة على اال�شتماع.

املحتوى:

1- يركز هذا املقرر على مهارتي اال�شتماع والرتكيز.

2- تعلم اأ�شا�شيات الكتابة .

3- التعرف على اأهم القواعد .

4- التعرف على مفردات اللغة من خالل مهارة اال�شتماع .

الفئة امل�شاركة:

�شباط   

مكان االنعقاد:

جامعة الكويت عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�شتمر  

اجلهة امل�شتفيدة :

عدد (5) قطاع �شئون اأمن املنافذ  

عدد (5) قطاع االأمن اخلا�س  

عدد (2) مقعد لالإدارة العامة ل�شرطة النجدة  

عدد (2) مقعد لالإدارة العامة خلفر ال�شواحل  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

1/6 – 2013/2/9تفرغ كلي515 اأ�شابيع

دورة اللغة الجنليزية – امل�ستوى املبتدئ )�سباط(

مركز خدمة املجتمع والتعليم امل�شتمر    
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الهدف: 
     

     متكني الدار�شني من تعلم اللغة االجنليزية واالإملام باأهم القواعد واالأ�شا�شيات ب�شكل 

�شحيح وزيادة القدرة على اال�شتماع.

املحتوى:

1- يركز هذا املقرر على مهارتي اال�شتماع والرتكيز.

2- تعلم اأ�شا�شيات الكتابة .

3- التعرف على اأهم القواعد .

4- التعرف على مفردات اللغة من خالل مهارة اال�شتماع .

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف  

افراد  

مكان االنعقاد:

جامعة الكويت عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�شتمر

اجلهة امل�شتفيدة :

عدد (5) قطاع �شئون اأمن املنافذ  

عدد (5) قطاع االأمن اخلا�س  

عدد (2) مقعد لالإدارة العامة خلفر ال�شواحل  

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

3/3 – 2013/4/6تفرغ كلي515 اأ�شابيع

دورة اللغة الجنليزية- امل�ستوى املبتدئ )�سباط �سف(

مركز خدمة املجتمع والتعليم امل�شتمر    
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الهدف:

     متكني الدار�شني من معرفة اأ�شا�شيات اللغة وحفظ العديد من املفردات وامل�شطلحات 

مع اإجادة ا�شتخدامها وي�شتطيع الدار�س اأن يكون جمال مفيدة تامة.

املحتوى: 

1- تعلم قواعد القراءة والكتابة (حروف الهجاء واحلركات الفار�شية و�شلتها باللغة العربية).

2- اجلمل الفار�شية (اجلملة اال�شمية والفعلية – النفي واملطابقة). 

اأق�شامه، التعريف والتنكري، املوؤنث واملذكر، املفرد واجلمع، احلالة الفعلية،  3- اال�شم 

النداء، االإ�شافة.

4- ال�شفة، ال�شمائر، االأفعال.

5- حمادثة.

6- ا�شطالحات وعبارات �شائعة.

الفئة امل�شاركة:

     �شباط 

مكان االنعقاد:

     مركز التدريب التخ�ش�شي (قاعدة �شباح االأحمد)

اجلهة امل�شتفيدة:
    

عدد (5) قطاع �شئون اأمن املنافذ  

عدد (2) مقعد لالإدارة العامة خلفر ال�شواحل   

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

4/14 – 2013/5/18تفرغ كلي515 اأ�شابيع

     دورة اللغة الفار�سة امل�ستوى الأول  )�سباط(

مركز خدمة املجتمع والتعليم امل�شتمر    
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الهدف:

     متكني الدار�شني من معرفة اأ�شا�شيات اللغة وحفظ العديد من املفردات وامل�شطلحات 

مع اإجادة ا�شتخدامها وي�شتطيع الدار�س اأن يكون جمال مفيدة تامة.

املحتوى: 

1- تعلم قواعد القراءة والكتابة (حروف الهجاء واحلركات الفار�شية و�شلتها باللغة العربية).

2- اجلمل الفار�شية (اجلملة اال�شمية والفعلية – النفي واملطابقة). 

اأق�شامه، التعريف والتنكري، املوؤنث واملذكر، املفرد واجلمع، احلالة الفعلية،  3- اال�شم 

النداء، االإ�شافة.

4- ال�شفة، ال�شمائر، االأفعال.

5- حمادثة.

6- ا�شطالحات وعبارات �شائعة.

