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  مقدمة 

، فمهما  والبدني  العقلي  انها مبثابة رأسمالها  اليها علي  ، وينظر  الشرطة  جهاز 
أمنية  وتكنولوجيا  ومركبات  وذخيرة  سالح  من  والتجهيزات  االتصال  وسائل  تقدمت 
يبقي املورد البشري هو املخطط واملشغل واملقيم واملطور لتلك األدوات ،وهذا ما دعا 
علماء اإلدارة وخبراء التدريب الي اعتبارها أغلي موارد اجلهاز األمني ، ومن ثم فإن 

االستثمار فى هذا املورد هو استثمار مؤكد النجاح .
وحتى يتحقق هذا النجاح فإن االمر يتطلب صياغة فاعلة خلريطة تأهيل هذه املوارد 
، ومن هذا املنطلق فإن اإلدارة العامة للتدريب تؤمن دائما بأن استخدام االجتاهات 
التدريبية  احلديثة فى مجال التدريب األمني يعد عامال هاما فى النهوض مبستوي 
األداء بكافة األجهزة األمنية لتحقيق األهداف النهائية جلهاز الشرطة  من أمن وأمان 

واستقرار املجتمع من أجل حتقيق التنمية املستدامة والرفاهية ألفراد املجتمع .
اخلطة  تتضمن  ان  علي  للتدريب  العامة   اإلدارة  حرصت  فقد  اإلطار  هذا  وفي 
تزويد  تكفل  التي  احلديثة  التدريبية  البرامج  من  العديد  التدريبية  للدورات  السنوية 
واإلقليمية  الدولية  املتغيرات  ملواجهة  جديدة  وقدرات  ومهارات  مبعارف  املتدربني 

واحمللية وانعكاساتها املختلفة على أمن املجتمع الكويتي .
من هذه املو�ضوعات :-ــ

أثر مواقع التواصل االجتماعي علي العمل األمني .
اإلدارة اإللكترونية املتقدمة .

الشخصية األمنية للشرطة النسائية .
التحول من اإلدارة باإلجراءات الي اإلدارة باملعلومات .

تهيئة بيئة عمل إلدارة بدون أوراق .
التخطيط اإلستراتيجي للمنظومة األمنية .

إعداد مختلف السيناريوهات ملواجهة األزمات .
املوضوعات املتعلقة بحقوق اإلنسان .

التنسيق والتعاون مع األشقاء فى  ومما يجدر ذكره فى هذا املقام فإنه فى إطار 
عليه  وافق  مبقترح  الوزارة  تقدمت  فقد  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  مجلس  دول 
أصحاب السمو واملعالي  وزراء الداخلية لدول  املجلس لعقد نشاط سنوي ) مؤمتر  ، 
حلقة نقاش ، ورش عمل ، ...... إلخ ( في إحدى دول املجلس حتت مسمي ) ملتقي 
التعليم والتدريب األمني ( يقدم فيه الباحثني  وأعضاء هيئات التدريب والتدريس في 
املنشآت التدريبية والتعليمية األمنية بدول املجلس أبحاث وأوراق علمية تكون فى مجال 
التخصص وميكن أن يتضمن وفد كل دولة مشاركة  من الشرطة النسائية وفق ظروف 

كل دولة .
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فضاًل عن ذلك فإن اإلدارة العامة للتدريب حترص علي أن تتضمن اخلطة السنوية 
التي يشارك فيها عناصر أمنية من دول  التدريبية  البرامج  التدريبية بعض  للدورات 

مجلس التعاون  لدول اخلليج العربية وسائر الدول العربية والصديقة . 
وفي سبيل تنفيذ خطة التدريب السنوية علي امت وجه فإنه يجري االستفادة من 
مع  جنب  الي  جنباً  اإلقليمي  الدولي  املستوي  علي  التدريبية  األجهزة  بعض  خبرات 

األجهزة التدريبية احمللية واألجهزة التدريبية بالوزارة .
إن الطريق نحو احلفاظ علي مستوي متميز من األداء فى األجهزة األمنية بالوزارة 
ملهارات  املستمر   التطوير  علي  كبيرة  بدرجة   يعتمد  األمنية  اإلستراتيجية  لتنفيذ 
املخرجات  ترتكز علي  تدريبية  إال  من خالل عملية  يتأتي   ومعارف رجال االمن ال 

العملية املتجددة .
وفي اخلتام فإن اإلدارة العامة للتدريب تنتهز هذه الفرصة كما هي العادة لتتقدم 
بخالص الشكر والتقدير إلي كافة معاهد التدريب ومراكز التدريب التخصصية وأقسام 
التدريب وأجهزة األمن املختلفة لوزارة الداخلية ملا يبذلوه من جهد مخلص وتعاون مثمر 

لدعمها ومساندتها فى اداء رسالتها في النهوض بالعملية التدريبية بالوزارة.
الدفاع  بوزارة  بالدول  الوطنية  والتدريبية  التعليمية  لألجهزة  موصول  والشكر 
للتعليم  العامة  الهيئة  ومعاهد   ، الكويت   وجامعة  الوطنى  للحرس  العامة  والرئاسة 
التطبيقي والتدريب ، ومعهد الكويت   للدراسات القضائية والقانونية ،و اإلدارة العامة 
لإلطفاء ، وإدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة العامة ، وإدارة مدارس التربية اخلاصة 
بوزارة التربية ، وديون احملاسبة ، ووكالة األنباء الكويتية كونا ، وجمعيات النفع العام 
ومراكز التدريب األهلية املعتمدة ، كما نخص بالشكر أيضا األجهزة التدريبية التابعة 
جلامعة الدول العربية )  املعهد العربي للتخطيط واالحتاد العربي ملكافحة التزييف 
والتزوير ( مبقرها بدولة الكويت ، وكذا املنظمة الدولية للهجرة ملساهمتهم البناءة فى 

دعم العملية التدريبية بوزارة الداخلية .
إن ما حتققه العملية التدريبية بوزارة الداخلية من إجنازات وجناحات تلو النجاحات 
الوزارة  مجلس  رئيس  نائب  معالي  لسيدي  املستمرة  والرعاية  واملساندة  الدعم  نتاج 
ووزير الداخلية ، وسعادة / وكيل وزارة الداخلية والسيد / وكيل وزارة الداخلية املساعد 

لشئون التعليم والتدريب .
واهلل نسأل أن يوفقنا جمعيا  خلدمة هذا الوطن العزيز .

                                                        مدير عام
                                                         اإلدارة العامة للتدريب
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الفهرس

اأوال: قطاع �ضئون التعليم والتدريب

أ- اإلدارة العامة للتدريب 
الدورات التعاقدية لمختلف القطاعات األمنية 

الرقمالــــــــــدورةم

52التخطيط االستراتيجي للمنظومة األمنية 1

53دورة املعلومات في دعم اتخاذ القرارات اإلدارية الفعالة وتقنيات صنع القرار2

54أمن احلدود البحرية الدولية ودوره في تعزيز أمن الدولة3

55دورة أثر مواقع التواصل االجتماعي على املنظومة األمنية4

56دورة متخصصة في اللغة االجنليزية ملوظفي أمن املطار5

57املدونة األمنية الدولية ألمن السفن واملوانئ رقم )3(6

58التخطيط بالسيناريو وقت األزمات احلرجة 7

59القوانني والتشريعات البيئية والضبطية القضائية البحرية8

60هندسة أمناط الشخصيات األمنية للشرطة النسائية9

61فنون اإللقاء ومواجهة اجلمهور 10

62التحول من اإلدارة باإلجراءات إلى اإلدارة باملعلومات11

63األساليب احلديثة ملكافحة تهريب املخدرات12

64إدارة اجلودة الشاملة 6 سيجما 13

14ECDIS 65نظام اخلرائط املالحية اإللكترونية

دورة متخصصة في اللغة االجنليزية 15
66لقسم العمليات )الطوارئ(

67قيادة القياديني16

األساليب احلديثة في التحليل اإلحصائي وتطبيقاتها على احلاسب اآللي 17
68باستخدام احلزمة اإلحصائية SPSS  )مبتدئ( 

69التخطيط التدريبي االستراتيجي باستخدام أحدث النظم 18

70اإلدارة اإللكترونية املتقدمة19
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دورات امل�ضاركة ملختلف القطاعات االأمنية

الرقمالــــــــــدورةم

71دورة بناء صف ثاني من القيادات اإلدارية1

71الوقاية واحلماية من اإلشعاع 2

71املهارات القانونية لصياغة العقود3

71شروط ومواصفات املناقصات4

71السكرتارية التنفيذية احلديثة5

71املهارات اإلدارية واإلبداعية للسكرتير6

71طرق إعداد العقود القانونية باللغة االجنليزية7

71إعداد وصياغة الدعوى القانونية باللغة االجنليزية8

71مصطلحات قانونية باللغة االجنليزية9

71إعداد اختبارات التوفل احمللي 10

72كيف تصبح محكم قضايا 11

72مهام أعمال التنفيذ باللغة االجنليزية القانونية 12

72احلماية الدولية للعالقات الدولية13

72الضبطية القضائية14

72كيف تصبح باحث قانوني متميز15

72التحكيم اخلاص16

72فن الدفاع في القضايا 17

72التحقيق اإلداري18

72احملكم القضائي19

73كيفية كتابة التحقيق اإلداري20

73أساسيات التحقيق اإلداري21

73كيفية كتابة الدعاوى اإلدارية22

23Auto Cad73

73تصميم بروشرات24
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73إعداد مدرب مختص في برامج الكمبيوتر25

73متيز أداء موظف26

73التوجيه الوظيفي حلديثي التعيني27

73أخصائي دورات تدريبية28

73حقوق وواجبات املوظف29

73التحفيز الفعال للموظف30

73إدارة موارد بشرية31

74حتويل األفكار إلى مشاريع32

74التعامل مع املواد اخلطرة33

74تقيم املخزون السلعي والتخلص من الزائد 34

74تنمية مهارات مسئولي املخازن35

74إدارة السالمة36

74األمن والسالمة باملخازن واملشروعات37

38I PHONE Application Development Track74

39Advanced I PHONE Development Track74

40Android Development Track74

41Certified Ethical Hacker (CEH)74

42Certifies Secure Programmer.Net (ECSP.NET74

75دورة تدريبية متقدمة في الطرق احلديثة في مجال فتح األقفال االلكترونية واألقفال املتطورة43

75أمن وسالمة املختبرات44

75اللغة االجنليزية45

46(CVOICE) Cisco Voice Over IP75

47GC- MS 75دورة تدريبية على

48(CIPT1) Cisco IP Telephony Part 175

49(CIPT2) Cisco IP Telephony Part 275

50Introduction to MS Project 200775

51Advanced MS Project 200775
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52CCNA) Cisco Certified Network Associate75

53(CCNA Security) Cisco Certified Network Associate security76

54ISO 27000 76إدارة سرية املعلومات

55AQL Server 201276

56Programming with Are GIS76

57 GIS web application with silver light76

76لغة اجلسد58

ب- أكاديمية سعد العبد اهلل للعلوم األمنية
معهد تدريب الضباط

الرقمالــــــــــدورةم

78دورة اإلسعافات األولية1

2(C.I.D ) 79دورة  دبلوم كامبردج الدولية ملهارات تقنية املعلومات

80دورة تنمية مهارات إدارة الوقت 3

81دورة قائد فريق العمل املتكامل 4

82دورة فن التعامل مع اجلمهور5

83دورة إعداد وكتابة التقارير واملراسالت الشرطية 6

84دورة حتليل املشكالت واتخاذ القرارات اإلدارية7

85دورة تنمية املهارات اإلدارية والسلوكية في التعامل مع الطلبة العسكريني 8

86دورة ضغوط العمل 9

87دورة إعداد مدرب10

88الدورة التأسيسية احلادية عشر خلريجي الكلية البحرية امللكية البريطانية11

ج- اإلدارة العامة لتأهيل ضباط الصف واألفراد 
معهد تدريب ضباط الصف واألفراد

الرقمالــــــــــدورةم

90دورة فن التعامل مع اجلمهور )الثالثة والعشرون- الرابعة والعشرون(1

91دورة إعداد وكتابة التقارير )الثانية عشر- الثالثة عشر(2
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93دورة احلاسب اآللي الشاملة )التاسعة عشر(5

94دورة مسئولي املخازن والعهد )اخلامسة عشر(6

95دورة اإلسعافات األولية )الرابعة(7

96دورة اللغة االجنليزية )الثانية(8

9 Win Word (2010) 97دورة مقدمة في احلاسب اآللي وبرنامج

98دورة مأمور السلكي )السادسة(10
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101دورة كيفية التعامل مع أصحاب احلصانات )الثانية(13

ثانيا: مركز التدريب التخ�ض�ضي لقطاع االأمن اخلا�ص

الرقمالــــــــــدورةم
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116الدورة التأسيسية إلدارة األمن والسيطرة رقم  )14( 9

الدورة التأسيسية العشرون للتخلص من املتفجرات10
117اإلرهابية والذخائر العسكرية وطرق الكشف عنها 

118دورة التخلص من القنابل اإلرهابية التقدمية رقم )6(11
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126دورة تخصص السالح رقم )2(19

127دورة األمار الثامنة )خاصة إلدارة املتفجرات(20

128دورة الفنون القتالية رقم )2( 21

129دورة فن القيادة الوقائية للسيارات رقم )6( 22

130دورة تأمني املواكب الرسمية رقم  )4(23

131الدورة التأسيسية التاسعة للمسح األمني24

132دورة رماية مسدس  9 ملم التأسيسية رقم )5( 25

133دورة القيادة والصيانة للمدرعات رقم )12(26

134دورة أسلحة اإلسناد رقم )7(27

135دورة الرمايات التقدمية للمسدس 9 ملم  لعناصر األمن والسيطرة 28

136دورة القناصة التأسيسية  املستوى األول رقم )2015/10(29

137دورة استخدام معدات التخلص رقم )1(30

138دورة املسدس 9 ملم التأسيسية رقم )1(31

139دورة التكتيكات لعناصر القتالية رقم )4(32

140دورة إعداد مدرب رياضة رقم )1(33

141دورة القبض والسيطرة رقم )16(34

142دورة إخالء وتأمني سكن الشخصيات الهامة رقم )8(35
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143دورة األسلحة اخلفيفة التقدمية رقم )2(36

144دورة التسلقات والنزول اخلاصة في قتال املناطق املبنية37

145دورة إعداد مدرب رياضة في مجال حماية الشخصيات38

146دورة القناصة التقدمية املستوى الثاني )2014/3(39

147دورة أمار آلية البنهارد رقم )1(40

148دورة األسلحة اخلفيفة و الرماية التكتيكية 41

دورة الغوص التأسيسية + تقدمية إلدارة 42
149الوحدات اخلاصة رقم )2015/4( 

150الدورة التأسيسية رقم )36(43

151دورة رشاش عيار 7.62 ملم التأسيسية رقم )5(44

152دورة ضباط اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة التأسيسية رقم )4( 45

153دورة عمليات الدروع رقم )17-16-15-14( 46

ثالثا: مركز التدريب التخ�ض�ضي لقطاع اأمن احلدود

الرقمالــــــــــدورةم

159دورة تعليم بحري أساسي )خريجي مدرسة الشرطة(1

160دورة إجراءات الضبط والتفتيش البري رقم )6- 7(2

161دورة قيادة الزوارق البحرية السريعة رقم )3(3

162دورة تنشيطية أمن احلدود رقم )4(4

163دورة البحث والتفتيش البحري رقم )7- 9(5

164دورة فك وتركيب سالح  M 16 رقم )8- 9(6

165دورة السالمة البحرية واإلنقاذ البحري رقم )3- 5(7

166دورة فك وتركيب رشاش 0.50 انش رقم )7(8

167دورة املهارات البحرية في ربط احلبال رقم )18(9

168دورة التعامل الفني مع املعدات واآلليات البحرية10

169دورة صيانة األسلحة وتخزين الذخائر ألطقم الزوارق رقم )4- 5(11
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170دورة تعليم سباحة رقم )7- 8(12

171الدورة التأسيسية أمن احلدود رقم ) 38 - 39 (13

172دورة تقصي األثر14

173دورة مبادئ الصيانة الوقائية للمحركات رقم )7- 8(15

174دورة تأسيسية خفر السواحل رقم )8 - 9(16

175دورة الدفاع عن النفس- سيجال رقم )5(17

176دورة املالحة التأسيسية لضباط الصف واألفراد رقم )1- 2(18

177دورة تأمني وحماية احلدود19

178دورة املهارات البحرية في ربط احلبال رقم )19(20

179دورة الرماية البحرية بالذخيرة احلية 21

180دورة الرماية البرية بالذخيرة احلية 22

181دورة قيادة احلوامة 470TD رقم )7(23

182دورة النظام األمني للمراكز احلدودية رقم )5- 6- 7- 8(24

رابعا: مركز التدريب التخ�ض�ضي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�ضاالت

الرقمالــــــــــدورةم

1 )Introduction)  Power Point 199دورة

200دورة نظام التأشيرات )إدخال واستعالم(2

202دورة نظام القضايا )إدخال واستعالم(3

204دورة نظام املركبات )إدخال واستعالم(4

205دورة نظام املخالفات )إدخال واستعالم(5

6Excel (introduction( 206دورة اجلداول اإللكترونية

207دورة نظام تنفيذ أحكام جنائي )إدخال واستعالم(7

208دورة نظام رخص القيادة )إدخال واستعالم(8

209دورة دخول وخروج )إدخال واستعالم(9
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211دورة نظام االستعالم العام10