الفئة امل�شاركة:

     �شباط �شف 

اأفراد  

مكان االنعقاد:

     مركز التدريب التخ�ش�شي (قاعدة �شباح االأحمد)

اجلهة امل�شتفيدة:

عدد (5) قطاع �شئون اأمن املنافذ  

عدد (2) مقعد لالإدارة العامة خلفر ال�شواحل   

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

6/2 – 2013/7/6تفرغ كلي515 اأ�شابيع

دورة اللغة الفار�سة امل�ستوى الأول – �سباط �سف

مركز خدمة املجتمع والتعليم امل�شتمر    
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مركز الخوارزمي 
للتدريب على

 الحاسب اآللي    

جامعة الكويت
ال�ساد�س ع�رش
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 مركز اخلوارزمي للتدريب على احلا�سب الآيل 

للمو�سم التدريبي 2013/2012

مركز اخلوارزمي للتدريب على احلا�شب االآيل    

ا�سم الدورةالرقم

تعقد خــالل الفرتة

مدة الدورة

اإىلمن

1
ICDL- �شباط

(تعاقدي)
4 اأ�شابيع2012/12/22013/1/3

2
ICDL- �شباط �شف

(تعاقدي)
4 اأ�شابيع2013/1/62013/2/7
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مركز اخلوارزمي للتدريب على احلا�شب االآيل    

الهدف: 
     

     تهدف الدورة اإىل اإملام املتدرب على ا�شتخدام تطبيقات معالج الن�شو�س وتو�شح 

القدرة على ا�شتخدام اجلداول على احلا�شوب وكذلك فهم ا�شتخدام املهام االأ�شا�شية 

للحا�شوب.

املحتوى:

1- املفاهيم االأ�شا�شية لتقنية املعلومات.

2- ا�شتخدام احلا�شوب واإدارة امللفات.

3- معاجلة الن�شو�س.

4- اللوحات اجلدولية.

5- قواعد البيانات ونظم حفظ امللفات.

6- ت�شميم العرو�س التقدمية.

7- �شبكة املعلومات واالت�شاالت.

الفئة امل�شاركة:

     �شباط 

مكان االنعقاد:

     جامعة الكويت – مركز اخلوارزمي للتدريب على احلا�شب االآيل

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

2012/12/2- 2013/1/3تفرغ كلي420 اأ�شابيع

ICDL دورة



2013 - 2012
490

الهدف: 
     

     تهدف الدورة اإىل اإملام املتدرب على ا�شتخدام تطبيقات معالج الن�شو�س وتو�شح 

القدرة على ا�شتخدام اجلداول على احلا�شوب وكذلك فهم ا�شتخدام املهام االأ�شا�شية 

للحا�شوب.

املحتوى:

1- املفاهيم االأ�شا�شية لتقنية املعلومات.

2- ا�شتخدام احلا�شوب واإدارة امللفات.

3- معاجلة الن�شو�س.

4- اللوحات اجلدولية.

5- قواعد البيانات ونظم حفظ امللفات.

6- ت�شميم العرو�س التقدمية.

7- �شبكة املعلومات واالت�شاالت.

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف   

مكان االنعقاد:

جامعة الكويت – مركز اخلوارزمي للتدريب على احلا�شب االآيل  

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

1/6- 2013/2/7تفرغ كلي420 اأ�شابيع

ICDL دورة

مركز اخلوارزمي للتدريب على احلا�شب االآيل    
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معهد الكويت 
للدراسات القضائية 

والقانونية

ال�سابع ع�رش



2013 - 2012
492

ال�شابع ع�رش : معهد الكويت للدرا�شات الق�شائية والقانونية

ا�سم الدورةالرقم

تعقد خــالل الفرتة

مدة الدورة
اإىلمن

1

التزوير يف املحررات وطرق الك�شف 

عنها

(تعاقدي)

اأ�شبوع2012/10/72012/10/11

2
جرائم غ�شيل االأموال ومتويل االإرهاب

(تعاقدي)
اأ�شبوع2012/11/182012/11/22

3
بطالن االإجراءات اجلزائية

(تعاقدي)
اأ�شبوع2013/1/132013/1/17

الدورات التدريبية التي تعقد يف معهد الكويت للدرا�سات الق�سائية والقانونية

للمو�سم التدريبي 2013/2012
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الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب 

مركز ابن الهيثم للتدريب

الثامن ع�رش
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ا�سم الدورةالرقم
مدة تعقد خالل الفرتة

النعقاد اإىلمن

اأ�شبوع2012/9/162012/9/20كتابة التقارير باللغة االإجنليزية1

اأ�شبوع2012/9/232012/9/27اإدارة االأزمات واأ�شاليب التعامل مع و�شائل االإعالم2

اأ�شبوع2012/9/302012/10/4التميز يف خدمة اجلمهور3

اأ�شبوع2012/11/42012/11/8مهارات قيادة واإدارة االجتماعات4

اأ�شبوع2012/11/182012/11/22التعامل مع ال�شغوط5

اأ�شبوع2012/11/252012/11/29قيادة وبناء فريق العمل6

اأ�شبوع2013/1/272013/1/31اتخاذ القرارات وحل امل�شكالت7

اأ�شبوع2013/3/102013/3/14املدرب املتميز (اأ�شاليبه وفنونه)8

اأ�شبوع2013/6/22013/6/6كتابة التقارير باللغة العربية9

اأ�شبوع2013/6/22013/6/6التوعية االأمنية االإلكرتونية10

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب )مركز ابن الهيثم للتدريب(

للمو�سم التدريبي2013/2012

الثامن ع�رش : الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب )مركز ابن الهيثم للتدريب(
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الثامن ع�رش : الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ) مركز ابن الهيثم للتدريب (

 دورة  كتابة التقارير باللغة الإجنليزية 

الهدف:

      تهدف الدورة اإىل اإك�شاب امل�شاركني طرق واأنواع الكتابة احلرفية واإي�شاح الفروق 

يف القواعد واأهداف الكتابة.