11Win + Word 213دورة

12A+ 215دورة أساسيات تكنولوجيا املعلومات

216دورة نظام االقامات )إدخال واستعالم(13

14MS PROJECT 217دورة

218دورة نظام شئون العاملني15

219دورة نظام تنفيذ أحكام مرور )إدخال واستعالم(16

220دورة نظام التفتيش األمني17

221دورة نظام شئون القوة18

19CCNA 1 223دورة

224دورة احلاسب الشخصي الشامل20

226دورة نظام تأشيــرات- قطاع خاص21

227دورة تلقي البالغات 112 لبدالة األمان 22

229دورة نظام اجلنسية واجلوازات 23

230دورة نظام املؤسسات اإلصالحية 24

231دورة نظام حتصيل رسوم – مرور25

232دورة نظام حتصيل رسوم – مرور وهجرة26

27Flash 233دورة

28INTERNET + OUT LOOK 234دورة

235دورة السكرتارية التنفيذية29

236دورة أساسيات تكنولوجيا املعلومات +A )اعتماد سيسكو(30

237دورة رقابة أمنية –استعالم31

238دورة مركبات- حقل الفحص الفني32

239دورة نظام استعالم عام – مرور33

240دورة نظام الصـــادر و الوارد34

241دورة نظام السجل اجلنائي- إدخال واستعالم35
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36Access (Introduction) 242دورة

243دورة رقابة أمنية –إدخال واستعالم37

38 CCNA 2 244دورة

39Access (Advanced( 245دورة

246دورة نظام استعالم عام – هجرة40

41Photoshop )Introduction( 247دورة

248دورة نظام حتصيل رسوم- هجرة42

43Visual Basic (Introduction) 249برمجة التطبيقات باستخدام

44  Visual Basic (Advanced)  250 دورة مبرمجة التطبيقات باستخدام

45Front page (Introduction( 251دورة

252دورة نظام مركبات - قطاع خاص46

47One Note 253دورة

48Visio 254دورة

49Word (Advanced( 255دورة

50 INDESINGN 256دورة

51GIS 257دورة نظام املعلومات اجلغرافي املركزي

52Photoshop (Advanced( 258دورة

53Front page (Advanced( 259دورة

260دورة نظام التسجيل والقبول54

55Power Point (Advanced( 261دورة

262دورة  تطوير املهارات اإلدارية باستخدام احلاسب اآللي ملتخذي القرار56

57 CCNA 3 263دورة

264دورة نظام متابعة اآلليات58

265دورة نظام اإلبعاد- استعالم 59

266دورة نظام نزالء الفنادق 60

61Excel (Advanced( 267 دورة
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خام�ضا: مركز التدريب التخ�ض�ضي لقطاع االأمن اجلنائي

الرقمالــــــــــدورةم

273دورة التبصيم )3-2-1( 1

274دورة جرائم والتزوير التزييف2

275دورة تخصصية في مجال البصمة الوراثية3

276دورة طرق ضبط املخدرات 4

دورة الصحة والسالمة في املختبرات وطرق 5
277مكافحة العدوى في العمل اجلنائي 

دورة إجراءات الضبط والتفتيش دون 6
278التعسف في استخدام السلطة

279دورة البحث الفني الشاملة 7

280دورة اجلرائم اإللكترونية 8

281دورة جرمية الرشوة  9

 ندوة أنظمة الرقابة النوعية الفنية واإلدارية 10
282لتحسني وتطوير العمل اجلنائي

283دورة التعرف على أنواع املخدرات و متعاطيها 11
دورة البحث اجلنائي في عصر املعرفة 12

284)التفكير اإلبداعي في البحث اجلنائي(

285دورة األخطاء الشائعة في محاضر الضبط والتفتيش13

286دورة كيفية إعداد ضابط مسرح جرمية متكامل ومهام قائد فريق العمل 14

287دورة البصمة التعريفية 15

288دورة رصد أبراج شركات االتصاالت وكيفية التعامل معها 16

289دورة فحص اجلثث املتعفنة 17

290دورة البحث والتحري 18

دورة تخصصية في التصوير اجلنائي 19
291إعداد مصور جنائي

292دورة طرق ضبط املخدرات 20

293دورة تخصصية في علم البصمات واملضاهاة الفنية21
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294دورة التعرف على أنواع املخدرات و متعاطيها 22

295دورة حماية حقوق اإلنسان وحرياته في مرحلة جمع االستدالالت23

296الدورة التأسيسية ملنتسبي قطاع األمن اجلنائي24

�ضاد�ضا: مركز التدريب التخ�ض�ضي لقطاع العمليات 

الرقمالــــــــــدورةم

1AS- 365 N3 299دورة تنشيطية الطيران

الدورة التأسيسية الرابعة لضباط الصف واألفراد بوزارة الداخلية على 2
300تدابير الدفاع املدني

3 EC- 135 301دورة تنشيطية الطيران

�ضابعا: مركز التدريب التخ�ض�ضي لقطاع املرور 

الرقمالــــــــــدورةم

306دورة الفحص الفني التأسيسية1

307دورة اخلبراء الهندسيني 2

308دورة أعمال اخلدمات املساندة3

قانون املرور4
309)ضباط(

الدورة التنشيطية لرجل املرور 5
310)ضباط(

312دورة الفحص الفني التنشيطية 6

313دورة قانون املرور )ضباط صف وأفراد(7

314الدورة التأسيسية لرجل املرور )ضباط صف- أفراد(8

315دورة حتقيق املخالفات 9

316الدورة التنشيطية لرجل املرور )ضباط صف- أفراد(10

317الدورة التأسيسية لرجل املرور )ضباط(11
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318دورة الكشف على الرقم املميز للشاحنات واإلطارات   12

319دورة تراخيص املرور مركبات - رخص قيادة )ضباط صف وأفراد(13

320دورة تعليم القيادة   14

321الدورة التنشيطية للدراجات اآللية للمرور)ضباط صف وأفراد(15

322ندوة املشاريع املستقبلية املؤثرة على احلركة املرورية )الثالثة(16

323محاضرة: إعداد امليزانية17

324محاضرة عن حقوق اإلنسان18

ثامنا: مركز التدريب التخ�ض�ضي لقطاع االأمن العام 

الرقمالــــــــــدورةم

327دورة املهارات الالزمة لرجل األمن العام )تفاوض- أزمات(1

328دورة الثقافة القانونية لرجل املخفر  2

329الدورة التأسيسية ألعمال املخفر3

330دورة دليل ضابط األمن العام4

331دورة إعداد مساعد ضابط املخفر 5

تا�ضعا: مركز التدريب التخ�ض�ضي لقطاع اأمن املنافذ

الرقمالــــــــــدورةم

335دورة التفتيش األمني 1

336دورة فن التعامل مع اجلمهور2
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عا�ضرا: قطاع املوؤ�ض�ضات االإ�ضالحية وتنفيذ االأحكام 

الرقمالــــــــــدورةم

339دورة املؤسسات اإلصالحية التأسيسية 1

340دورة عمليات صغرى 2

احلادي ع�ضر: االإدارة العامة لتحقيقات

الرقمالــــــــــدورةم

344أصول التحقيق في قضايا اجلنح العامة1

345تعزيز الثقافة القانونية لعناصر قوة الشرطة2

346أوجه التصرف في قضايا اجلنح العامة3

347ضوابط ضبط األشياء في القانون الكويتي4

348أصول التحقيق في قضايا جنح املرور 5

349إجراء تفتيش السكن اخلاص في القانون الكويتي6

350أوجه التصرف في قضايا جنح املرور 7

351التحريات والبحث عن األدلة املادية والشفوية في القانون الكويتي 8

352أصول التحقيق في قضايا اجلنح اخلاصة 9

353أوجه التصرف في قضايا اجلنح اخلاصة 10

354احلق باالستئناف في القانون الكويتي 11

355أسس توجيه وصياغة املخاطبات وكتابة مذكرات القضايا 12

356اجلرائم اإللكترونية في القوانني الوضعية 13

357املسؤولية التأديبية في الوظيفة العامة  14

358مفهوم احلصانة و أنواعها و أثارها القانونية 15

359أسس توجيه وصياغة املخاطبات وكتابة مذكرات القضايا 16

360صالحية املدعى العام في احملكمة 17

361احلقوق القانونية للمجني علية في اإلجراءات القانونية 18



اخلطة العامة التدريبية لوزارة الداخلية

املو�سم التدريبي 2014 - 2015
36

الثاين ع�ضر: القيادة التن�ضيقية حلماية االأمن الداخلي 

الرقمالــــــــــدورةم

364إدارة املخاطر األمنية 1

364املناطق املضطربة الساخنة )إداري(2

364مترين مشترك )ميداني(3

364إدارة األزمات والكوارث )مراكز عمليات(4

364مترين مشترك )ميداني(5

364إعداد اخلطط األمنية6

364إدارة األزمات والكوارث )مراكز عمليات(7

364إعداد اخلطط املشتركة8

الثالث ع�ضر: وزارة الدفاع

رئا�ضة االأركان العامة للجي�ص )هيئة التعليم الع�ضكري(

الرقمالــــــــــدورةم

366اللغة االجنليزية1

366التأسيسية البحرية للضباط2

366مكافحة حريق وحصر عطب الشاملة3

366تنشيطية ألطقم الزوارق البحرية4

366األسلحة اخلفيفة5

366اللغة االجنليزية6

366أسلحة متوسطة7

366املراسيم8

366سباحة مبتدئ9

367القوارب األساسية10

367التقدمية البحرية للضباط11
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367البحث وإلنقاذ12

367استيقاف واعتراض األهداف البحرية13

367سباحة متقدمة14

367اللغة االجنليزية15

367الغوص األساسية املشتركة16

367قناص ميدان17

367تنشيطية ألطقم الزوارق البحرية18

367خارطة وبوصلة19

367اللغة االجنليزية20

367املغاوير21

368مدربني قناصة22

368اللغة االجنليزية23

368الشرطة العسكرية24

الرابع ع�ضر: احلر�ص الوطني

الرئا�ضة العامة للحر�ص الوطني )مديرية املوارد الب�ضرية- فرع التاأهيل العلمي(

الرقمالــــــــــدورةم

370إعداد ضباط رماية الوحدات رقم )10(1

370البندقية املبتدئة لضباط الصف و األفراد رقم )12(2

370تأهيل مدربني رماية البندقية لضباط الصف رقم )25(3

370مقدمة في التخطيط واألداء االستراتيجي للضباط رقم )2(4

370مدرب لياقة بدنية رقم )26( 5

370القانون الدولي اإلنساني للضباط رقم  )1(6

370البندقية املبتدئة لضباط الصف واألفراد رقم )13(7

371اإلسعافات األولية للضباط رقم )11(8

371التنظيم والهياكل التنظيمية للضباط رقم )1(9
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371الصاعقة التأسيسية املشتركة رقم )19(10

371البندقية املتقدمة لضباط الصف رقم )12(11

371التراسل اإللكتروني وخدمات الشبكة للضباط رقم )4(12

371إدارة املستودعات وطرق التخزين رقم )6(13

371البندقية املبتدئة للضباط رقم )12(14

371البندقية املتقدمة للضباط  رقم )10( 15

371البندقية املبتدئة للضباط رقم )13(16

372اإلسعافات األولية لضباط الصف واألفراد رقم )88(17

372رماية املسدس العسكري للضباط رقم )19( 18

372املسدس املتقدم للضباط رقم )9(19

372مدرب لياقة بدنية رقم )27( 20

372رماية املسدس العسكري للضباط رقم )20(21

372املكافحة األولية للحرائق رقم )21(22

372مشغل ومدرب أجهزة الرماية رقم )3(23

372فني مخازن رقم )2(24

اخلام�ص ع�ضر: االإدارة العامة لالإطفاء

الرقمالــــــــــدورةم

375مكافحة حريق للمراكز احلدودية )تعاقدية(1

ال�ضاد�ص ع�ضر: وزارة ال�ضحة

اإدارة الطوارئ الطبية

الرقمالــــــــــدورةم

378اإلسعافات األولية1

378مبادئ دعم احلياة )تعاقدية(2

3)Haert Saver( 378اإلسعافات األولية
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ال�ضابع ع�ضر: وزارة الرتبية

اإدارة مدار�ص الرتبية اخلا�ضة

الرقمالــــــــــدورةم

380لغة اإلشارة التأسيسية1

380لغة اإلشارة التأسيسية2

380لغة اإلشارة التقدمية3

380لغة اإلشارة التنشيطية4

380لغة اإلشارة التنشيطية5

380لغة اإلشارة التنشيطية6

380لغة اإلشارة التنشيطية7

الثامن ع�ضر: ديوان املحا�ضبة

اإدارة التدريب ديوان املحا�ضبة

الرقمالــــــــــدورةم

382اخلريطة الذهنية لتوليد األفكار اإلبداعية1

382التعامل مع ضغوط العمل وتعديل السلوك السلبي2

382الرقابة على أعمال املخازن3

التا�ضع ع�ضر: جامعة الكويت 

اأ- كلية العلوم 

الرقمالــــــــــدورةم

384اإلدارة االلكترونية آليات التطبيق )تعاقدية(1

384دورة في احلرائق واملتفجرات متقدمة )تعاقدية(2

384دورة تدريبية باستخدام املجهر االلكتروني املاسح )تعاقدية(3
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ب- كلية العلوم االإدارية 

386اإلدارة احلديثة )تعاقدية(1

386إدارة األزمات 2

386التخطيط االستراتيجي 3

386إعداد وكتابة التقارير اإلدارية 4

386استشراف املستقبل 5

386إدارة املخازن واملستودعات 6

387التفكير االيجابي املمارسات و النتائج 7

387املهارات اإلشرافية املتقدمة 8

387أخالقيات العمل 9

387التمكني القيادي 10

387احملاسبة لغير احملاسبني 11

387كيفية إعداد البحوث والدراسات العلمية 12

ج- كلية العلوم االجتماعية

390أسرار  االتزان بني احلياة والعمل 1

املهارات اإلشرافية احلديثة 2
390)التحديات والفرص(

مهارات التعامل مع األزمات3
390)تعاقدية(

مهارات التفاوض الفعال والتفكير االستراتيجي باستخدام الوسائل اللغوية 4
390ولغة اجلسد

اإلدارة في مواجهة ضغوط العمل5
390)تعاقدية(

التحليل اإلستراتيجي6
390)تعاقدية(

قوة االختيار ومهارات اتخاذ القرار7
391)تعاقدية(

391البحث الذكي للمعلومات 8
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د- كلية االآداب 

394تنظيم االجتماعات واللجان )تعاقدية(1

394فن البرتوكول والزيارات املختلفة )تعاقدية(2

394كيفية التفاوض )تعاقدية(3

هـ- كلية احلقوق

396التحقيق اإلداري في نطاق الوظيفة العامة )تعاقدية( 1

396صياغة النظم واللوائح والقرارات اإلدارية )تعاقدية(2

396حماية األحداث )تعاقدية(3

396احلماية الدولية حلقوق اإلنسان )تعاقدية(4

396اجلرائم االقتصادية واملالية )تعاقدية(5

و- عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ضتمر

اللغة االجنليزية العام- املستوى املبتدئ )ضباط( 1
399)تعاقدية(

اللغة اإلجنليزية العام- املستوى املبتدئ )ضباط صف(2
400)تعاقدية(

اللغة اإلجنليزية العام- املستوى املتوسط )ضباط(3
401)تعاقدية(

اللغة اإلجنليزية العام- املستوى املتوسط )ضباط صف(4
403)تعاقدية(

405اللغة الفارسية- املستوى املبتدئ5

ز- كلية الهند�ضة

408التحري للجرائم اإللكترونية1

408معايير السالمة املهنية في املختبرات2

408السالمة املهنية في العمل وتقليل اخلسائر3

408التخطيط للطوارئ وإدارة األزمات4
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408مبادئ أمن املعلومات لغير املختصني5

408عملية اإلمداد والتموين واللوجستية6

408كيفية متابعة وتنفيذ وإدارة املشاريع واملواقع الهندسية7

408برنامج تأهيل شهادة محترف إدارة املشاريع8

408السالمة في املختبرات9

409مبادئ وتطبيقات الطاقة الشمسية10

409شروط ومعاير السالمة في املواقع اإلنشائية في الكويت11

فض املنازعات في املشاريع الهندسية باستخدام األساليب12
409 القضائية التقليدية واألساليب الغير تقليدية دوليا ومحليا 

409من ضبط اجلودة إلى اجلودة الكاملة13

ح- مركز اخلوارزمي للتدريب على احلا�ضب االآيل

ICDL412- ضباط )تعاقدية(1

ICDL412- ضباط )تعاقدية(2

ICDL412- ضباط صف )تعاقدية(3

الع�ضرون : معهد الكويت للدرا�ضات الق�ضائية والقانونية

الرقمالــــــــــدورةم

414دورة كيفية إعداد وكتابة احملاضر والتقارير القانونية )تعاقدية(1

414دورة االستيقاف والضبط والتفتيش واإلحالة للجهات املختصة

414دورة أصول التحقيق اجلنائي )تعاقدية(2

احلادي و الع�ضرون: الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

مركز ابن الهيثم للتدريب

الرقمالــــــــــدورةم

416توظيف األجهزة الذكية في اجناز األعمال املكتبية1

416التخطيط االستراتيجي وإدارة التغيير والتحسني املستمر2
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416القيادة والذكاء االجتماعي3

416فن الترجمة4

416إدارة األوليات 5

416تنمية املهارات بتكنولوجيا املعلومات6

416التعامل مع الضغوط7

416إدارة الوقت8

417تنمية املهارات اإلشرافية والقيادية9

417إدارة األزمات وأساليب التعامل مع وسائل اإلعالم10

417حتديد االحتياجات التدريبية11

417اإلدارة اإللكترونية أفكار وتطبيقات األجهزة الذكية12

417التميز واالبتكار ألعمال السكرتارية ومدراء املكاتب13

417اخلريطة الذهنية14

417إعداد مشروع امليزانية التقديرية 15

417فن التعامل مع الشخصيات الصعبة16

417إستراتيجية األهداف الذكية وكيفية حتقيقها17

417كتابة التقارير باللغة اإلجنليزية18

417صناعة األهداف19

الثاين والع�ضرون: جمعيات النفع العام 

اأ- جمعية املهند�ضني الكويتية

الرقمالــــــــــدورةم

420التصميم اإلنشائي1

420إعداد وكتابة التقارير الفنية للمهندسني والفنيني 2

420صيانة املباني و طرق معاجلة العيوب اإلنشائية 3

4PMP 420تأهيل محترف إدارة املشاريع

420أمن و سالمة املعلومات 5
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420املباني الذكية6

421إدارة حل النزاعات واملطالبات وإقفال العقود 7

421األمن والسالمة في املباني واملنشآت 8

421إدارة وجدولة أعمال الصيانة9

421أنظمة األلياف الضوئية احلديثة 10

ب- جمعية الهالل االأحمر الكويتية

الرقمالــــــــــدورةم

422محاضرة عن مبادئ القانون الدولي اإلنساني )تعاقدية( 1

422دورة في حقوق اإلنسان )تعاقدية(2

422دورة في إدارة الكوارث )تعاقدية(3

422دورة إسعافات أولية متقدمة )تعاقدية(4

الثالث والع�ضرون: جامعة الدول العربية

اأ- املعهد العربي للتخطيط

الرقمالــــــــــدورةم

424إعداد صف ثاني من القيادات )تعاقدية(1

424دعم صناعة القرار ومراحل التخطيط )تعاقدية(2

424التجارب الدولية الناجحة إلدارة األزمات األمنية واستخالص الدروس )تعاقدية(3

ب- االحتاد العربي ملكافحة التزوير والتزييف

425برنامج ملتقى القارة لألمن احلديث ملواجهة اجلرائم املستحدثة1

425برنامج إدارة األزمات ومهارات التفاوض األمني2

425برنامج مكافحة غسيل األموال ومتويل العمليات املشبوهة3
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الرابع و الع�ضرون: املنظمة الدولية للهجرة 

املنظمة الدولية للهجرة – بيت االأمم املتحدة – م�ضرف 

الرقمالــــــــــدورةم

428الدورة التدريبية السنوية حول دور رجال األمن في مكافحة االجتار بالبشر )تعاقدية(1

االإح�ضائية العددية والبيانية باإجنازات االإدارة العامة للتدريب خالل املو�ضم  2013 / 2014
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أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب

أ- اإلدارة العامة للتدريب
الدورات التعاقدية لمختلف القطاعات األمنية

اجلهة اسم الدورةم
املستفيدة

الفئة 
مدةاجلهة املنظمةاملشاركة

الدورة
مكان 
تاريخ انعقادهااالنعقاد

1

التخطيط 
االستراتيجي 
للمنظومة 
األمنية 

مختلف
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية 

ضباط
املركز الدولي 
لالستثمار 
البشري 

فندق درجة أسبوع 
19 - 2014/10/23أولى 

2

دورة 
املعلومات في 
دعم اتخاذ 
القرارات 
اإلدارية 
الفعالة 

وتقنيات صنع 
القرار

مختلف
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

ضباط
مجموعة 
غلوبال 
فرانشايز

فندق درجة أسبوع 
2 - 2014/11/6أولى 

3

أمن احلدود 
البحرية 

الدولية ودوره 
في تعزيز 
أمن الدولة

اإلدارة 
العامة خلفر 

السواحل
ضباط

مركز التدريب 
التخصصي- 
قطاع أمن 

احلدود

فندق درجة أسبوع
16 - 2014/11/20أولى

4

دورة أثر 
مواقع 

التواصل 
االجتماعي 

على املنظومة 
األمنية

مختلف
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

ضباط
شركة إنسان 
لالستشارات 

والتدريب
فندق درجة أسبوع

23 - 2014/11/27أولى

5

دورة 
متخصصة 
في اللغة 
االجنليزية 
ملوظفي أمن 

املطار

موظفي أمن 
املطار

موظفي 
أمن 
املطار

دورة 
متخصصة 
في اللغة 
االجنليزية 
ملوظفي أمن 

املطار

فندق درجة أسبوعني
7 - 2014/12/18أولى
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6

املدونة 
األمنية 
الدولية 

ألمن السفن 
واملوانئ رقم 

)3(

اإلدارة 
العامة خلفر 

السواحل
ضباط

مركز التدريب 
التخصصي- 
قطاع أمن 

احلدود

4 أيام
الكلية 

االسترالية 
في الكويت

2014/12/11 - 8

7

التخطيط 
بالسيناريو 

وقت األزمات 
احلرجة 

مختلف
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

ضباط 

معهد القادة 
األمني 

للدراسات 
والتدريب 

األهلي

فندق درجة أسبوع
11 - 2015/1/15أولى

8

القوانني 
والتشريعات 

البيئية 
والضبطية 
القضائية 
البحرية

اإلدارة 
العامة خلفر 

السواحل
ضباط

مركز التدريب 
التخصصي- 
قطاع أمن 

احلدود

أسبوع
الكلية 

االسترالية 
في الكويت

2015/1/15 - 11

9

هندسة 
أمناط 

الشخصيات 
األمنية 
للشرطة 
النسائية

مختلف
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

ضباط
الفرق 

لالستشارات 
والتدريب

فندق درجة أسبوع
25 - 2015/1/29أولى

10
فنون اإللقاء 
ومواجهة 
اجلمهور 

مختلف
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

ضباط

معهد سياتل 
الدولي 
للتدريب 
األهلي

فندق درجة أسبوع
8 - 2015/2/12أولى

11

التحول 
من اإلدارة 
باإلجراءات 
إلى اإلدارة 
باملعلومات

مختلف
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

ضباط
معهد سيمز 

للتدريب 
األهلي

فندق درجة أسبوع
1 - 2015/3/5أولى

12

األساليب 
احلديثة 
ملكافحة 
تهريب 
املخدرات

قطاع أمن 
احلدود

ضباط 
صف
أفراد

مركز التدريب 
التخصصي- 
قطاع أمن 

احلدود

أسبوع
مركز 

التدريب 
التخصصي

2015/3/12 - 8

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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13
إدارة اجلودة 
الشاملة 6 
سيجما 

قطاع 
اخلدمات 
املساندة
مختلف

القطاعات 
األمنية بوزارة 

الداخلية

فندق درجة أسبوعنيوهورايزنضباط 
22 - 2015/3/26أولى

14

نظام 
اخلرائط 
املالحية 

اإللكترونية 
ECDIS

اإلدارة 
العامة خلفر 

السواحل

ضباط
ضباط 
صف

مركز التدريب 
التخصصي- 
قطاع أمن 

احلدود

أسبوع
الكلية 

االسترالية 
في الكويت

2015/3/26 - 22

15

دورة 
متخصصة 
في اللغة 
االجنليزية 

لقسم 
العمليات 
)الطوارئ(

موظفي 
الطوارئ 112

موظفي 
الطوارئ 

112

معهد 
فندق درجة أسبوعنيانفوسنتر

5 - 2015/4/16أولى

قيادة 16
القياديني

مختلف
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

ضباط 

شركة 
بروماس 

لالستشارات 
والتدريب

فندق درجة أسبوع
26 - 2015/4/30أولى

17

األساليب 
احلديثة 

في التحليل 
اإلحصائي 
وتطبيقاتها 

على احلاسب 
اآللي 

باستخدام 
احلزمة 

اإلحصائية 
  SPSS
)مبتدئ( 

قطاع 
تكنولوجيا 
املعلومات 

واالتصاالت 

ضباط

معهد رواد 
اإلبداع 
للتدريب 
األهلي  

فندق درجة أسبوعان 
3 - 2015/5/14أولى 

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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18

التخطيط 
التدريبي 

االستراتيجي 
باستخدام 

أحدث النظم 

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

ضباط
شركة تنمية 

الطاقة 
املتكاملة 

فندق درجة أسبوع 
17 - 2015/5/21أولى 

19
اإلدارة 

اإللكترونية 
املتقدمة

مختلف
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

ضباط
مجموعة 
غلوبال 
فرانشايز

فندق درجة أسبوع
5/31 - 2015/6/11أولى

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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التخطيط االستراتيجي للمنظومة األمنية 

الهدف:

     تهدف الدورة إلى القدرة على حتديد االحتياجات األساسية التي تبنى بها اخلطط 
واملنظومة األمنية و وضع القدرة املستقبلية )األهداف( جلهاز األمن ، ومعرفة الوضع 

احلالي والوضع املخطط له ومعرفة درجة االنحراف بينهما. 

املحتوى: 

1 - متطلبات األمن احلديث .
2 - التخطيط االستراتيجي .

3 - املعوقات األمنية .
4 - إدارة املخاطر األمنية .

5 - املنظومة األمنية .
6 - كيفية تقييم املشروع للمنظومة األمنية . 

الفئة امل�ضاركة:

ضباط  

مكان االنعقاد:

     فندق درجة أولى 

اجلهة امل�ضتفيدة:

    مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية 
 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
19 - 2014/10/23تفرغ كلي20-25أسبوع 

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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دورة المعلومات في دعم اتخاذ 
القرارات اإلدارية الفعالة وتقنيات صنع القرار 

الهدف:

     تهدف الدورة إلى إدراك أهمية مهارة اتخاذ القرارات كمحور للعمل اإلداري وتوفير 
القرار  اتخاذ  فعالية  أجل  املعلومات من  تكنولوجيا  الالزمة الستخدام  التحتية  البنية 

اإلداري وتكوين قاعدة معلومات لكل متخذ قرار . 

املحتوى: 

1 - األساليب املتبعة في صنع القرار .
2 - طرق وأمناط املشرفني في اتخاذ القرارات املنطقية اإلدارية .

3 - خطوات اتخاذ القرارات اإلدارية.
4 - اإلحصاء و دورها في اتخاذ القرارات اإلدارية. 

5 - العوامل الشخصية لوحدة صنع القرار والبيئة التي تؤثر بعملها.
6 - التقنيات املنهجية لصنع القرار. 

الفئة امل�ضاركة:

    ضباط  

مكان االنعقاد:

     فندق درجة أولى 

اجلهة امل�ضتفيدة:

    مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية 
 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
2 - 2014/11/6تفرغ كلي20-25أسبوع 

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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دورة أمن الحدود البحرية الدولية
ودوره في تعزيز أمن الدولة

الهدف:

     تهدف الدورة لتعريف العاملني في العمل امليداني البحري بطرق تأمني احلدود 
البحرية الدولية ومكافحة التهريب بكافة أنواعه.

املحتوى: 

1 - تأمني احلدود ومواجهة عمليات التسلل.
2 - اآلثار السلبية األمنية.

3 - مجهولي الهوية لدى أجهزة األمن.
4 -بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق البحر.

5 - مكافحة تهريب البضائع واملواد اخلطرة واملشعة.
6 - تأمني احلدود وحماية البيئة.

7 - تأمني احلدود ومواجهة عمليات االجتار بالبشر.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط 

مكان االنعقاد:

   فندق درجة أولى 

اجلهة امل�ضتفيدة:

  اإلدارة العامة خلفر السواحل 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
16 - 2014/11/20تفرغ كلي8- 12أسبوع

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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دورة أثر مواقع التواصل االجتماعي على 
المنظومة األمنية  

الهدف:

     تهدف الدورة إلى تعريف املشاركني مباهية وأهمية شبكات التواصل االجتماعي 
فيها  املشاركة  أدوات  و  معها  التعامل  كيفية  على  والتعرف  األمني  بالعمل  وعالقتها 

وكيفية قياس النجاح فيها. 

املحتوى: 

1 - تعريف و أهمية شبكات التواصل االجتماعي.
2 - مواقع التواصل االجتماعي وعالقتها باملنظومة األمنية.

3 - التعامل مع أدوات ووسائل التواصل االجتماعي خلدمة املنظومة األمنية.
4 - الثغرات األمنية في األنظمة اإللكترونية ومكافحتها.

5 - البحث في املواقع االجتماعية واإلخبارية إلثراء املنظومة األمنية. 

الفئة امل�ضاركة:

    ضباط  

مكان االنعقاد:

     فندق درجة أولى 

اجلهة امل�ضتفيدة:

    مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية 
 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
23 - 2014/11/27تفرغ كلي20-25أسبوع 

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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دورة متخصصة في اللغة االنجليزية
لموظفي أمن المطار 

الهدف:

    تهدف هذه الدورة على إنشاء طاقم عمل قادر على التعامل مع العمليات واملواقف 
اليومية بأمان.

املحتوى: 

1 - القدرة على إعطاء التعليمات والتوجيهات.
2- اإلرشاد واإلعالم عن األنظمة والقوانني واملشاكل التقنية.

3 - املساعدة في خدمات املطار واإلجراءات باللغة االجنليزية.
4 - التعامل مع الركاب املتوترين، املزعجني، الصعبني، واملشبوهني.

املهنة، سبب  العمر،  املطلوبة، االسم، جنسية،  الشخصية  املعلومات  السؤال عن   - 5
السفر.

الفئة امل�ضاركة:

   موظفي أمن املطار

مكان االنعقاد:

    فندق درجة أولى

اجلهة امل�ضتفيدة:

  موظفي أمن املطار

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
7 - 2014/12/18تفرغ كلي20أسبوعني

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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دورة المدونة األمنية الدولية ألمن السفن
والموانئ رقم )3(

الهدف:

     سوف تقدم هذه الدورة للضباط لتلبية التزاماتهم وفق املدونة األمنية الدولية ألمن 
 .IMO وتعتبر الدورة متماشية مع املتطلبات احلالية .)ISPS( السفن واملوانئ

املحتوى: 

1 -  اإلجراءات القانونية لتفتيش السفن.
2 - طرق السيطرة واالحتياجات األمنية أثناء القيام بعملية التفتيش.

3 - طرق التعامل مع طاقم السفينة أثناء عملية التفتيش.
4 - إجراءات وحاالت احلجز على السفينة املشبوهة.

الفئة امل�ضاركة:

     ضباط 

مكان االنعقاد:

     الكلية األسترالية في الكويت 

اجلهة امل�ضتفيدة:

     اإلدارة العامة خلفر السواحل

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
8 - 2014/12/11تفرغ كلي8 - 410 أيام 

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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التخطيط بالسيناريو وقت األزمات الحرجة

الهدف:

    يهدف إلى تنمية قدرات العاملني في مجال إدارة األزمات والكوارث بأساليب تقييم 
ووضع وحتليل سيناريوهات إدارة األزمة أو الكارثة مع مناقشة عدة تطبيقات.

املحتوى: 

1 - أسلوب تقييم املخاطر احملتملة وعمل محفظة األزمات.
2 - أسلوب تقومي املخاطر داخل الدولة )منظمة- مؤسسة.. الخ(.

3 - أدارة األزمات املفاهيم والرؤى.
4 - منهجية إدارة األزمات.

الفئة امل�ضاركة:

   ضباط 

مكان االنعقاد:

    فندق درجة أولى

اجلهة امل�ضتفيدة:

  مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
11 - 2015/1/15تفرغ كلي20أسبوع

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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دورة القوانين والتشريعات البيئية 
والضبطية القضائية البحرية

الهدف:

     تهدف الدورة لتعريف املشاركني القوانني والتشريعات املنظمة للعمل البحري في 
املجال البيئي والضبطية القضائية.

املحتوى: 

1 - القانون البيئي تعريفه وأهمية تطبيقه.
2 - احلماية القانونية.

3 - هيكل النظام القانوني.
4 - املفهوم القانوني للتلوث.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط 

مكان االنعقاد:

   الكلية االسترالية في الكويت  

اجلهة امل�ضتفيدة:

  اإلدارة العامة خلفر السواحل 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
11 - 2015/1/15تفرغ كلي8- 12أسبوع

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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هندسة أنماط الشخصيات 
األمنية للشرطة النسائية

الهدف:

    تفعيل دور املشاركني في مجال قياس وتطبيق اإلدارة الرشيدة في اجلهاز احلكومي 
عن طريق النزاهة والشفافية املعلوماتية.