املحتوى: 

1- كتابة التعاميم الداخلية

2- اأمناط كتابة الر�شائل الر�شمية

3- كتابة التقارير

4- تطبيقات عملية

الفئة امل�شاركة:

�شباط  

�شباط �شف   

اأفراد  

مكان االنعقاد:

مركز ابن الهيثم للتدريب اأثناء اخلدمة - العديلية  

اجلهة امل�شتفيدة:

عدد (2) مقعد لالإدارة العامة ملتابعة �شئون املجال�س واللجان الوزارية  

عدد (6) مقاعد لالإدارة العامة لهند�شة االت�شاالت  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

16-2012/9/20تفرغ كلي8اأ�شبوع
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الهدف:

      تنمية مهارات ومعلومات امل�شاركني يف العالقات العامة ومدى قدرتهم على اإدارة 

مع  والتعامل  االأداء  مب�شتوى  لالرتقاء  باحرتاف  االإعالم  و�شائل  مع  والتعامل  االأزمات 

امل�شتجدات. 

املحتوى: 

1- مهارات واأ�شا�شيات العالقات العامة

2- التعرف على اأنواع االأزمات املحلية والعاملية

3- فنون التعامل مع و�شائل االإعالم

4- بناء فريق االت�شال للتعامل مع االأزمات

5- دور املتحدث الر�شمي يف االأزمات

6- كيفية الت�شرف يف املواقف املختلفة

الفئة امل�شاركة:

�شباط  

مكان االنعقاد:

مركز ابن الهيثم للتدريب اأثناء اخلدمة - العديلية  

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

23-2012/9/27تفرغ كلي8اأ�شبوع

دورة  اإدارة الأزمات واأ�ساليب التعامل مع و�سائل الإعالم 

الثامن ع�رش : الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ) مركز ابن الهيثم للتدريب (
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الهدف:

تنمية مهارات االت�شال والتوا�شل لدى امل�شاركني وتزويدهم باملعلومات واملهارات   

ال�شلوكية الالزمة التي متكنهم من التعامل بفاعلية مع اجلمهور واملراجعني وتزويدهم 

بالو�شائل والطرق التي متكنهم من فهم �شخ�شياتهم وذواتهم وذوات االآخرين. 

املحتوى: 

ال�شخ�شية االإن�شانية ومكوناتها و�شماتها ودورها يف التعامل مع االآخرين.  -1

2- اأمناط اجلمهور وكيفية التعامل معه.

3- اإعداد خطة التطوير واأ�شلوب االت�شال الفعال مع االآخرين.

الفئة امل�شاركة:

�شباط  

�شباط �شف   

اأفراد  

مكان االنعقاد:

مركز ابن الهيثم للتدريب اأثناء اخلدمة - العديلية  

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

9/30 – 2012/10/4تفرغ كلي8اأ�شبوع

دورة  التميز يف خدمة اجلمهور 

الثامن ع�رش : الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ) مركز ابن الهيثم للتدريب (
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الهدف:

االجتماعات  يف  القيادة  واأمناط  االجتماعات  واأهمية  بطبيعة  امل�شاركني  تعريف      

والنمط املميز والتعامل مع ال�شلوك الب�شري يف االجتماعات. 

املحتوى: 

1- ماهية ومفهوم واأركان واأنواع االجتماعات.

2- القيادة الناجحة لالجتماعات.

3- كيف حتقق التميز يف اإدارة االجتماع.

4- مهارات االت�شال واحلوار واإدارة االجتماع.

5- كيف تتعامل مع اأمناط ال�شخ�شية وال�شلوك الب�شري.

الفئة امل�شاركة:

�شباط  

مكان االنعقاد:

مركز ابن الهيثم للتدريب اأثناء اخلدمة - العديلية  

اجلهة امل�شتفيدة:

عدد (1) مقعد لالإدارة العامة الأمن املن�شاآت  

عدد (6) مقاعد لالإدارة العامة لالأنظمة االأمنية    

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

4-2012/11/8تفرغ كلي7اأ�شبوع

دورة  مهارات قيادة واإدارة الجتماعات

الثامن ع�رش : الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ) مركز ابن الهيثم للتدريب (
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الهدف:

     تعريف امل�شاركني بالعوامل االأ�شا�شية املوؤدية لل�شغوط ، اإك�شابهم مهارة التعامل مع 

ال�شغوط احلياتية وتنمية الذات للحفاظ على م�شتوى ال�شغط. 

املحتوى: 

1- مفهوم ال�شغوط النف�شية.

2- حتليل العوامل املوؤدية لل�شغوط.

3- التعامل مع ال�شغوط النف�شية.

4- االإجراءات.

5- تطبيقات.