املحتوى: 

1 - عناصر التصميم والتوصيل الهامة لهندسة أمناط الشخصيات.
2 - التعرف على نوعية العالقات بني صورة الفرد الشخصية وصورته املهنية والوظيفية.

3 - الطرق واألساليب الهندسية لتطوير الشخصية.
4 - األساليب الهندسية للنظام التمثيلي لشخصية الفرد.

5 - منوذج الرسم الهندسي لنظام التوافق وقيادة اآلخرين.
6 - أنواع أمناط الشخصيات األربعة وكيفية تطبيقها على الرموز اللونية.

7 - األمناط التسعة لألشخاص صعاب املراس وكيفية التعامل معها.

الفئة امل�ضاركة:

   ضباط 

مكان االنعقاد:

    فندق درجة أولى

اجلهة امل�ضتفيدة:

  مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
25 - 2015/1/29تفرغ كلي15- 20أسبوع

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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دورة  فنون اإللقاء ومواجهة الجمهور

الهدف:

    تهدف الدورة إلى تزويد املشاركني بعلم وفن اإللقاء، احلديثة، ومواصفات املتحدث املتميز 
 ومهارات اإللقاء والتأثير وتفعيل اإلمياءات والتدريب على نبرات الصوت والتعرف على 
وكيفية استخدام اإلمياءات  اإللقاء ومواجهة اجلمهور  املشاهير في فن  أسرار جناح 

ولغة اجلسد، نبرات الصوت، واحلركة على املسرح.

املحتوى: 

1 - كيف تصبح متحدثا بارعا ؟
2 - مهارات التعامل مع اخلوف والتوتر؟

3 - خطوات الوصول لإللقاء الناجح.

الفئة امل�ضاركة:

   ضباط 

مكان االنعقاد:

    فندق درجة أولى

اجلهة امل�ضتفيدة:

  مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
8 - 2015/2/12تفرغ كلي20- 25أسبوع

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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التحول من اإلدارة باإلجراءات 
إلى اإلدارة بالمعلومات 

الهدف:

    يهدف هذا البرنامج إلى إكساب املشاركني الفهم العام لإلدارة اإللكترونية وغير 
اإللكترونية وأهميتها في اجناز املهام اإلدارية وحتديد عالقة وظائف اإلدارة واتخاذ 
القرارات مع املعلومات التي هي نتاج نظم املعلومات اإلدارية التي تعتبر جزءا هاما في 

اإلدارة الغير الكترونية )باإلجراءات( وفي اإلدارة االلكترونية.

املحتوى: 

1 - مفهوم اإلدارة.             10 - منوذج اإلدارة االلكترونية.
2 - املعلومات اإلدارية.                       11 - فوائد اإلدارة االلكترونية.

3 - مستويات اإلدارة.                          12 - بعض أنظمة اإلدارة االلكترونية.
4 - العوامل التنظيمية والهيكلية للمنظمة.  13 - أهداف اإلدارة االلكترونية.
5 - املستويات الثالثة لنظام املعلومات.      14 - عناصر اإلدارة االلكترونية.

6 - مدخل اإلدارة االلكترونية.                  15 - خطوات إدخال اإلدارة االلكترونية.
7 - مفهوم اإلدارة االلكترونية.                 16 - خطوات تنفيذ اإلدارة االلكترونية.

8 - اإلدارة االلكترونية واحلكومة االلكترونية.   17 - محاور اإلدارة االلكترونية.
9 - أهداف احلكومة االلكترونية.

الفئة امل�ضاركة:

   ضباط 

مكان االنعقاد:

    فندق درجة أولى

اجلهة امل�ضتفيدة:

  مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
1 - 2015/3/5تفرغ كلي20- 25أسبوع

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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دورة األساليب الحديثة
لمكافحة تهريب المخدرات

الهدف:

     تهدف الدورة إلى تعريف املشاركني باآلثار االجتماعية واالقتصادية ملشكلة املخدرات 
والتعرف على األساليب احلديثة لتهريب املخدرات ومصادر إنتاجها والتنبؤ باجلهات 

الوارد منها.

املحتوى: 

1 - املفاهيم واملصطلحات اخلاصة باملخدرات.
2 - دراسة أنواع املخدرات من حيث تأثيرها والعوامل املؤدية إلى تعاطي وإدمان املخدرات.

3 - األساليب احلديثة لتهريب املخدرات والوسائل املستخدمة. 
4 - استخدام التقنيات احلديثة في الكشف عن املخدرات من خالل أساليب التهريب 

     املستحدثة.
5 - حتليل الظواهر األمنية وحتليل املعلومات بشأن املخدرات واملروجني.

6 - متابعة املعلومات بشأن جرائم غسل األموال كأحد مصادر املعلومات بشأن املخدرات.
7 - الرقابة الدولية وأساليب املكافحة وخفض الطلب على املخدرات.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط صف
أفراد

مكان االنعقاد:

   مركز التدريب التخصصي لقطاع أمن احلدود

اجلهة امل�ضتفيدة:

  قطاع أمن احلدود  

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
8 - 2015/3/12تفرغ كلي8 - 10أسبوع

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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إدارة الجودة الشاملة 6 سيجما
الهدف:

    يهدف البرنامج إلى قياس عدد العيوب املوجودة في عملية ما فأنها تستطيع بطريقة 
علمية أن تزيل تلك العيوب وتقترب من نقطة اخللو من العيوب في العملية اإلدارية 

والتنفيذية. 

املحتوى: 

1 - فهم أساليب حتسني العمليات باستخدام اللني ستة  سيجما .
2 - التعرف على كيفية املشاركة في مشاريع حتسني األعمال .

3 - أن يكون املتدرب العب أساسي في فريق التحسني والتطوير باملنظمة. 

الفئة امل�ضاركة:

   ضباط 

مكان االنعقاد:

    فندق درجة أولى

اجلهة امل�ضتفيدة:

  
قطاع اخلدمات املساندة

مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
22 - 2015/3/26تفرغ كلي15أسبوع

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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ECDIS دورة نظام الخرائط المالحية االلكترونية

الهدف:

     توفر الدورة للمتدرب التدريب النظري والعملي لكيفية استخدام جهاز اخلريطة 
االلكتروني واألجهزة امللحقة.

املحتوى: 

1 - التعرف على تشغيل اجلهاز واألجهزة امللحقة.
2 - التعرف على التشغيل األمن جلهاز اخلرائط االلكترونية.

3 - معرفة مستجدات اخلرائط االلكترونية.
4 - رسم رحلة بحرية باستخدام جهاز اخلرائط االلكترونية حسب املواصفات احلديثة.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط 
ضباط صف

مكان االنعقاد:

   الكلية االسترالية في الكويت   

اجلهة امل�ضتفيدة:

  اإلدارة العامة خلفر السواحل   

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
22 - 2015/3/26تفرغ كلي4 - 6أسبوع

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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دورة متخصصة في اللغة االنجليزية 
لقسم العمليات )الطوارئ(

 
الهدف:

    تهدف هذه الدورة إلى إكساب املشاركني مهارة التواصل مع الغير متحدثي اللغة 
من  عال  ملستوى  للوصول  تام  بشكل  لديهم  القلق  وكسر حاجز  املتصلني  من  العربية 

احلرفية املهنية جتعلهم ميتازون بأداء عملهم على أكمل وجه.

املحتوى: 

1 - كيفية التغلب على القلق مع حاجز اللغة االجنليزية والتركيز على ما يقوله املتصل.
2 - كيفية السؤال عن االسم ورقم الهاتف والعنوان.

3 - كيفية الطلب من املتصل االسترخاء وأنه ال داعي للذعر.
4 - كيفية طلب االجتاه.

5 - كيفية سؤال وفهم ما هية احلالة الطارئة : حادث، جرمية، حالة طبية.
6 - كيفية نصح املتصل وما يجب عن يفعل في كل حالة.

الفئة امل�ضاركة:

   موظفي وزارة قسم العمليات 112

مكان االنعقاد:

    فندق درجة أولى

اجلهة امل�ضتفيدة:

  موظفي وزارة قسم العمليات 112

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
5 - 2015/4/16تفرغ كلي20أسبوعني

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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قيادة القياديين

الهدف:

    يهدف البرنامج إلى تنمية العالقة الفعالة بني القادة وخصوصا في حال التفاوت 
الوظيفي باملناصب اإلدارية والذي بدوره سيشكل حالة من اإلحباط الوظيفي إن لم يتم 

التأهيل الفعال للقادة باملهارات الفعالة التي متكنهم من قيادة القياديني. 

املحتوى: 

1 - القيادة مهارة وليست وظيفة.
2 - املهارات السلوكية املطلوبة للدور القيادي الفعال لقيادة القادة.

3 - املهارات الالزمة لبيئة عمل قيادية للتمكن من قيادة القادة في أفضل مناخ وظيفي.
4 - األدوار القيادية الالزمة متكني القائد من قيادة القادة.

5 - كيفية حتويل بيئة العمل من وظيفية إلى مهنة.
6 - التفويض القيادي بني املبدأ والتطبيق واملتابعة والتقييم.

7 - منهج قيادة القادة وكيفية التعامل مع احلياة القيادية بعيد عن احلياة الوظيفية.
8 - كيفية اإلثراء الوظيفي على القادة.

الفئة امل�ضاركة:

   ضباط

مكان االنعقاد:

    فندق درجة أولى

اجلهة امل�ضتفيدة:

  مختلف  القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
26 - 2015/4/30تفرغ كلي15 - 20أسبوع

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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األساليب الحديثة في التحليل اإلحصائي
وتطبيقاتها على الحاسب اآللي باستخدام الحزمة 

اإلحصائية SPSS )مبتدئ( 

الهدف:

     تهدف الدورة لتنمية معارف ومعلومات املشاركني بأسس ومفاهيم علم اإلحصاء، 
وإكسابهم مهارات التعامل مع برنامج التحليل اإلحصائي للعلوم االجتماعية . 

املحتوى: 

1 - املنهج اإلحصائي في إعداد البحوث والدراسات.
2 - مراحل إعداد الدراسات اإلحصائية.

 SPSS 3 - املهارات األساسية للتعامل مع برنامج التحليل اإلحصائي
4 - إعداد و إدخال وترميز البيانات للبرامج.

الفئة امل�ضاركة:

    ضباط  

مكان االنعقاد:

     فندق درجة أولى 

اجلهة امل�ضتفيدة:

    قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
3 - 2015/5/14تفرغ كلي20-25أسبوع 

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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التخطيط التدريبي االستراتيجي 
باستخدام أحدث النظم  

الهدف:

     تهدف الدورة إلى حتديد املهام التي يقوم بها القيادي كمدرب وموجة لعالقات 
العمل وتنظيم املهام والواجبات لإلدارة، كما تهدف الدورة إلى تشخيص مشكالت األداء 

ووضع معاجلات تنفيذية في خطط التدريب على رأس العمل.  

املحتوى: 

1 - طرق قياس مستوى أداء العمل.
2 - حتديد فجوة األداء املوافق للهدف.

3 - وضع التصور للتطوير املوافق ألهداف العمل 
4 - تفصيل ادوار التطوير لألفراد وفق واقع العمل.

5 - صياغة املشروع الواحد ملراجعة األداء الداخلي الختيار التصميم واألداء.

الفئة امل�ضاركة:

    ضباط  

مكان االنعقاد:

     فندق درجة أولى 

اجلهة امل�ضتفيدة:

    مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية 
 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
17 - 2015/5/21تفرغ كلي20-25أسبوع 

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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دورة اإلدارة اإللكترونية المتقدمة

الهدف:

     تهدف الدورة إلى تنمية مهارات العاملني في مجال اإلدارة االلكترونية والتعرف على 
علم التوثيق و أنظمة التصنيف املتطورة وتعريف املشاركني مبفهوم النظم املعلوماتية 

احلديثة ومنهجية تطبيق تكنولوجيا املعلومات احلديثة في األعمال املكتبية اليومية.

املحتوى: 

1 - أهمية البيانات ونظم املعلومات في اإلدارة اإللكترونية.
2 - التحول من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة اإللكترونية.

3 - أهداف اإلدارة ا إللكترونية.
4 - األرشفة والفهرسة االلكترونية والنظم احلديثة في استرجاع املعلومات.

5 - أمن وسرية املعلومات والنظم اإلدارية.
6 - فوائد ومعوقات اإلدارة االلكترونية و أهم السلبيات احملتملة لتطبيقها.

7 - تقنيات ونظم اإلدارة االلكترونية. 

الفئة امل�ضاركة:

    ضباط  

مكان االنعقاد:

     فندق درجة أولى 

اجلهة امل�ضتفيدة:

    جميع القطاعات األمنية بوزارة الداخلية 
 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
5/31 - 2015/6/11تفرغ كلي20-25أسبوع 

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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اإلدارة العامة للتدريب
دورات المشاركة لمختلف القطاعات األمنية

فئة العدداجلهة املستفيدةاسم الدورةم
املشاركني

اجلهة 
املنظمة

دورة بناء صف ثاني من 1
معهد ضباط4قطاع أمن احلدودالقيادات اإلدارية

خاص

الوقاية واحلماية من 2
ضباط4قطاع أمن احلدوداإلشعاع 

جامعة 
الكويت 
كلية 
العلوم

 املهارات القانونية لصياغة3
ضباط4قطاع أمن احلدودالعقود

جامعة 
الكويت 
كلية 
العلوم

 شروط ومواصفات4
جمعية ضباط3قطاع أمن احلدوداملناقصات

املهندسني

السكرتارية التنفيذية 5
3قطاع أمن احلدوداحلديثة

ضباط 
صف
أفراد

الهيئة 
العامة 
للتعليم 
التطبيقي

املهارات اإلدارية واإلبداعية 6
3قطاع أمن احلدودللسكرتير

ضباط 
صف
أفراد

الهيئة 
العامة 
للتعليم 
التطبيقي

طرق إعداد العقود 7
القانونية باللغة االجنليزية

اإلدارة العامة للشئون 
ضباط3القانونية

مدنيني
جامعة 
الكويت 

إعداد وصياغة الدعوى 8
القانونية باللغة االجنليزية

اإلدارة العامة للشئون 
ضباط3القانونية

مدنيني

جامعة 
الكويت 
كلية 

احلقوق

مصطلحات قانونية باللغة 9
االجنليزية

اإلدارة العامة للشئون 
ضباط7القانونية

مدنيني
جامعة 
الكويت 

إعداد اختبارات التوفل 10
احمللي 

اإلدارة العامة للشئون 
ضباط7القانونية

مدنيني
جامعة 
الكويت 

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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اإلدارة العامة للشئون كيف تصبح محكم قضايا 11
ضباط7القانونية

مدنيني

جامعة 
الكويت 
كلية 

احلقوق

مهام أعمال التنفيذ باللغة 12
االجنليزية القانونية 

اإلدارة العامة للشئون 
ضباط3القانونية

مدنيني
جامعة 
الكويت 

احلماية الدولية للعالقات 13
الدولية

اإلدارة العامة للشئون 
ضباط3القانونية

مدنيني

جامعة 
الكويت 
كلية 

احلقوق

اإلدارة العامة للشئون الضبطية القضائية14
ضباط5القانونية

مدنيني

جامعة 
الكويت 
كلية 

احلقوق

كيف تصبح باحث قانوني 15
متميز

اإلدارة العامة للشئون 
ضباط7القانونية

مدنيني

جامعة 
الكويت 
كلية 

احلقوق

اإلدارة العامة للشئون التحكيم اخلاص16
ضباط7القانونية

مدنيني

جامعة 
الكويت 
كلية 

احلقوق

اإلدارة العامة للشئون فن الدفاع في القضايا17
ضباط6القانونية

مدنيني

جامعة 
الكويت 
كلية 

احلقوق

اإلدارة العامة للشئون التحقيق اإلداري18
ضباط5القانونية

مدنيني

جامعة 
الكويت 
كلية 

احلقوق

اإلدارة العامة للشئون احملكم القضائي19
ضباط7القانونية

مدنيني

جامعة 
الكويت 
كلية 

احلقوق

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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كيفية كتابة التحقيق 20
اإلداري

اإلدارة العامة للشئون 
ضباط7القانونية

مدنيني

جامعة 
الكويت 
كلية 

احلقوق

اإلدارة العامة للشئون أساسيات التحقيق اإلداري21
ضباط7القانونية

مدنيني

جامعة 
الكويت 
كلية 

احلقوق

كيفية كتابة الدعاوى 22
اإلدارية

اإلدارة العامة للشئون 
ضباط7القانونية

مدنيني

جامعة 
الكويت 
كلية 

احلقوق

23Auto Cad
قطاع اخلدمات 

ضباط 2املساندة

قطاع 
تكنولوجيا 
املعلومات 
واالتصاالت

قطاع اخلدمات تصميم بروشرات24
معهد خاصضباط 2املساندة

إعداد مدرب مختص في 25
برامج الكمبيوتر

قطاع اخلدمات 
معهد خاصضباط 2املساندة

قطاع اخلدمات متيز أداء موظف26
ضباط 2املساندة

جامعة 
الكويت 

كلية العلوم 
اإلدارية

التوجيه الوظيفي حلديثي 27
التعيني

قطاع اخلدمات 
ضباط 2املساندة

ديوان 
اخلدمة 
املدنية

أخصائي دورات تدريبية28
قطاع اخلدمات 

املساندة
قطاع األمن اجلنائي

معهد خاصضباط 2

قطاع اخلدمات حقوق وواجبات املوظف29
ضباط 2املساندة

ديوان 
اخلدمة 
املدنية

قطاع اخلدمات التحفيز الفعال للموظف30
ضباط 2املساندة

مركز ابن 
الهيثم 
للتدريب

قطاع اخلدمات إدارة موارد بشرية31
معهد خاصضباط 2املساندة

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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قطاع اخلدمات حتويل األفكار إلى مشاريع32
ضباط 2املساندة

جامعة 
الكويت 
كلية 

العلوم 
اإلدارية

قطاع اخلدمات التعامل مع املواد اخلطرة33
جامعة ضباط 2املساندة

الكويت

تقيم املخزون السلعي 34
والتخلص من الزائد 

قطاع اخلدمات 
املساندة

قطاع األمن اجلنائي
ضباط 2

جامعة 
الكويت 
كلية 

العلوم 
اإلدارية

تنمية مهارات مسئولي 35
املخازن

قطاع اخلدمات 
ضباط 2املساندة

جامعة 
الكويت 
كلية 

العلوم 
اإلدارية

قطاع اخلدمات إدارة السالمة36
ضباط 2املساندة

مركز ابن 
الهيثم 
للتدريب

األمن والسالمة باملخازن 37
واملشروعات

قطاع اخلدمات 
جمعية ضباط 2املساندة

املهندسني

38 I PHONE Application
Development Trackمعهد ضباط4قطاع األمن اجلنائي

خاص 

39 Advanced I PHONE
Development Trackمعهد ضباط4قطاع األمن اجلنائي

خاص 

40 Android Development
Trackمعهد ضباط4قطاع األمن اجلنائي

خاص 

41Certified Ethical Hacker 
(CEH)معهد ضباط4قطاع األمن اجلنائي

خاص 

42
Certifies Secure 

Programmer.Net (ECSP.
NET)

معهد ضباط4قطاع األمن اجلنائي
خاص 

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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43

دورة تدريبية متقدمة في 
الطرق احلديثة في مجال 
فتح األقفال االلكترونية 

واألقفال املتطورة

معهد ضباط2قطاع األمن اجلنائي
خاص 

معهد ضباط5قطاع األمن اجلنائيأمن وسالمة املختبرات44
خاص

اللغة االجنليزية45

قطاع األمن اجلنائي
قطاع التعليم 

والتدريب
قطاع تكنولوجيا 

املعلومات 
واالتصاالت 

معهد ضباط6
خاص 

46(CVOICE) Cisco Voice 
Over IPمعهد ضباط2قطاع األمن اجلنائي

خاص 

47 GC- دورة تدريبية على
MSمعهد ضباط2قطاع األمن اجلنائي

خاص 

48(CIPT1) Cisco IP 
Telephony Part 1

قطاع تكنولوجيا 
املعلومات 
واالتصاالت

2

ضباط
ضباط 
صف
أفراد

معهد 
خاص

49(CIPT2) Cisco IP 
Telephony Part 2

قطاع تكنولوجيا 
املعلومات 
واالتصاالت

2

ضباط
ضباط 
صف
أفراد

معهد 
خاص

50 Introduction to MS Project
2007

قطاع تكنولوجيا 
املعلومات 
واالتصاالت

4

ضباط
ضباط 
صف
أفراد

معهد 
خاص

51 Advanced MS Project
2007

قطاع تكنولوجيا 
املعلومات 
واالتصاالت

4

ضباط
ضباط 
صف
أفراد

معهد 
خاص

52(CCNA) Cisco Certified 
Network Associate

قطاع تكنولوجيا 
املعلومات 
واالتصاالت

4

ضباط
ضباط 
صف
أفراد

معهد 
خاص

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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53
(CCNA Security) Cisco 

Certified Network 
Associate security

قطاع تكنولوجيا 
املعلومات 
واالتصاالت

4

ضباط
ضباط 
صف
أفراد

معهد 
خاص

إدارة سرية املعلومات 54
27000ISO

قطاع تكنولوجيا 
املعلومات 
واالتصاالت

معهد ضباط4
خاص

55AQL Server 2012
قطاع تكنولوجيا 

املعلومات 
واالتصاالت

معهد ضباط4
خاص

56 Programming with Are
GIS

قطاع تكنولوجيا 
املعلومات 
واالتصاالت

معهد ضباط2
خاص

57 GIS web application with
 silver light

قطاع تكنولوجيا 
املعلومات 
واالتصاالت

معهد ضباط2
خاص

لغة اجلسد58
قطاع تكنولوجيا 

املعلومات 
واالتصاالت

معهد ضباط4
خاص

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب

ب- أكاديمية سعد العبد اهلل للعلوم األمنية
معهد تدريب الضباط 

اسم الدورةالرقم
تعقد خالل الفترة

مدة االنعقاد
إلىمن

5 أيام2014/9/142014/9/18دورة اإلسعافات األولية 1

2
دورة دبلوم كامبردج الدولي 

ملهارات تقنية املعلومات 
(C.I.D)

7 أسابيع2014/10/92014/12/4

دورة تنمية مهارات إدارة 3
5 أيام2014/12/142014/12/18الوقت 

دورة قائد فريق العمل 4
5 أيام2015/1/112015/1/15املتكامل

دورة فن التعامل مع 5
5 أيام2015/1/252015/1/29اجلمهور

دورة إعداد وكتابة التقارير 6
5 أيام2015/2/12015/2/5واملخاطبات الشرطية

دورة حتليل املشكالت 7
5 أيام2015/2/82015/2/12واتخاذ القرارات اإلدارية 

8

دورة تنمية املهارات 
اإلدارية والسلوكية 

في التعامل مع الطلبة 
العسكريني 

5 أيام2015/3/12015/3/5

9
دورة دبلوم كامبردج الدولي 

ملهارات تقنية املعلومات 
(C.I.D)

7 أسابيع2015/4/52015/5/21

5 أيام2015/5/242015/5/28دورة ضغوط العمل10

5 أيام2015/5/312015/6/4دورة إعداد مدرب11

12
الدورة التأسيسية احلادية 

عشر خلريجي الكلية 
البحرية امللكية البريطانية

8 أسابيعيحدد الحقا 
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دورة اإلسعافات األولية 

الهدف:

     
القلبي  واإلنعاش  األولية  اإلسعافات  بطرق  املشاركني  تزويد  إلى  الدورة  تهدف    

الرئوي.

املحتوى: 

 1- مقدمة باإلسعاف األولي واجلهاز التنفسي والدوري.
 2- دعم احلياة األولي وفحص املصاب األولي والفحص الثانوي.

 3- انسداد املمرات الهوائية والغصة و اإلنعاش الرئوي للبالغ والطفل والرضيع.
 4- النزيف واجلروح واحلروق.

 5- الهيكل العظمي ودعم وتثبيت الكسور.

الفئة امل�ضاركة:

   ضباط )رائد- نقيب- مالزم أول(
  العاملني املدنيني احلاصلني على مؤهل جامعي 

     
مكان االنعقاد:

   معهد تدريب الضباط

اجلهة امل�ضتفيدة:

    قطاع العمليات
    مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
14 - 2014/9/18تفرغ كلي10- 515 أيام

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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)C.I.D ( دورة  دبلوم كامبردج الدولية لمهارات تقنية المعلومات

الهدف:

     تزويد املتدربني بأحدث التقنيات واملفاهيم املتعلقة بأسس ومبادئ أنظمة احلاسب 
الضباط  وإعداد  اجلداول  وعمل  واستعالم  البيانات  وإدخال  وتطبيقية  نظرية  اآللي 
فنياً للقيام بأعمال احلاسب اآللي وتزويد املتدربني بشهادة عاملية واملهارات املطلوبة 

لالنضمام للمجتمع أملعلوماتي.

املحتوى: 

.(I.T) تقنية املعلومات  - 1  
.)WINDOWS( استخدام الكمبيوتر وإدارة امللفات باستخدام  - 2  

.)WORD( معاجلة النصوص باستخدام  - 3  
.)EXCEL( أوراق العمل باستخدام  - 4  

.)POWER POINT( العروض التقدمية باستخدام  - 5  
.(ACCES( مقدمة إلى تقنية املعلومات قواعد البيانات باستخدام  - 6  

.)INTERNET EXPLORER( استخدام برنامج  - 7  

الفئة امل�ضاركة:

     ضباط 
     العاملني املدنيني احلاصلني على مؤهل جامعي

مكان االنعقاد:

    معهد تدريب الضباط

اجلهة امل�ضتفيدة:

     قطاع أمن احلدود 
     قطاع املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ األحكام                   

     
تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
10/9 - 2014/12/4تفرغ كلي10 7 أسابيع
4/5 - 2015/5/21تفرغ كلي10 7 أسابيع

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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دورة تنمية مهارات إدارة الوقت 

الهدف:

     
وترشيد  الوقت  بإدارة  اخلاصة  املهارات  الضباط  إكساب  إلى  الدورة  تهدف     

استخدامه في العمل األمني.

املحتوى: 

 1- أبعاد العملية اإلدارية وحتقيق فعاليتها في العمل الشرطي.
 2- طبيعة الوقت واالستخدام الفعال له.

 3- طرق تقييم قضاء الوقت.
 4- حتليل عوامل ضياع الوقت.

 5- استخدام نظم وتكنولوجيا املعلومات في إدارة الوقت.

الفئة امل�ضاركة:

     ضباط 
     

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب الضباط

اجلهة امل�ضتفيدة:

     قطاع العمليات
     قطاع األمن اجلنائي 

     مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
14 - 2014/12/18تفرغ كلي10 - 515 أيام

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب



اخلطة العامة التدريبية لوزارة الداخلية

املو�سم التدريبي 2014 - 2015
81

دورة قائد فريق العمل المتكامل 

الهدف:

     تهدف الدورة إلى تزويد املشاركني باملهارات والقدرات املطلوبة في مجال القيادة 
األساسية  واملهارات  املفاهيم  وإكسابهم  العمل،  فرق  وإدارة  قيادة  وكيفية  عام  بشكل 
ملتطلبات بناء فريق العمل في إطار اإلدارة احلديثة والسلوكيات اإلدارية الناجحة في 

القيادة الفعالة ملجموعات فرق العمل.

املحتوى: 

 1- مفهوم القيادة وأنواعها.
 2- سمات القائد وأساليب القيادة.

 3 - القائد الفعال واالهتمام ببعدي العمل والعاملني.
 4 - االتصاالت اإلدارية وفن إصدار األوامر والتعليمات.

 5 - معوقات االتصال وكيفية التغلب عليها.

الفئة امل�ضاركة:

   ضباط 
        العاملني املدنيني احلاصلني على مؤهل جامعي

مكان االنعقاد:

    معهد تدريب الضباط

اجلهة امل�ضتفيدة:

قطاع األمن اجلنائي
اإلدارة العامة لألنظمة األمنية 

مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
11 - 2015/1/15تفرغ كلي10 - 515 أيام

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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دورة فن التعامل مع الجمهور 
الهدف:

      تنمية مهارات املتدربني بكيفية التعامل مع اجلمهور وإملامهم باألساليب العلمية 
التي متكنهم من التعرف على اخلدمات املقدمة لهم. 

املحتوى: 

1 - طبيعة وأنواع اخلدمات التي يقدمها جهاز الشرطة الكويتي.
األمناط املختلفة من البشر وكيفية التعامل معهم.  - 2

مهارات االتصال باجلمهور.  - 3
املهارات السلوكية الواجب توافرها في مقدمي اخلدمة بجهاز الشرطة.  - 4

كيفية التعامل مع شكاوي اجلمهور.  - 5

الفئة امل�ضاركة:

     ضباط 
     

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب الضباط

اجلهة امل�ضتفيدة:

    قطاع أمن احلدود
    قطاع األمن العام

    قطاع املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ األحكام
    اإلدارة العامة للهجرة

    اإلدارة العامة للدعم التقني والنوعي
    مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
25 - 2015/1/29تفرغ كلي10 - 515 أيام

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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دورة إعداد وكتابة التقارير والمراسالت الشرطية 

الهدف:

اليومية  واملراسالت  االجتماع  ومحاضر  التقارير  كتابة  بكيفية  املشاركني  إملام        
واألسس العلمية في إعدادها وكتابتها.

املحتوى: 

كيفية كتابة املخاطبات واملراسالت الشرطية )تطبيقات عملية(.  - 1
األسس العلمية في إعداد التقارير )تطبيقات عملية(.  - 2

األسس العلمية في إعداد املذكرات )تطبيقات عملية(.  - 3
كيفية عمل محاضر االجتماع والدعوات )تطبيقات عملية(.  - 4
مهارات عرض التقارير األمنية الشفهية )تطبيقات عملية(.  - 5

الفئة امل�ضاركة:

     ضباط 
     

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب الضباط

اجلهة امل�ضتفيدة:

   قطاع اخلدمات املساندة
   قطاع املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ اإلحكام

   أكادميية سعد العبداهلل للعلوم األمنية 
     

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
1 - 2015/2/5تفرغ كلي10 – 515 أيام

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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دورة تحليل المشكالت واتخاذ القرارات اإلدارية 

الهدف:

إملام املشاركني ألسس توصيف وتشخيص وحتليل املشكالت  إلى  الدورة       تهدف 
واتخاذ القرارات.

املحتوى: 

 1- أساليب حتديد وتشخيص املشكالت في العمل األمني.
 2- القوى املؤثرة في املشكلة ودرجة تأثيرها.

 3- تنمية التفكير أالبتكاري في حتليل مشكالت العمل الشرطي.
 4- أساليب اتخاذ القرارات ملواجهة املشكالت األمنية.

 5- مهارات صنع القرارات.
 6- أساليب املشاركة في اتخاذ القرارات.

 7- دور نظم وتكنولوجيا املعلومات في دعم اتخاذ القرارات.

الفئة امل�ضاركة:

     ضباط  
     

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب الضباط

اجلهة امل�ضتفيدة:

    قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
   مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
8 - 2015/2/12تفرغ كلي515 أيام

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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دورة تنمية المهارات اإلدارية والسلوكية 
في التعامل مع الطلبة العسكريين 

الهدف:

     تهدف الدورة إلى تزويد املتدربني باألساليب العلمية التي متكنهم من التعرف على 
األمناط املختلفة من الطلبة ومتطلباتهم ومتابعتهم طوال فترة تدريبهم باألكادميية. 

املحتوى: 

 1- األمناط السلوكية املختلفة من الطلبة وكيفية التعامل معهم.
 2- إعداد وكتابة التقارير.

 3- االتصال الفعال وأهميته وأنواعه.
 4- مهارات القيادة وأدوات التأثير القيادي. 

 5- مبادئ التحقيق )إجراءات التحقيق مع الطلبة(.

الفئة امل�ضاركة:

     ضباط من رتبة )مالزم إلى نقيب(
    ضباط أمار الفصائل والسرايا العاملني بأكادميية سعد العبداهلل 

     
مكان االنعقاد:

     معهد تدريب الضباط

اجلهة امل�ضتفيدة:

    أكادميية سعدالعبداهلل للعلوم األمنية
   مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
1 - 2015/3/5تفرغ كلي10 - 515 أيام

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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دورة ضغوط العمل 

الهدف:

     تنمية مهارات املشاركني وإكسابهم القدرات الالزمة في كيفية التعامل مع ضغوط 
العمل في اإلدارة.

املحتوى: 

أسباب ضغوط العمل وآثاره.  - 1 
األساليب العلمية في إدارة ضغوط العمل.  - 2 

ضغوط العمل وإدارة الصراع واملنظمات األمنية.  - 3 
اجلوانب السلوكية في إدارة ضغوط العمل.  - 4 

تطبيقات عملية.  - 5 

الفئة امل�ضاركة:

     ضباط ) قيادات عليا- قيادات وسطى(
    املدنيني احلاصلني على مؤهل جامعي

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب الضباط

اجلهة امل�ضتفيدة:

    قطاع األمن اجلنائي 
   مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
24 - 2015/5/28تفرغ كلي515 أيام

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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دورة إعداد مدرب 

الهدف:

     تهدف الدورة إلى تنمية مهارات املتدربني وتأهيلهم للقيام باألعمال التدريبية.

املحتوى: 

 1 - حركات املشاة.
نظام منظم.  - 2

تدريب املراسيم.  - 3 
تدريب ايعازات.  - 4 

الفئة امل�ضاركة:

     ضباط 

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب الضباط

اجلهة امل�ضتفيدة:

    أكادميية سعدالعبداهلل 
   مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
5/31 - 2015/6/4تفرغ كلي515 أيام

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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الدورة التأسيسية الحادية عشر لخريجي 
الكلية البحرية الملكية البريطانية

الهدف:

         تهدف الدورة إلى تزويد وإعداد املتدربني حديثي التخرج من الكلية البحرية 
والرماية  األسلحة  على  وتدريبهم  مهارتهم،  لتنمية  والقانونية  الشرطية  بالعلوم 

والتدريب الشرطي التأسيسي.

املحتوى: 

 1- قانون اجلزاء )املبادئ العامة للجرمية والعقوبة(.
 2- سلطات الشرطة في قانون اإلجراءات اجلزائية.