الفئة امل�شاركة:

�شباط  

�شباط �شف   

اأفراد  

مكان االنعقاد:

مركز ابن الهيثم للتدريب اأثناء اخلدمة - العديلية  

اجلهة امل�شتفيدة:

عدد (3) مقاعد لقطاع االأمن اخلا�س – مركز التدريب التخ�ش�شي  

عدد (3) مقاعد  لقطاع �شئون العمليات – االإدارة العامة ل�شرطة النجدة – اإدارة العمليات  

عدد (2) مقعد لقطاع االأمن العام  

عدد (2) مقاعد لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

18-2012/11/22تفرغ كلي10اأ�شبوع

دورة  التعامل مع ال�سغوط 

الثامن ع�رش : الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ) مركز ابن الهيثم للتدريب (
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الهدف:

     تنمية روح العمل اجلماعي بني امل�شاركني وزيادة درجة متا�شك املجموعة وتاأهيل قيم 

فريق العمل وتوحيد الروؤية بني اأع�شاء الفريق.

املحتوى: 

1- طبيعة فرق العمل واأهميتها.

2- االت�شاالت بني اأفراد اجلماعة.

3- القيادة الفعالة لفريق العمل.

4- طرق اتخاذ القرارات الفعالة داخل املجموعة.

5- اإدارة ومواجهة النزاع وال�شراعات بني اأع�شاء فرق العمل.

الفئة امل�شاركة:

�شباط   

مكان االنعقاد:

مركز ابن الهيثم للتدريب اأثناء اخلدمة - العديلية  

اجلهة امل�شتفيدة:

عدد (4) مقاعد لالإدارة العامة املركزية للعمليات   

عدد (3) مقاعد االإدارة العامة ل�شرطة النجدة – اإدارة العمليات  

عدد (2) االإدارة العامة لالأنظمة االأمنية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

25-2012/11/29تفرغ كلي9اأ�شبوع

دورة  قيادة وبناء فريق العمل 

الثامن ع�رش : الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ) مركز ابن الهيثم للتدريب (
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الهدف:

      تزويد امل�شاركني باملتطلبات االأ�شا�شية التخاذ القرارات ال�شحيحة وعر�س وتقدمي 

املداخل واالأ�شاليب املتكاملة حلل امل�شكالت بطرق اإبداعية.

املحتوى: 

1- امل�شكالت مقدمات ومفاهيم.

2- كيفية اإدارة امل�شكالت.

3- منهج التفكري االإبداعي يف حل امل�شكالت.

4- كيفية اتخاذ القرارات حلل امل�شكالت.

5- خطوات اتخاذ القرار.

الفئة امل�شاركة:

�شباط   

مكان االنعقاد:

مركز ابن الهيثم للتدريب اأثناء اخلدمة - العديلية  

اجلهة امل�شتفيدة:

عدد (4) مقاعد لقطاع االأمن اخلا�س – اإدارة احلماية اخلا�شة  

عدد (3) مقاعد لالإدارة العامة للهجرة  

عدد (2) مقاعد لالإدارة العامة لالأنظمة االأمنية  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

27-2013/1/31تفرغ كلي9 اأ�شبوع

دورة  اتخاذ القرارات وحل امل�سكالت

الثامن ع�رش : الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب )مركز ابن الهيثم للتدريب(
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الهدف:

وطرق  و�شائل  ال�شتخدام  الالزمة  واالأدوات  واملهارات  املعارف  امل�شاركني  اإك�شاب     

وتقنيات التدريب.

املحتوى: 

1- مفهوم التدريب باأنواعه

2- حتديد موا�شفات املدرب الفعال

3- مفهوم االت�شال وحتديد اأنواعه

4- مهارات العر�س والتقدمي

الفئة امل�شاركة:

�شباط  

�شباط �شف  

مكان االنعقاد:

مركز ابن الهيثم للتدريب اأثناء اخلدمة - العديلية  

اجلهة امل�شتفيدة:

عدد (4) مقاعد لقطاع االأمن اخلا�س  

عدد (2) مقعد لالإدارة العامة للمرور  

عدد (2) مقعد لقطاع االأمن العام  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

10-2013/3/14تفرغ كلي8اأ�شبوع

دورة  املدرب املتميز )اأ�ساليبه وفنونه(

الثامن ع�رش : الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ) مركز ابن الهيثم للتدريب (
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الهدف:

    تعريف امل�شاركني بكتابة التقارير واأنواعها وحما�شر اجلل�شات.

املحتوى: 

اأهمية الكتابة العربية تراثاً ومعا�شرة.  

كتابة التقارير   

اأنواع الر�شائل  

حما�شر اجلل�شات  

الفئة امل�شاركة:

�شباط  

�شباط �شف  

اأفراد  

مكان االنعقاد:

مركز ابن الهيثم للتدريب اأثناء اخلدمة – العديلية  

اجلهة امل�شتفيدة:

عدد (2) مقعد االإدارة العامة للدفاع املدين  

عدد (4) االإدارة العامة لهند�شة االت�شاالت  

عدد (2) مركز البحوث والدرا�شات  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

2-2013/6/6تفرغ كلي8اأ�شبوع

دورة  كتابة التقارير باللغة العربية 

الثامن ع�رش : الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب )مركز ابن الهيثم للتدريب(
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الهدف:

      تهدف الدورة اإىل تعريف امل�شاركني باأهمية االأمن االإلكرتوين يف ا�شتخدام الكمبيوتر 

وتو�شيح االأ�ش�س املبنية على عمل اخلدمات االأمنية والوظائف االأ�شا�شية للربوتوكوالت 

االأمنية.

املحتوى:

1- مقدمة يف اأمن �شبكات الكمبيوتر

2- اأمن اأجهزة احلا�شب ال�شخ�شية

3- الهجمات والتهديدات االأمنية

4- تطبيقات وبرجميات اأجهزة االأمن

الفئة امل�شاركة:

�شباط  

�شباط �شف  

اأفراد   

مكان االنعقاد:

مركز ابن الهيثم للتدريب اأثناء اخلدمة – العديلية  

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة الداخلية   

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�ساركنيمدة الدورة

2- 2012/6/6تفرغ كلي9اأ�شبوع

دورة التوعية الأمنية الإلكرتونية

الثامن ع�رش : الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ) مركز ابن الهيثم للتدريب (
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جمعية 
المهندسين الكويتية

التا�سع ع�رش
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التا�شع ع�رش : جمعية املهند�شني الكويتية

ا�سم الدورةالرقم
تعقد خالل الفرتة

مدة الدورة
اإىلمن

اأ�شبوع 2012/9/302012/10/4اإدارة العقود و االأوامر التغريية 1

اأ�شبوع 2012/11/42012/11/8اأبرام و تنفيذ العقود الهند�شية 2

اأ�شبوع2012/11/112012/11/15الرتكيبات و التمديدات الكهربائية 3

اأ�شبوع 2012/11/252012/11/29املباين الذكية 4

اأ�شبوع 2012/12/302013/1/3حماية اأنظمة القوى الكهربائية 5

الدورات التدريبية التي تعقد يف جمعية املهند�سني الكويتية 

للمو�سم التدريبي 2013/2012
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وكالة األنباء الكويتية 
كونا

الع�رشون
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الع�رشون :  وكالة االأنباء الكويتية  كونا 

ا�سم الدورةالرقم
تعقد خالل الفرتة

مدة الدورة

اإىلمن

1
 كتابة اخلرب باللغة العربية �شليمة

 (م�شتوى متقدم)
اأ�شبوع 2012/9/232012/9/27

اأ�شبوع 2012/9/302012/10/4اخلرب و م�شادره 2

اأ�شبوع 2012/10/72012/10/11اإعداد املرا�شل ال�شحفي 3

4
اختيار روؤو�س املو�شوعات من 

املعلومة 
اأ�شبوع 2012/11/42012/11/8

اأ�شبوع 2012/11/182012/11/22تطوير مهارات ال�شحفيني اجلدد 5

اأ�شبوع 2012/11/252012/11/29التحقيق ال�شحفي 6

اأ�شبوع 2012/12/92012/12/13االأر�شيف الفوتوغرايف 7

اأ�شبوع 2013/1/62013/1/10تغطية املوؤمترات ال�شحفية 8

اأ�شبوع2013/3/32013/3/7الت�شوير ال�شحفي – املتقدم 9

10
اختيار املعلومات من امل�شادر 

املختلفة 
اأ�شبوع 2013/3/102013/3/14

اأ�شبوع 2013/4/142013/4/18فن الكتابة ال�شحفية 11

اأ�شبوع 2013/4/282013/5/2التحقيق اال�شتق�شائي 12

اأ�شبوع 2013/5/122013/5/16تغطية االأخبار العاجلة و امل�شتعجلة 13

3 اأيام 2013/5/282013/5/30احلرية ال�شحفية و �شوابطها 14

اأ�شبوع 2013/6/22013/6/6الرتجمة ال�شحفية 15

اأ�شبوع 2013/6/162013/6/20�شياغة و اإلقاء اخلرب االإذاعي 16

الدورات التدريبية التي تعقد يف وكالة الأنباء الكويتية – كونا 

للمو�سم التدريبي 2012 / 2013
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الخطوط الجوية 
الكويتية

احلادي والع�رشون
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احلادي والع�رشون :  اخلطوط اجلوية الكويتية 

الدورات التدريبية التي تعقد يف اخلطوط اجلوية الكويتية

للمو�سم التدريبي 2013/2012

ا�سم الدورةالرقم
تعقد خــالل الفرتة

مدة الدورة
اإىلمن

اأ�شبوعني 2012/10/72012/10/18االأمن اجلوي – اأ�شا�شي 1

يومني 2012/11/52012/11/6االأمن اجلوي – دوري 2

يومني 2012/12/32012/12/4االأمن اجلوي – دوري 3
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املو�سم التدريبي

2008-2007

املو�سم التدريبي

2009-2008

املو�سم التدريبي

2010-2009

املو�سم التدريبي

2011-2010

املو�سم التدريبي

2012-2011

283 319 357
479 497

5516

5938

4500

2319

3830

احصائية بانجازات اإلدارة العامة 
للتدريب للدورات التي عقدت 

خالل المواسم التدريبية 

2008 - 2007
2009-2008
2010-2009
2011-2010
2012-2011



عدد املتدربنيعدد الدوراتنوع التدريبالرقم

1692020التدريب الداخلي1

55456التدريب املحلي2

59236التدريب اخلارجي3

2832319االجمايل

تدريب داخلي : الدورات التدريبية التي تعقد يف مراكز تدريب ومعاهد وزارة الداخلية

تدريب حملي : الدورات التدريبية التي تعقد يف الوزارات واملوؤ�ش�شات االأهلية واحلكومية 