 3- قانون دولي )القانون البحري(.
 4- نظام الشرطة.
 5- قانون إداري.

 6- أدلة جنائية )مسرح اجلرمية(.
 7- التدريب التأسيسي- تدريب األسلحة والرماية.

الفئة امل�ضاركة:

     ضباط برتبة )مالزم ( خريجي الكلية البحرية من العاملني باإلدارة العامة خلفر 
السواحل

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب الضباط

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة خلفر السواحل
مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
يحدد الحقاتفرغ كلي10 - 830أسابيع

ج– اإلدارة العامة لتأهيل وتدريب ضباط الصف واألفراد 

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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معهد تدريب ضباط الصف واألفراد

اسم الدورةالرقم
مدة تعقد خالل الفترة

الدورة إلىمن

فن التعامل مع اجلمهور الثالثة 1
أسبوع2014/9/72014/9/14والعشرون

إعداد وكتابة التقارير الثانية 2
أسبوعني2014/9/142014/9/28عشر

أسبوعني2014/10/122014/10/26حتسني اخلط الثالثة3

احلاسب اآللي الشاملة التاسعة 4
7 أسابيع2014/10/192014/12/7عشر

مسئولي املخازن والعهد 5
4 أسابيع2014/11/22014/11/30اخلامسة عشر

أسبوعني2014/12/72014/12/21اإلسعافات األولية الرابعة 6

4 أسابيع2014/12/212015/1/18اللغة اإلجنليزية الثانية7

فن التعامل مع اجلمهور الرابعة 8
أسبوع2015/1/42015/1/11والعشرون 

إعداد وكتابة التقارير الثالثة 9
أسبوعني2015/1/112015/1/25عشر

مقدمة في احلاسب اآللي 10
)2010 win word( 4 أسابيع2015/1/112015/2/8برنامج

أسبوعني2015/1/252015/2/8مأمور السلكي السادسة11

6 أسابيع2015/4/52015/5/17سكرتارية وإدارة مكاتب الثامنة12

إعداد مدرب تدريب تأسيسي 13
4 أسابيع2015/4/192015/5/17الثالثة

كيفية التعامل مع أصحاب 14
أسبوع2015/5/172015/5/24احلصانات الثانية

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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دورة فن التعامل مع الجمهور
)الثالثة والعشرون- الرابعة والعشرون(

الهدف:

وإملامهم  اجلمهور  مع  التعامل  بكيفية  واألفراد  الصف  ضباط  مهارات  تنمية       
باألساليب العملية التي متكنهم من التعرف على اخلدمات املقدمة للجمهور واألمناط 
املختلفة من اجلمهور وكيفية التعامل معهم مع شكاوي اجلمهور وفحصها واإلجراءات 

الواجب إتباعها حيالها. 
املحتوى: 

طبيعة وأنواع اخلدمات التي يقدمها جهاز الشرطة الكويتي.  - 1  
األمناط املختلفة من البشر وكيفية التعامل معهم.  - 2  

مهارات االتصال باجلمهور.  - 3  
املهارات السلوكية الواجب توافرها في مقدمي اخلدمة بجهاز الشرطة.  - 4  

كيفية التعامل مع شكاوي اجلمهور.  - 5  
متابعة وتقييم أداء اخلدمات التي يقدمها جهاز الشرطة الكويتي.  - 6  

احلكومة االلكترونية والتعامل مع اجلمهور.  - 7  
دراسة حاالت.  - 8  

الفئة امل�ضاركة:

     ضباط صف
     أفراد 

     العاملني املدنيني
مكان االنعقاد:

     معهد تدريب ضباط الصف واألفراد
اجلهة امل�ضتفيدة:

  قطاع األمن اجلنائي 
     قطاع املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ األحكام 

     قطاع العمليات 
     اإلدارة العامة للدعم التقني والنوعي

     اإلدارة العامة للهجرة
     معهد الهيئة املساندة

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
7 - 2014/9/14تفرغ كلي 20أسبوع 
4 - 2015/1/11تفرغ كلي20أسبوع 

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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دورة إعداد وكتابة التقارير )الثانية عشر- الثالثة عشر(

الهدف:

     رفع مهارات العاملني في وزارة الداخلية على كيفية إعداد وكتابة التقارير اإلدارية 
والفنية.

املحتوى: 

كيفية إعداد التقارير.  - 1 
محاضرة عامة في إدارة الوقت.  - 2 

الفئة امل�ضاركة:

     ضباط صف
     أفراد 

     العاملني املدنيني

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب ضباط الصف واألفراد

اجلهة امل�ضتفيدة:

      قطاع أمن املنافذ 
      قطاع العمليات

      
تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
14 - 2014/9/28تفرغ كلي20أسبوعني
11 - 2015/1/25تفرغ كلي20أسبوعني

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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دورة تحسين الخط الثالثة

الهدف:

     يهدف هذا البرنامج على رفع كفاءة العاملني من مختلف قطاعات الداخلية لتحسني 
اخلط وتلم فنون اخلطوط العربية.

املحتوى: 

حتسني اخلط وتلم فنون اخلطوط العربية 

الفئة امل�ضاركة:

     ضباط صف
     أفراد 

     العاملني املدنيني

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب ضباط الصف واألفراد

اجلهة امل�ضتفيدة:

      مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية
      

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
12 - 2014/10/26تفرغ كلي20أسبوعني

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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دورة الحاسب اآللي الشاملة )التاسعة عشر(
الهدف:

     تهدف الدورة إلى تأهيل عدد من ضباط الصف واألفراد واملدنيني العاملني على 
كيفية استخدام احلاسب اآللي في تشغيل وبحث وإدخال وطباعة وتنسيق املكاتبات 

والتقارير والنماذج والهياكل التنظيمية.

املحتوى: 

برنامج )WINDOWS( يدرس املتدرب مكونات احلاسب اآللي وكيفية تشغيله كما   - 1 
يتدرب على تشغيل محركات األقراص وإنشاء املجلدات. 

واجلداول  املكاتبات  وتنسيق  طباعة  على  املنتسب  يتدرب   )WORD( برنامج   - 2 
والنماذج والهياكل التنظيمية وحفظ امللفات.

برنامج )EXCL( يتدرب املنتسب على طباعة اجلداول احلسابية وتنسيقها وعمل   - 3 
املعادالت الرياضية واإلحصائية وإنشاء املخططات البيانية.

 4 - برنامج )POWER POINT( يتدرب املنتسب على كيفية إعداد وتنسيق وعرض 
العروض التقدمية.

5 -  اللغة اإلجنليزية )يدرس املنتسب أصول اللغة اإلجنليزية.

الفئة امل�ضاركة:

     ضباط صف
     أفراد 

     املدنيني العاملني في بعض إدارات وزارة الداخلية 

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب ضباط الصف واألفراد

اجلهة امل�ضتفيدة:

     قطاع املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ األحكام
     قطاع العمليات

     قطاع األمن اجلنائي
     اإلدارة العامة لإلمداد والتموين

     
تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
10/19 - 2014/12/7تفرغ كلي715 أسابيع

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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دورة مسئولي المخازن والعهد )الخامسة عشر(

الهدف:

     تهدف الدورة إلى رفع كفاءة العاملني في املخازن والعهد بإدارات وزارة الداخلية 
في مجال استالم وتسليم وجرد العهد وأمن وسالمة املخازن.

املحتوى: 

1  - أمناء املخازن.
2 -  أمناء العهد.

3 -  تطبيقات عملية.
4 -  أمن وسالمة املخازن.

الفئة امل�ضاركة:

     ضباط صف
أفراد

     العاملني املدنيني

مكان االنعقاد:

معهد تدريب ضباط الصف واألفراد

اجلهة امل�ضتفيدة:

     قطاع املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ األحكام 
 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
2 - 20174/11/30تفرغ كلي430 أسابيع

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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دورة اإلسعافات األولية )الرابعة(

الهدف:

     تهدف الدورة إلى  تزويد املشاركني مبعلومات ومهارات اإلسعافات األولية للمصابني. 

املحتوى: 

1 -  مصادر العدوى.
2 -  طرق حمل املصاب.

3 -  اإلنعاش الطبي الرئوي.
4 -  النزيف.

5 -  االختناق.
6 - ضربة الشمس.

7 -  اجلروح – احلروق – التسمم – الكسور.

الفئة امل�ضاركة:

     ضباط صف
     أفراد 

     العاملني املدنيني 

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب ضباط الصف واألفراد

اجلهة امل�ضتفيدة:

     قطاع العمليات
    مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
7 - 2014/12/21تفرغ كلي20أسبوعني

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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دورة اللغة االنجليزية )الثانية(

الهدف:

     تهدف الدورة إلى رفع كفاءة العاملني في وزارة الداخلية من ناحية التحدث باللغة 
اإلجنليزية ومخاطبة األجانب الوافدين. 

املحتوى: 

1 -  قواعد + كتابة.
2 -  محادثة + قراءة.

الفئة امل�ضاركة:

     ضباط صف
     أفراد 

     العاملني املدنيني 

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب ضباط الصف واألفراد

اجلهة امل�ضتفيدة:

    مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
2014/12/21 - 2015/1/18تفرغ كلي420 أسابيع

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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دورة مقدمة في الحاسب اآللي 
   ) Win Word( 2010 وبرنامج

الهدف:

     تهدف الدورة إلى تأهيل عدد من رجال الشرطة على كيفية استخدام احلاسب 
اآللي )تشغيل وبحث وإدخال وطباعة وتنسيق املكاتبات والتقارير واجلداول والنماذج 

والهياكل التنظيمية(. 
 

املحتوى: 

1 - )مقدمة في احلاسب اآللي ( يدرس املتدرب مكونات احلاسب اآللي وكيفية 
تشغيله كما يتدرب على تشغيل محركات األقراص وإنشاء املجلدات.

2 - برنامج )Win Word 2010( يتدرب املنتسب على طباعة وتنسيق املكاتبات 
والتقارير واجلداول والنماذج اإلدارية والهياكل التنظيمية وحفظ امللفات.

 
الفئة امل�ضاركة:

     ضباط صف 
     أفراد 

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب ضباط الصف واألفراد

اجلهة امل�ضتفيدة:

       مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية 
       

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
1/11 - 2015/2/8تفرغ كلي420 أسابيع

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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دورة مأمور السلكي )السادسة(

الهدف:

     تهدف الدورة إلى تنمية قدرات رجال الشرطة العاملني باألمن العام في مجال 
االتصاالت السلكية والالسلكية.

 
املحتوى: 

1 -  قواعد املخاطبات عن طريق اجلهاز.
2 - التوجيه عن طريق اخلرائط.

3 - اإلجراءات األمنية.
 

الفئة امل�ضاركة:

     ضباط صف 
     أفراد 

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب ضباط الصف واألفراد

اجلهة امل�ضتفيدة:

       قطاع أمن املنافذ 
       قطاع األمن العام
       قطاع العمليات 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
1/25 - 2015/2/8تفرغ كلي20أسبوعني

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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دورة سكرتارية وإدارة مكاتب )الثامنة(
الهدف:

     تهدف الدورة إلى تأهيل عدد من رجال الشرطة في مجاالت السكرتارية العامة 
واخلاصة وكيفية تنظيم العمل اإلداري في مكاتب املسئولني.

املحتوى: 

املكاتبات  وتنسيق  طباعة  كيفية  على  املنتسب  )يتدرب   win word برنامج   - 1 
واجلداول والهياكل التنظيمية وإعداد النماذج اخلاصة بجهة العمل.

السكرتارية العامة: يتدرب املنتسب على أعمال السكرتارية العامة وتشمل )التعرف   - 2 
على أنواع السكرتارية وكيفية التسجيل بسجل البريد الوارد والصادر وكتابة املكاتبات 
الفهارس(. إعداد  وكيفية  وامللفات  املستندات  حفظ  بأعمال  والقيام  احلكومية 
وتشمل  اخلاصة  السكرتارية  أعمال  على  املنتسب  يتدرب  اخلاصة:  السكرتارية   - 3 
)تنظيم اجتماعات وإعداد بطاقات الدعوة ومحاضر االجتماعات- إعداد تقارير- 
الهاتفية-  املكاملات  على  الرد  املقابالت-  تنظيم  املسئول-  سفر  رحالت  تنظيم 
استقبال البريد الوارد ملكتب املسئول- إرسال البريد الصادر من مكتب املسئول(.

اللغة اإلجنليزية )يدرس املنتسب قواعد اللغة اإلجنليزية واحملادثة.  - 4 

الفئة امل�ضاركة:

      ضباط صف
      أفراد 

     العاملني املدنيني في بعض إدارات وزارة الداخلية

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب ضباط الصف واألفراد

اجلهة امل�ضتفيدة:

قطاع أمن احلدود
قطاع املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ األحكام

اإلدارة العامة لألنظمة األمنية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
4/5 - 2015/5/17تفرغ كلي620 أسابيع

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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دورة إعداد مدرب تدريب تأسيسي )الثالثة(

الهدف:

     تهدف الدورة إلى تأهيل عدد من ضباط الصف للعمل كمدربني في مجال )نظام 
منظم- مشاه- أسلحة ورماية- مراسيم(.

املحتوى: 

 1 -  نظام منظم.
 2 - مشاة.

 3 - أسلحة ورماية
 4 - مراسيم.

الفئة امل�ضاركة:

     مختصني في مجال التدريب امليداني 

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب ضباط الصف واألفراد

اجلهة امل�ضتفيدة:

أكادميية سعد العبداهلل للعلوم األمنية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
4/19 - 2015/5/17تفرغ كلي420 أسابيع

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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دورة كيفية التعامل مع أصحاب الحصانات )الثانية(

الهدف:

واألفراد  الصف  لضباط  اإلجرائي  القانوني  اجلانب  تنمية  إلى  الدورة  تهدف       
مبختلف قطاعات وزارة الداخلية على كيفية التعامل مع من يتمتعون باحلصانة لتجاوز 
القاعدة القانونية التي تنص على أن )ما بني على باطل فهو باطل( ويحصل على البراءة 

استناد إلى تلك القاعدة مع أنه يضبط متلبس في اجلرمية أحيانا. 

املحتوى: 

 1 - احلصانة البرملانية.
 2 - احلصانة القضائية.

 3 - احلصانة الدبلوماسية.
 4 - احلصانة الهيئات واملنظمات الدولية.

الفئة امل�ضاركة:

     ضباط صف
     أفراد

     العاملني املدنيني
 

مكان االنعقاد:

     معهد تدريب ضباط الصف واألفراد

اجلهة امل�ضتفيدة:

مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
17 - 2015/5/24تفرغ كلي11أسبوع

أواًل: قطاع شئون التعليم والتدريب
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ثانيا
مركز التدريب التخصصي

لقطاع األمن الخاص

ن
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 الدورات التدريبية التي تعقد في
مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص 

 للموسم التدريبي 2015/2014 

اسم الدورةالرقم
تعقد خالل الفترة

مدة الدورة
إلىمن

دورة أسلحة اإلسناد املشتركة 1
شهر2014/8/242014/9/18رقم )2(

أمن وحماية الشخصيات 2
12 أسبوع2014/8/312014/11/27الهامة التأسيسية رقم )35(

3

دورة مكافحة اإلرهاب 
التأسيسية رقم )2014/20( 
ودور اإلسناد التأسيسية رقم 

)2014/15(

7 شهور2014/9/12015/4/30

أسبوعني2014/9/72014/9/18دورة الرماية التقدمية رقم )1(4

دورة تأسيسية مكافحة الشغب 5
13 أسبوع2014/9/72014/12/4رقم )27( 

الدورة التأسيسية إلدارة 6
8 أسابيع2014/9/72014/10/30احلماية اخلاصة رقم )12(

دورة أمن املنشآت التأسيسية 7
8 أسابيع2014/9/72014/10/30رقم )13(

التأسيسية للقتال في املناطق 8
15 أسبوع2014/9/142015/2/25املبنية )13(

الدورة التأسيسية إلدارة األمن 9
3 شهور 2014/9/142015/1/15والسيطرة رقم )14(

وأسبوعني

10

الدورة التأسيسية العشرون 
للتخلص من املتفجرات 

اإلرهابية والذخائر العسكرية 
وطرق الكشف عنها

6 شهور 2014/9/142015/3/26
ونصف

دورة التخلص من القنابل 11
8 أسابيع2014/9/162014/11/13اإلرهابية التقدمية رقم )6(

أسبوعني2014/9/212014/10/2دورة الرماية التقدمية رقم )2(12

ثانيا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص
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دورة تقدمية للمسح األمني 13
8 أسابيع2014/9/212014/11/20رقم )2(