داخل دولة الكويت

تدريب خارجي : الدورات التدريبية التي تعقد خارج دولة الكويت

 

 

 

اح�شائية باجنازات االإدارة العامة للتدريب للدورات التي عقدت خالل املو�شم التدريبي

اإح�سائية باجنازات الإدارة العامة للتدريب للدورات التي

 عقدت خالل املو�سم التدريبي  2007 / 2008

عدد الدورات

283

عدد املتدربني

2319



اح�شائية باجنازات االإدارة العامة للتدريب للدورات التي عقدت خالل املو�شم التدريبي

عدد املتدربنيعدد الدوراتنوع التدريبالرقم

1822898التدريب الداخلي1

67481التدريب املحلي2

69451التدريب اخلارجي3

3193830الإجمايل

تدريب داخلي : الدورات التدريبية التي تعقد يف مراكز تدريب ومعاهد وزارة الداخلية

تدريب حملي : الدورات التدريبية التي تعقد يف الوزارات واملوؤ�ش�شات االأهلية واحلكومية 

داخل دولة الكويت

تدريب خارجي : الدورات التدريبية التي تعقد خارج دولة الكويت

اإح�سائية باجنازات الإدارة العامة للتدريب للدورات التي

 عقدت خالل املو�سم التدريبي  2008 / 2009

عدد الدورات

319

عدد املتدربني

3830



عدد املتدربنيعدد الدوراتنوع التدريبالرقم

2203529التدريب الداخلي1

67481التدريب املحلي2

70490التدريب اخلارجي3

3574500الإجمايل

تدريب داخلي : الدورات التدريبية التي تعقد يف مراكز تدريب ومعاهد وزارة الداخلية

تدريب حملي : الدورات التدريبية التي تعقد يف الوزارات واملوؤ�ش�شات االأهلية واحلكومية 

داخل دولة الكويت

تدريب خارجي : الدورات التدريبية التي تعقد خارج دولة الكويت

اإح�سائية باجنازات الإدارة العامة للتدريب للدورات التي 

عقدت خالل املو�سم التدريبي 2009 / 2010

عدد الدورات

357

عدد املتدربني

4500

اح�شائية باجنازات االإدارة العامة للتدريب للدورات التي عقدت خالل املو�شم التدريبي



اإح�سائية باجنازات الإدارة العامة للتدريب للدورات التي 

عقدت خالل املو�سم التدريبي   2010 / 2011

عدد املتدربنيعدد الدوراتنوع التدريبالرقم

3004859التدريب الداخلي1

90800التدريب املحلي2

108279التدريب اخلارجي3

4795938الإجمايل

تدريب داخلي : الدورات التدريبية التي تعقد يف مراكز تدريب ومعاهد وزارة الداخلية

تدريب حملي : الدورات التدريبية التي تعقد يف الوزارات واملوؤ�ش�شات االأهلية واحلكومية 

داخل دولة الكويت

تدريب خارجي : الدورات التدريبية التي تعقد خارج دولة الكويت

 

عدد الدورات

479

عدد املتدربني

5938

اح�شائية باجنازات االإدارة العامة للتدريب للدورات التي عقدت خالل املو�شم التدريبي



عدد املتدربنيعدد الدوراتنوع التدريبالرقم

3104747التدريب الداخلي1

59480التدريب املحلي2

128351التدريب اخلارجي3

4975578الإجمايل

مالحظة : تاأثرت اأعداد املتدربني ب�شبب املهام املوكلة لقوة ال�شرطة من جميع الرتب .

     * انتخابات جمل�س االأمة 

     * انتخابات املجل�س البلدي ....... الخ) 

تدريب داخلي : الدورات التدريبية التي تعقد يف مراكز تدريب ومعاهد وزارة الداخلية

تدريب حملي : الدورات التدريبية التي تعقد يف الوزارات واملوؤ�ش�شات االأهلية واحلكومية 

داخل دولة الكويت

تدريب خارجي : الدورات التدريبية التي تعقد خارج دولة الكويت

اإح�سائية باجنازات الإدارة العامة للتدريب للدورات التي 

عقدت خالل املو�سم التدريبي   2012/2011

عدد الدورات

497

عدد املتدربني

5578

اح�شائية باجنازات االإدارة العامة للتدريب للدورات التي عقدت خالل املو�شم التدريبي



اإح�سائية باجنازات الإدارة العامة للتدريب للدورات التي 

عقدت خالل املوا�سم التدريبية   

عدد املتدربنيعدد الدوراتاملو�سم التدريبي

2008-20072832319

 2009-20083193830

2010-20093574500

2011-20104795938

2012-20114975578

193522165املجموع

املو�سم التدريبي

2008-2007

املو�سم التدريبي

2009-2008

املو�سم التدريبي

2010-2009

املو�سم التدريبي

2011-2010

املو�سم التدريبي

2012-2011

283 319 357
479 497

5516

5938

4500

2319

3830

اح�شائية باجنازات االإدارة العامة للتدريب للدورات التي عقدت خالل املو�شم التدريبي



                                                    

                                                                      

�سباطاملتدربني

�سباط 

�سف 

واأفراد

املدنيني 
احلر�ض 

الوطني

وزارة 

الدفاع
الإطفاء

دول 

جمل�ض 

التعاون

الدول 

العربية

الإجمايل 

العام

1816227913623551141925578العدد

            

جدول يبني الإح�سائية العامة باأعداد املتدربني 

للمو�سم التدريبي ) 2011 / 2012 (



جامعة الكويت

الرقم
 جهة التدريب

عدد املتدربنيعدد الدورات

1263كلية العلوم االجتماعية 1

13كلية العلوم2

3
كــــــــــــــــــــليــــــــــة الــــعــــــــــــــــــــــلـــــــــــوم 

االإداريـــــــــــــــــــــــــــة
531

4
مـــركــــــز خدمة املـــــجتمع و الــتــدريب 

الــــم�شتــــــمـــــر 
115

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

عدد املتدربنيعدد الدوراتجهة التدريبالرقم

632مركز ابن الهيثم5

37معهد التدريب ال�شناعي6

718وزارة الدفاع7

511احلر�س الوطني8

28معهد الكويت للدرا�شات الق�شائية والقانونية9

715جمعية املهند�شني الكويتية10

341املـــــــــــــدار�س الـــــــخــــــــــــــــــــا�شـــــــــــــــــــــــــــــة11

13ديــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان الــمـــــــــحـــا�شــــــــــــــــــــبة12

13
وكــــالــــة االأنـــبـــاء الــكـــويـــتـــيـــــــة  

كــــــونــــــــــــــــــا 
11

329 املنظمة الدولية للهجرة - االأمم املتحدة 14

57277الإجـــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

جدول يبني التدريب املحلي الذي مت عقده مع املوؤ�س�سات احلكومية وجمعيات 

النفع العام بدولة الكويت خالل املو�سم التدريبي 2012/2011



2013 - 2012
520



2013 - 2012
521

الإ�سراف

الإدارة العامة للتدريب

مدير عام الإدارة العامة للتدريب

اللواء / حميد حبيب ال�سماك

م�ساعد مدير عام الإدارة العامة للتدريب

العميد / عادل ال�سعدون

اإعداد 

اإدارة اإعداد اخلطة العامة للتدريب

مدير الإدارة 

العقيد / عبد الرزاق ح�سني حممد

م�ساعد مدير الإدارة

الرائد علي فا�سل حيدر

اإدارة التن�سيق واملتابعة

تنفيذ

الـــــــــــــرائـــــــــــــد/ نــــــــــــــــواف �ــــــــســــــــامل الــــــدعــــــ�ــــــســــــان

الــــــــــــــــرائــــــــــــــــد/ �ــــــــــســــــــــامل فــــــــهــــــــد الـــــعـــــجـــــمـــــي

الــــــبــــــطــــــني حمـــــــــمـــــــــد  فـــــــــهـــــــــد   / املــــــــــــــــــــــــــالزم 

ــــــــيــــــــد/ مــــــــــــبــــــــــــارك يــــــــــاتــــــــــي الــــــــربكــــــــة الــــــــ�ــــــــس

الـــــــرقـــــــيـــــــب/حـــــــبـــــــيـــــــب دحـــــــــــــــــام الـــــ�ـــــســـــمـــــري

الـــــ�ـــــســـــيـــــد/اإ�ـــــســـــمـــــاعـــــيـــــل �ـــــســـــعـــــد الـــــزغـــــلـــــول

الــــ�ــــســــلــــيــــلــــي ثـــــمـــــيـــــم  زيـــــــنـــــــب   / الــــــ�ــــــســــــيــــــدة 

الــــ�ــــســــيــــدة / حـــ�ـــســـة عــــبــــد الـــلـــطـــيـــف الـــعـــيـــد

الــــ�ــــســــيــــدة/ �ــــــســــــروق اأحــــــمــــــد عــــبــــد الـــرحـــيـــم

الــــــــ�ــــــــســــــــيــــــــدة/ عـــــــبـــــــري �ـــــــســـــــعـــــــود الـــــــوقـــــــيـــــــان