أسبوعني2014/10/122014/10/23دورة الرماية التقدمية رقم )3(14

دورة األسلحة اخلفيفة 15
3 أسابيع2014/10/122014/10/30التقدمية رقم )1(

دورة مكافحة اإلرهاب التقدمية 16
4 أسابيع2014/10/192014/11/15رقم )2014/26(

دورة الغازات املسيلة للدموع 17
6 أسابيع2014/10/272014/12/4التخصصية رقم )16(

18
دورة استخدام املتفجرات 
لعمليات مكافحة اإلرهاب 
التخصصية رقم )2014/4(

3 أسابيع2014/11/22014/11/15

دورة مكافحة اإلرهاب التقدمية 19
4 أسابيع2014/11/162014/12/13رقم )2014/27(

دورة رماية مسدس 9 ملم 20
5 أسابيع2014/11/162014/12/18التأسيسية رقم )5(

الدورة التأسيسية إلدارة 21
8 أسابيع 2014/11/162015/1/1احلماية اخلاصة رقم )13(

دورة احلبال وفن استخدام 22
8 أسابيع2014/11/162015/1/10العقد )2014/12(

6 أسابيع2014/11/232015/1/8دورة تخصص السالح رقم )2(23

دورة األمار الثامنة )خاصة 24
10 أسابيع2014/11/232015/1/29إلدارة املتفجرات(

6 أسابيع2014/12/72015/1/15دورة الفنون القتالية رقم )2(25

دورة فن القيادة الوقائية 26
أسبوع2014/12/72014/12/11للسيارات رقم )6(

دورة مكافحة اإلرهاب التقدمية 27
4 أسابيع2014/12/142015/1/10رقم )2014/28(

دورة تأمني املواكب الرسمية 28
أسبوع2014/12/212014/12/25رقم )4(

الدورة التأسيسية التاسعة 29
12 أسبوع2015/1/42015/3/26للمسح األمني

ثانيا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص
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دورة مكافحة اإلرهاب التقدمية 30
4 أسابيع2015/1/112015/2/7رقم )2015/29(

دورة رماية مسدس 9 ملم 31
5 أسابيع2015/1/182015/2/19التأسيسية رقم )5(

القيادة والصيانة للمدرعات 32
9 أسابيع2015/1/182015/3/19)12(

9 أسابيع2015/1/182015/3/19أسلحة اإلسناد رقم )7(33

الدورة التأسيسية إلدارة 34
8 أسابيع 2015/1/182015/3/12احلماية اخلاصة رقم )14(

35
دورة الرمايات التقدمية 

للمسدس 9 ملم لعناصر األمن 
والسيطرة

شهر 2015/1/182015/2/24
وأسبوعني

دورة القناصة التأسيسية 36
7 أسابيع2015/1/252015/3/7املستوى األول )2015/10( 

دورة استخدام معدات التخلص 37
5 أسابيع2015/2/12015/3/5رقم )1(

دورة املسدس 9 ملم التأسيسية 38
شهر 2015/2/12015/3/12رقم )1(

وأسبوعني

دورة التكتيكات لعناصر 39
شهر 2015/2/12015/3/12القتالية رقم )4(

وأسبوعني

دورة إعداد مدرب رياضة رقم 40
8 أسابيع2015/2/12015/3/26)1(

دورة مكافحة اإلرهاب التقدمية 41
4 أسابيع2015/2/82015/3/7رقم )2015/30(

دورة القبض والسيطرة املطورة 42
12 أسبوع2015/2/82015/5/7رقم )16(

دورة إخالء وتأمني سكن 43
4 أسابيع2015/3/12015/4/2الشخصيات الهامة رقم )8(

دورة أمن املنشآت التأسيسية 44
8 أسابيع2015/3/12015/4/23رقم )14(

ثانيا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص
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دورة األسلحة اخلفيفة التقدمية 42
3 أسابيع2015/3/82015/3/26رقم )2(

دورة مكافحة اإلرهاب التقدمية 43
4 أسابيع2015/3/82015/4/4رقم )2015/31(

دورة التسلقات والنزول اخلاصة 44
4 أسابيع2015/3/222015/4/16في قتال املناطق املبنية

دورة إعداد مدرب رياضة في 45
4 أسابيع2015/4/52015/4/30مجال حماية الشخصيات

دورة مكافحة اإلرهاب التقدمية 46
4 أسابيع2015/4/52015/5/2رقم )2015/32(

دورة القناصة التقدمية املستوى 47
4 أسابيع2015/4/52015/5/2الثاني )2014/3(

4 أسابيع2015/4/62015/5/8دورة أمار آلية البنهارد رقم )1( 48

دورة األسلحة اخلفيفة والرماية 49
أسبوعني2015/4/262015/5/7التكتيكية

50
دورة الغوص التأسيسية + تقدمية 

إلدارة الوحدات اخلاصة رقم 
)2015/4(

7 أسابيع2015/5/102015/6/13

أسبوعيحدد الحقايحدد الحقاالدورة التأسيسية رقم )36(51

دورة رشاش عيار 7.62 ملم 52
5 أسابيعيحدد الحقايحدد الحقاالتأسيسية رقم )5(

دورة ضباط اإلدارة العامة لقوات 53
6 أسابيعيحدد الحقايحدد الحقااألمن اخلاصة التأسيسية رقم )4(

4 أسابيعيحدد الحقايحدد الحقادورة عمليات الدروع رقم )14(54

4 أسابيعيحدد الحقايحدد الحقادورة عمليات الدروع رقم )15(55

4 أسابيعيحدد الحقايحدد الحقادورة عمليات الدروع رقم )16(56

4 أسابيعيحدد الحقايحدد الحقادورة عمليات الدروع رقم )17(57

ثانيا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص



اخلطة العامة التدريبية لوزارة الداخلية

املو�سم التدريبي 2014 - 2015
108

دورة أسلحة اإلسناد المشتركة 
رقم )2(

الهدف:

     رفع مستوى العناصر على الرمايات باألسلحة املتوسطة وطرق صيانتها. 

املحتوى:

1- طوابير الرياضة.
2- محاضرات عامة. 

3- الرمايات بأنواعها. 
4- تدريبات على األسلحة اخلفيفة واملتوسطة 

الفئة امل�ضاركة:

ضباط من رتبة ) مالزم إلى نقيب(
ضباط صف من رتبة ) شرطي إلى وكيل ضابط( 

مكان االنعقاد:

معسكر اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة
ميادين داخلية وخارجية

اجلهة امل�ضتفيدة:

عدد )10( مقاعد لقطاع األمن اخلاص
عدد )5( مقاعد لوزارة الدفاع 

عدد )5( مقاعد للحرس الوطني
عدد )10( مقاعد لدول مجلس التعاون اخلليجي

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
8/24- 2014/9/18تفرغ كلي30شهر

ثانيا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص
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دورة أمن وحماية  الشخصيات الهامة
 التأسيسية رقم )35(

الهدف:

     تأسيس عنصر حماية  قادر على القيام مبهام وعمليات حماية الشخصيات 
وتأمني سكن الشخصيات الهامة وفن القيادة الوقائية.

املحتوى:

1- مرحلة الرياضة.
2- مرحلة القيادة الوقائية.

3- مرحلة الرماية.
4- املرحلة النظرية.

5- مرحلة الثقة والتحمل.
6- مرحلة أمن وحماية الشخصيات الهامة.

الفئة امل�ضاركة:

من رتبة )شرطي إلى رتبة نقيب(

مكان االنعقاد:

معسكر اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة 

اجلهة امل�ضتفيدة:

عدد )2( مقعد لوزارة الدفاع
عدد )2( مقعد للحرس الوطني

عدد )1( مقعد لدول مجلس التعاون اخلليجي

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
8/31- 2014/11/27تفرغ كلي1225 أسبوع

ثانيا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص
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دورة مكافحة اإلرهاب التأسيسية رقم )20/2014( 
ودور اإلسناد التأسيسية رقم )15/2014(

الهدف:

     تأسيس عناصر قادرة على القيام بعمليات مكافحة اإلرهاب.

املحتوى:

1- تدريبات طوابير الرياضة.
2- تدريبات بالثقة والتحمل.

3- تدريبات الرمايات.
4- تدريبات التكتيكات.
5- تدريبات القناصة.

الفئة امل�ضاركة:

من رتبة )شرطي إلى رتبة مالزم(

مكان االنعقاد:

معسكر اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة 

اجلهة امل�ضتفيدة:

مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية
دول مجلس التعاون اخلليجي

الدول العربية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
2014/9/1- 2015/4/30تفرغ كلي725 شهور

ثانيا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص
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     دورة الرماية التقدمية رقم )-1 -2 3(

الهدف:

     تدريب العناصر على الرمايات التقدمية على سالح ام 16 و مسدس 9  ملم0

املحتوى:

1- مرحلة الرياضة.
2- مرحلة الرماية.

3- محاضرات.

الفئة امل�ضاركة:

جميع عناصر وضباط »إدارة مركز التدريب التخصصي 

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة

اجلهة امل�ضتفيدة:

إدارة مركز التدريب التخصصي- قسم تنفيذ البرامج التدريبية 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
7- 2014/9/18تفرغ كلييحدد في حينهأسبوعني
9/21- 2014/10/2تفرغ كلييحدد في حينهأسبوعني
12- 2014/10/23تفرغ كلييحدد في حينهأسبوعني

ثانيا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص
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دورة تأسيسية مكافحة الشغب رقم )27(

الهدف:

واملظاهرات  الشغب  مكافحة  عمليات  مع  التعامل  على  قادرة  عناصر  تأسيس       
واالعتصامات. 

املحتوى: 

1- مرحلة الرياضة.
2- مرحلة التشكيالت.

3- مرحلة شغب املالعب.
4- مرحلة الرمايات .
5- مرحلة االشتباك.

6- مرحلة الغازات.
7- مرحلة الثقة والتحمل.

الفئة امل�ضاركة:

من رتبة )شرطي إلى رتبة نقيب(

مكان االنعقاد:

معسكر اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة 

اجلهة امل�ضتفيدة:

إدارة مكافحة الشغب 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
9/7- 2014/12/4تفرغ كلييحدد الحقا13ً أسبوع

ثانيا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص
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الدورة التأسيسية إلدارة الحماية الخاصة 
رقم )-12 -13 14(

الهدف:

     تهدف الدورة إلى تطوير عناصر احلراسة مبستوى الرماية والرياضة.

املحتوى:

1- مرحلة الرياضة.
2- مرحلة الرماية.

3- مرحلة التكتيكات احلراسة.
4- اإلسعافات األولية. 

الفئة امل�ضاركة:

ضباط من رتبة )مالزم إلى رائد(
ضباط صف 

أفراد

مكان االنعقاد:

إدارة احلماية اخلاصة - دار سلوى

اجلهة امل�ضتفيدة:

إدارة احلماية اخلاصة

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
9/7- 2014/10/30تفرغ كلي816 أسابيع
2014/11/16- 2015/1/1تفرغ كلي816 أسابيع
1/18- 2015/3/12تفرغ كلي816 أسابيع

ثانيا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص
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دورة أمن المنشآت التأسيسية
 رقم  )13-14( 

الهدف:

     تهدف الدورة إلى تأسيس عنصر قادرة على القيام بأعمال ومهام أمن املنشآت.

املحتوى:

 1 -  مرحلة الرياضة.
 2 - مرحلة الرماية.

 3 - مرحلة اإلجراءات األمنية املشدد.
 4 - املرحلة النظرية.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط من رتبة )مالزم إلى نقيب(
ضباط صف من رتبة )شرطي إلى رقيب أول(

مكان االنعقاد:

معسكر اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة

اجلهة امل�ضتفيدة:

مركز التدريب التخصصي

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
9/7- 2014/10/30تفرغ كلي825 أسابيع
3/1- 2015/4/23تفرغ كلي825 أسابيع

ثانيا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص
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الدورة التأسيسية للقتال في المناطق المبنية رقم )13(

الهدف:

    تهدف الدورة إلى  تأسيس عناصر قادرة على القيام باملهام اخلاصة بالقتال في 
املناطق املبنية.

املحتوى:

1- الرياضة.
2- الثقة والتحمل.

3- التكتيكات.
4- أسلحة اإلسناد.

5- محاضرات.
6- مشاريع خارجية.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط رتبة )مالزم(
ضباط صف 

أفراد

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة - إدارة دروع األمن

اجلهة امل�ضتفيدة:

عدد )4( مقاعد لوزارة الدفاع
عدد )4( مقاعد للحرس الوطني

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
2014/9/14- 2015/2/25تفرغ كلييحدد الحقا15 أسبوع

ثانيا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص
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الدورة التأسيسية إلدارة األمن والسيطرة رقم  )14( 

الهدف:

     تأهيل و تأسيس و رفع مستوى الكفاءة القتالية للعنصر إدارة األمن والسيطرة. 

املحتوى:

1- تدريبات على القتال في املناطق املبنية.
2- التمارين الرياضية.

3- الثقة والتحمل.
4- تدريبات على العزل والتطويق.

5- تدريبات على األسلحة املتوسطة واخلفيفة والتكتيكات.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط من رتبة )مالزم إلى نقيب(
ضباط صف من رتبة )شرطي إلى رقيب أول( 

مكان االنعقاد:

معسكر اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة

اجلهة امل�ضتفيدة:

عدد )5( مقاعد لوزارة الدفاع
عدد )5( مقاعد للحرس الوطني

عدد )10( مقاعد لدول مجلس التعاون اخلليجي

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
2014/9/14- 2015/1/15تفرغ كلي320 شهور وأسبوعني

ثانيا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص
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الدورة التأسيسية العشرون للتخلص من المتفجرات
اإلرهابية والذخائر العسكرية وطرق الكشف عنها 

الهدف:

     تهدف الدورة إلى تأسيس وتأهيل عناصر للتعامل مع املتفجرات العسكرية 
والتخلص من القنابل اإلرهابية.

املحتوى:

1- مرحلة النظرية/ املدخل الشامل إلى علوم املتفجرات.
2- مرحلة التدمير/ التعرف على كافة الذخائر العسكرية وطرق تدميرها بكافة  

حاالتها.
3- مرحلة الكشف عن املتفجرات.

4- املرحلة اإلرهابية/ التعرف على كافة أنواع القنابل املرجتلة وطرق التخلص 
منها بكافة 
    حاالتها.

5- الرياضة/ حصة مدة )45( دقيقة طوال املرحلة النظرية.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط من رتبة )مالزم إلى مالزم أول(
ضباط صف من رتبة )شرطي إلى رقيب أول( 

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة )إدارة املتفجرات(

اجلهة امل�ضتفيدة:

عدد )17( ملنتسبي وزارة الداخلية
عدد )4( مقاعد لوزارة الدفاع 

عدد )4( مقاعد للحرس الوطني
عدد )10( مقاعد لدول مجلس التعاون اخلليجي

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
2014/9/14- 2015/3/26تفرغ كلي635 شهور ونص

ثانيا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص
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دورة التخلص من القنابل اإلرهابية التقدمية رقم )6(

الهدف:

     رفع مستوى العناصر املؤهلة في التعامل مع القنابل اإلرهابية.

املحتوى:

1- املبادئ العامة في التخلص من القنابل اإلرهابية.
2- الفلسفة العامة للتخلص من املتفجرات.

3- حتديد طرق عمل القنابل اإلرهابية.
5- أوليات التعامل مع األجسام اإلرهابية.

6- التعامل مع القنابل التوقيتية.
7- التعامل مع قنابل التحكم السلكي والالسلكي.

8- التعامل مع الشراك اخلداعية والبالغات الليلية.
9- التعامل مع األدلة بعد انتهاء البالغ.
10- التعامل اليدوي في حترير الرهائن.

11- استعمال معدات التخلص. 

الفئة امل�ضاركة:

ضباط من رتبة )مالزم إلى نقيب(
ضباط صف من رتبة )شرطي إلى وكيل(

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة-  إدارة املتفجرات

اجلهة امل�ضتفيدة:

عدد )1( مقعد لوزارة الدفاع
عدد )1( مقعد للحرس الوطني

عدد )7( مقاعد إلدارة املتفجرات بدولة الكويت
عدد )1( مقعد لكل دولة من دول مجلس التعاون اخلليجي

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
9/16- 2014/11/13تفرغ كلي814 أسابيع

ثانيا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص
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دورة تقدمية للمسح األمني رقم )2(

الهدف:

     رفع مستوى عناصر فرق املسح األمني .

املحتوى:

 1- املدخل إلى علوم املتفجرات.
 2- معلومات عن الشراك اخلداعية.

 3- طرق الكشف عن األجسام باستخدام أجهزة األشعة.
 4- التدريب على أجهزة املسح األمني وهي :

)UVSS( 5 - جهاز كاشف املفجرات أسفل السيارة
 )ZNV( 6- جهاز كشف املتفجرات عن التصوير 

والعبوات  املتفجرات  للكشف عن   )OPEN VISION( نوع   )X-RAY( أشعة   7- جهاز 
الناسفة املخبأة. 

الفئة امل�ضاركة:

ضباط من رتبة )مالزم إلى نقيب(
ضباط صف من رتبة )شرطي إلى وكيل(

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة-  إدارة املتفجرات

اجلهة امل�ضتفيدة:

مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
9/21- 2014/11/20تفرغ كلي10- 820 أسابيع

ثانيا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص
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دورة األسلحة الخفيفة التقدمية رقم )1(

الهدف:

     تدريب العناصر على الرمايات التقدمية من عدة أسلحة.

املحتوى:

 1 - الرياضة. .
 2 - رمايات متنوعة.