2013 - 2012
522



2013 - 2012
523

معهد تدريب ال�سباط

24825152هاتف العمل 

24825147الفاك�س

معهد تدريب �شباط ال�شف واالأفراد

24847979هاتف العمل

هواتف الوزارات

22433357الداخلية 

22480000االأوقاف

2248000التجارة وال�شناعة

24819033املوا�شالت

24848300الدفاع

24836800الرتبية

22401300التعليم العايل

25371000الكهرباء واملاء

22480000املالية

22425141اخلارجية

25301000املوؤ�ش�شات العامة للرعاية ال�شكنية

22415301االإعالم

22480000العدل

22415200النفط

22428200التخطيط

24877422ال�شحة

22480000ال�شوؤون االجتماعية والعمل

25385520االأ�شغال

قطاع الأمن اخلا�ض

24825152هاتف العمل 

قطاع �شوؤون اأمن احلدود

188222هاتف العمل البدالة 

23906142هاتف العمل

قطاع �سوؤون الأمن العام

25013245هاتف العمل 

25013254هاتف العمل + الفاك�س

قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت

24247271هاتف العمل 

24347271الفاك�س

قطاع الأمن اجلنائي

25635484هاتف العمل 

25614955الفاك�س

قطاع �سوؤون العمليات

25389348هاتف العمل 

25387097الفاك�س

قطاع �سوؤون املرور

24834777هاتف العمل 

قطاع �سوؤون اأمن املنافذ

24765139هاتف العمل 

هواتف هامة

112الطوارئ (اإطفاء / �شرطة/ اإ�شعاف)

مواعيد االإقالع والو�شول

( مطار الكويت الدويل)
161

101اال�شتعالمات الهاتفية

171حجوزات اخلطوط اجلوية الكويتية 

25311141طوارئ املياه والكهرباء

1889988الهيئة العامة للمعلومات املدنية

1888050خفر ال�شواحل



2013 - 2012
524



2013 - 2012
525

هواتف امل�ست�سفيات

22450005م�شت�شفى االأمريي

24849400م�شت�شفى ال�شدري

24729911م�شت�شفى الع�شكري

24815000م�شت�شفى ال�شباح

23940620م�شت�شفى العدان

25312700م�شت�شفى مبارك الكبري

24846000م�شت�شفى الرازي

24888000م�شت�شفى الفروانية

24840300م�شت�شفى ابن �شينا

24575300 م�شت�شفى اجلهراء

هواتف البنوك

1814444البنك املركزي 

22400900البنك االأهلي

1824080بنك برقان

1801801البنك الوطني

22449501بنك اخلليج

22411001البنك التجاري

22445050بنك بيت التمويل

1820082بنك بوبيان

1812000بنك الكويت وال�شرق االأو�شط

1866866البنك الدويل

22230722بنك ات�س ا�س بي �شي

2259400بنك �شيتي بنك

هواتف ال�سفارات

25318530البحرين

22519220اجلزائر

22519956م�شر

55262103لبنان

2253321االأردن

25379211االأرجنتني

25379211ا�شرتاليا

22552532النم�شا

25316042بنغالد�س

25722014بلجيكا

25228610الربازيل

25314458بلغاريا

22563025كندا

25333340ال�شني

22529018الت�شيك

25341005الدامنارك

25312890فنلندا

22582020فرن�شا

22520827املانيا

24817101اليونان

25323901هنغاريا

22530600الهند

24839927اإندوني�شيا

25356010اإيطاليا

25312870اليابان

25339601كوريا اجلنوبية

22575183ليبيا

22433075قرب�س

22560694اإيران
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2013 - 2012
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وزارة الداخلية
الإدارة العامة للتدريب

حر�شا منا على اإعداد واإ�شدار دليل اخلطة ال�شنوية للربامج التدريبي على اأكمل وجه 

واأي�شاً ملواكبة ماهو حديث يف جمال الربامج التدريبية .

نتمنى اأن ت�شاركنا باآرائك من خالل هذا اال�شتبيان

1. ماراأيك بالتنظيم احلايل لدليل اخلطة ال�شنوية للربامج التدريبية ؟

(د) مقبول  (ج) جيد   (ب) جيد جداً   (اأ) ممتاز 

* اإذا كان اجلواب (ج) اأو (د) ماهو التنظيم املنا�شب براأيك؟

2. هل تعتقد باأن حمتوى الربامج التدريبية املدرجة بالدليل تلبي االحتياجات التدريبية 

الداراتك؟

(ج) ال (ب) نوعاً ما    (اأ) نعم   

* اإذا كان اجلواب (ب) اأو (ج) ماهي اقرتاحاتكم للربامج التدريبية التي ترغب اأن تكون 
مدرجة يف ال�شنة القادمة ؟   



2013 - 2012
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3. هل تعتقد باأن الدليل ي�شل اإدارتك يف وقت منا�شب؟

(ب) ال (اأ) نعم     

* اإذا كان اجلواب (ب) ماهو اعتقادك التاريخ املنا�شب؟

4. اإذا كان لديك اأي اقرتاحات اأو مرئيات لتطري دليل اخلطة ال�شنوية للربامج التدريبية 

الرجاء ذكرها.

ن�شكر لكم ح�شن تعاونكم وم�شاركتنا يف تعبئة هذا اال�شتبيان ، الذي �شوف يكون له االأثر 

االإيجابي يف تطوير دليل اخلطة الربامج التدريبية يف االإ�شدارات القادمة.

) يرجى بعد تعبئة ال�ستبيان اإر�ساله على الإميل (

 E-mail : tdd@moi.gov.kw

مع حتيات 

الإدارة العامة للتدريب

اإدارة اعداد اخلطة العامة للتدريب

لال�شتف�شار 

 E-mail: tdd@moi.gov.kw
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