 3 - محاضرات.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط

مكان االنعقاد:

معسكر اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة- إدارة دروع األمن 

اجلهة امل�ضتفيدة:

إدارة دروع األمن 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
12- 2014/10/30تفرغ كلي320 أسابيع

ثانيا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص
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دورة مكافحة اإلرهاب التقدمية
 رقم ) 26 -27 -2014/28 (

رقم )29 - 30 - 31 - 32 /2015 
الهدف:

     رفع مستوى السرية املوكلة لها القيام بأعمال ومهمات مكافحة اإلرهاب عن 
طريق التدريبات التقدمية.

املحتوى:

1- مرحلة رفع اللياقة البدنية.
2- تدريبات من أنواع عمليات املداهمات باختالف أنواعها.

3- تدريبات قناصة + حبال.
4- مرحلة الرمايات.

5- تدريبات رمايات تأسيسية وتقدمية متنوعة.

الفئة امل�ضاركة:

عموم منتسبي إدارة الوحدات اخلاصة 

مكان االنعقاد:

معسكر اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة

اجلهة امل�ضتفيدة:

إدارة الوحدات اخلاصة 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
10/19- 2014/11/15تفرغ كلي425 أسابيع
11/16- 2014/12/13تفرغ كلي25 4 أسابيع
2014/12/14- 2015/1/10تفرغ كلي25 4 أسابيع
1/11- 2015/2/7تفرغ كلي25 4 أسابيع
2/8- 2015/3/7تفرغ كلي25 4 أسابيع
3/8- 2015/4/4تفرغ كلي25 4 أسابيع
4/5- 2015/5/2تفرغ كلي25 4 أسابيع

ثانيا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص
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دورة الغازات المسيلة للدموع التخصصية رقم )16(

الهدف:

     تأسيس عنصر قادرة على التعامل مع الشغب باستعمال الغازات املسيلة للدموع 
في جميع األحوال.

املحتوى:

1- مرحلة الرياضة.
2- مرحلة الغازات.

3- - مرحلة رماية الغازات املسيلة للدموع.
4- مرحلة اإلسعافات األولية.

الفئة امل�ضاركة:

من رتبة )شرطي إلى نقيب(

مكان االنعقاد:

معسكر اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة

اجلهة امل�ضتفيدة:

عدد )6( مقاعد لقوات األمن اخلاصة 
عدد )10( مقاعد إلدارة مكافحة الشغب

عدد )2( مقعد لوزارة الدفاع
عدد )2( مقعد للحرس الوطني

عدد )5( مقاعد لدول مجلس التعاون اخلليجي

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
10/27- 2014/12/4تفرغ كلي625 أسابيع

ثانيا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص
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دورة استخدام المتفجرات لعمليات مكافحة اإلرهاب 
التخصصية رقم )4/2014( 

الهدف:

     تأسيس عناصر متخصصة في جتهيز واستخدام املتفجرات لعمليات مكافحة 
اإلرهاب.

املحتوى:

 1- تدريبات رفع اللياقة البدنية.
 2- محاضرة نظرية في مجال املتفجرات في مكافحة اإلرهاب.
 3- تدريبات ميدانية في مجال املتفجرات في مكافحة اإلرهاب.
 4- تدريبات تكتيكية في مجال املتفجرات في مكافحة اإلرهاب.

الفئة امل�ضاركة:

جميع الرتب احلاصلة على شهادة مكافحة اإلرهاب التأسيسية لدى إدارة 
الوحدات اخلاصة 

مكان االنعقاد:

 معسكرا إلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة

اجلهة امل�ضتفيدة:

إدارة الوحدات اخلاصة
عدد )2( مقعد لوزارة الدفاع 

عدد )2( مقعد احلرس الوطني 
دول مجلس التعاون اخلليجي

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
2- 2014/11/15تفرغ كلي20 3 أسابيع

ثانيا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص
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دورة رماية مسدس  9 ملم التأسيسية رقم )5( 

الهدف:

     تأهيل ضباط أمن املنشآت في رماية مسدس 9 ملم وكيفية استخدامه . 

املحتوى:

1- مرحلة الفك والتركيب .
2- مرحلة الرمايات .
3- املرحلة النظرية .

الفئة امل�ضاركة:

ضباط من رتبة )مالزم إلى رائد(
ضباط صف من رتبة )شرطي إلى و.أ.ضابط(

مكان االنعقاد:

معسكر اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة

اجلهة امل�ضتفيدة:

عدد )10( مقاعد لقطاع األمن اجلنائي )ضباط قيادات وسطى(
عدد )3( مقاعد لوزارة الدفاع

عدد )3( مقاعد للحرس الوطني
عدد )2( مقعد لدول مجلس التعاون اخلليجي

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
11/16- 2014/12/18تفرغ كلي525 أسابيع

ثانيا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص
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دورة الحبال وفن استخدام العقد رقم  )12/2014( 

الهدف:

     تأسيس عناصر قادرة على القيام بعمليات اإلنزال والتسلقات واإلنقاذ.  

املحتوى:

1- تدريبات في اللياقة البدنية.
2- محاضرات نظرية في مجال ربط احلبال وكيفية استخدام العقد.

3- تدريبات نظرية وعملية في مجال الربط.
4- تدريبات عملية وميدانية في عمليات اإلنزال من املرتفعات والتسلقات.

5- عمليات اإلنقاذ.

الفئة امل�ضاركة:

منتسبي وزارة الداخلية 

مكان االنعقاد:

معسكر اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة

اجلهة امل�ضتفيدة:

عدد )10( مقاعد إلدارة الوحدات اخلاصة
عدد )10( مقاعد لإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة

عدد )5( مقاعد لوزارة الدفاع
عدد )5( مقاعد للمطافي 

دول مجلس التعاون اخلليجي

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
2014/11/16- 2015/1/10تفرغ كلي830 أسابيع

ثانيا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص
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دورة تخصص السالح رقم )2(

الهدف:

     تأسيسية عناصر قادرة على التعامل مع مكافحة الشغب و املظاهرات 
واالعتصامات. 

املحتوى:

 1 - مرحلة الرياضة.
 2 - مرحلة السالح.
 3 - مرحلة الرماية. 

الفئة امل�ضاركة:

من رتبة )شرطي إلى رتبة نقيب( 

مكان االنعقاد:

معسكر اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة

اجلهة امل�ضتفيدة:

عدد )6( مقاعد للقوات اخلاصة 
عدد )2( مقعد لوزارة الدفاع

عدد )2( مقعد للحرس الوطني
عدد )5( مقاعد لدول مجلس التعاون اخلليجي

عدد )10( مقاعد ملكافحة الشغب 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
2014/11/23- 2015/1/8تفرغ كلي625 أسابيع

ثانيا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص
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دورة األمار الثامنة )خاصة إلدارة المتفجرات(

الهدف:

     تأهيل مساعدين قسم التخلص من املتفجرات للعمل كأمار. 

املحتوى:

 1- مرحلة نظرية )الدخل الشامل إلى علوم املتفجرات(.
 2- مرحلة التدمير )التعرف على كافة الذخائر العسكرية وطرق تدميرها بكافة 

حاالتها(.
 3- تدريبات عملية مكثفة عن كيفية التخلص من القنابل املرجتلة.

 4- اختبارات متقدمة في كيفية التخلص من القنابل املرجتلة.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط من رتبة )مالزم إلى نقيب(
ضباط صف من رتبة )شرطي إلى وكيل أول(

مكان االنعقاد:

 معسكرا إلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة )إدارة املتفجرات(

اجلهة امل�ضتفيدة:

إدارة املتفجرات 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
2014/11/23- 2015/1/29تفرغ كلي8- 15 10سابيع

ثانيا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص
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دورة الفنون القتالية رقم )2( 

الهدف:

     تطوير العنصر و رفع كفائته القتالية واملهارية . 

املحتوى:

 1- مرحلة الرياضة.
 2- مرحلة الفنون القتالية.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط
ضباط صف

مكان االنعقاد:

معسكر اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة 

اجلهة امل�ضتفيدة:

عدد )2( مقعد لوزارة الدفاع
عدد ) 2( مقعد للحرس الوطني 

عدد )2( مقعد لكل دولة من دول مجلس التعاون اخلليجي

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
2014/12/7- 2015/1/15تفرغ كلي25 6 أسابيع

ثانيا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص
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دورة فن القيادة الوقائية للسيارات رقم )6( 

الهدف:

     العمل على رفع مستوى عنصر حماية الشخصيات في مجال القيادة الوقائية.

املحتوى:

1- مرحلة الرياضة واللياقة البدنية.
2- مرحلة القيادة الوقائية.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط
ضباط صف

أفراد

مكان االنعقاد:

معسكر اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة )إدارة حماية الشخصيات(

اجلهة امل�ضتفيدة:

عدد )1( مقعد لوزارة الدفاع
عدد )1( مقعد للحرس الوطني

عدد )1( مقعد لدول مجلس التعاون اخلليجي
 إدارة حماية الشخصيات

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
7- 2014/12/11تفرغ كلي15أسبوع

ثانيا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص
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دورة تأمين المواكب الرسمية رقم  )4(
 

الهدف:

     العمل على رفع الكفاءة لدى عنصر حماية الشخصيات في مجال عمليات تأمني 
املواكب الرسمية.

املحتوى:

1- مرحلة الرياضة واللياقة البدنية.
2- مرحلة تأمني املواكب.

3- املرحلة النظرية.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط

مكان االنعقاد:

معسكر اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة- إدارة حماية الشخصيات

اجلهة امل�ضتفيدة:

عدد )2( مقعد لوزارة الدفاع
عدد )2( مقعد للحرس الوطني

عدد )2( مقعد لكل دولة من دول مجلس التعاون اخلليجي

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
21- 2014/12/25تفرغ كلي15أسبوع

ثانيا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص
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الدورة التأسيسية التاسعة للمسح األمني

الهدف:

     تأسيس و تأهيل عناصر ملسح و تأمني املواقع. 

املحتوى:

 1- املدخل إلى علوم املتفجرات.
 2- تدريبات عملية عن طرق التفتيش األمني.

 3- معلومات عن الشراك اخلداعية.
 4- تدريبات على أجهزة املسح األمني.

 5- التدريب على طرق الكشف عن األجسام باستخدام أجهزة املسح األمني. 

الفئة امل�ضاركة:

ضباط من رتبة )مالزم إلى نقيب(
ضباط صف من رتبة )شرطي  إلى وكيل( 

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة )إدارة املتفجرات(

اجلهة امل�ضتفيدة:

إدارة املتفجرات 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
1/4- 2015/3/26تفرغ كلي15-1220 أسبوع

ثانيا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص
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دورة رماية مسدس  9 ملم التأسيسية رقم )5( 

الهدف:

     تأسيس عناصر قادرة على استخدام املسدس في املهام املوكلة له وطرق 
الصيانة. 

املحتوى:

1- مرحلة الفك والتركيب .
2- مرحلة الرمايات املتقدمة.

3- املرحلة النظرية.
4- اإلختبارات النظرية والعملية.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط 
ضباط صف

مكان االنعقاد:

معسكر اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة

اجلهة امل�ضتفيدة:

عدد )2( مقعد لوزارة الدفاع
عدد )2( مقعد للحرس الوطني

عدد )2( مقعد لدول مجلس التعاون اخلليجي

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
1/18- 2015/2/19تفرغ كلي525 أسابيع

ثانيا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص
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دورة القيادة والصيانة للمدرعات رقم )12(

الهدف:

     تأسيس عناصر قادرة على القيام بأعمال القيادة والصيانة للمدرعات.

املحتوى:

1- الرياضة.
2- قيادة وصيانة املدرعات.

3- خطط ومحاضرات وعمليات الدروع.
4- تطبيق التشكيالت التعبوية والقتالية. 

الفئة امل�ضاركة:

ضباط من رتبة )مالزم إلى نقيب( 
ضباط صف من رتبة )شرطي إلى وكيل ضابط( 

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة- إدارة دروع األمن

اجلهة امل�ضتفيدة:

إدارة دروع األمن
مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
1/18- 2015/3/19تفرغ كلي8- 916أسابيع

ثانيا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص
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دورة أسلحة اإلسناد رقم )7(

الهدف:

     تدريب العناصر على أسلحة اإلسناد.

املحتوى:

1- الرياضة.
2- سالح االستقالل عيار 7.62 ملم. 

3- سالح 50 عيار 12.7 ملم.
RCW60 + C40 قاذف + C90 4-  قاذف

5- برج املدرعة الكندور.
6- رماية على األسلحة.

الفئة امل�ضاركة:

    ضباط
   ضباط صف

   أفراد 

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة- إدارة دروع األمن

اجلهة امل�ضتفيدة:

إدارة دروع األمن

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
1/18- 2015/3/19تفرغ كلي8- 916 أسابيع

ثانيا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص
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دورة الرمايات التقدمية للمسدس 9 ملم 
لعناصر األمن والسيطرة 

الهدف:

     تأهيل العناصر على كيفية الرماية على مسدس )9ملم( وكيفية استخدامه.

املحتوى:

1- طوابير الرياضة.
2- املراحل النظرية.

3- املراحل الفك والتركيب )نظري+ عملي(.
4-  مرحلة التعامل مع األعطال.

5- مرحلة الرماية السريعة.
6- مرحلة الرماية املتحركة )نظري + عملي(.
7- مرحلة رمايات التسديد )نظري+ عملي(.

8- مرحلة الرمايات التكتيكية.

الفئة امل�ضاركة:

    ضباط
   ضباط صف

   أفراد 

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة

اجلهة امل�ضتفيدة:

إدارة األمن والسيطرة

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
1/18- 2015/2/24تفرغ كلي40شهر وأسبوعني

ثانيا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص
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دورة القناصة التأسيسية 
المستوى األول رقم )10/2015(

الهدف:

     تأسيس عناصر قادرة على القيام بعمليات ومهام القناصة )في مجال مكافحة 
اإلرهاب(.

املحتوى:

1- تدريبات رفع اللياقة البدنية.
2- محاضرات نظرية في مجال قناصة مكافحة اإلرهاب. 

3- تدريبات ميدانية في مجال قناصة مكافحة اإلرهاب.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط
ضباط صف 

أفراد

مكان االنعقاد:

معسكر اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة- إدارة الوحدات اخلاصة

اجلهة امل�ضتفيدة:

عدد )2( مقعد لدروع األمن 
عدد )2( مقعد للحرس الوطني  

عدد )2( مقعد لوزارة الدفاع
عدد )4( مقاعد لكل دولة من دول مجلس التعاون اخلليجي

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
1/25- 2015/3/7تفرغ كلي720 أسابيع

ثانيا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص
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دورة استخدام معدات التخلص رقم )1(

الهدف:

     دورة متخصصة في تأهيل العناصر الفنية على استخدام معدات التخلص.

املحتوى:

1- مرحلة نظرية )شرح شامل عن معدات التخلص(.
2- استخدام عربة التخلص من املتفجرات. 

وفتح  بها  املشتبه  األجسام  نقل  في  واخلطاطيف  االحبال  على  التدريبات   -3
األبواب.  

4- استخدام أشعة )X-RAY( لتصوير األجسام املشتبه بها.
5 - استخدام بدلة املتفجرات في التعامل مع األجسام املشتبه بها. 

الفئة امل�ضاركة:

ضباط من رتبة )مالزم إلى نقيب(
ضباط صف من رتبة )شرطي إلى وكيل أول( 

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة )إدارة املتفجرات(

اجلهة امل�ضتفيدة:

إدارة املتفجرات

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
2/1- 2015/3/5تفرغ كلي8- 516 أسابيع

ثانيا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص
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دورة المسدس 9 ملم التأسيسية رقم )1(

الهدف:

     تأهيل العناصر على كيفية الرماية على مسدس )9ملم( وكيفية استخدامه. 

املحتوى:

1- طوابير الرياضة.
2- املراحل النظرية.

3- مراحل الفك والتركيب.
4- مرحلة رمايات التسديد.
5- مرحلة الرماية املتحركة.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط 
ضباط صف 

أفراد

مكان االنعقاد:

معسكر اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة + ميادين داخلية وخارجية

اجلهة امل�ضتفيدة:

إدارة األمن والسيطرة 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
2/1- 2015/3/12تفرغ كلي40شهر وأسبوعني

ثانيا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص
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دورة التكتيكات لعناصر القتالية رقم )4(

الهدف:

     رفع مستوى العناصر للقيام باملهام القتالية لعمليات األمن والسيطرة. 

املحتوى:

1- طوابير الرياضة.
 .M16 2- تصفير بندقية

3- الرمايات بأنواعها.
4- دوريات راجلة.

5- تقدمات قتالية.
6- التكتيكات الراجلة الفردية واجلماعية.

7- االنتقال عبر السواتر الطبيعية والصناعية.
8- تطهير املباني. 

الفئة امل�ضاركة:

ضباط 
ضباط صف 

أفراد

مكان االنعقاد:

معسكر اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة + ميادين داخلية وخارجية

اجلهة امل�ضتفيدة:

إدارة األمن والسيطرة 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
2/1- 2015/3/12تفرغ كلي44شهر وأسبوعني

ثانيا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص
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دورة إعداد مدرب رياضة رقم )1(

الهدف:

     تأسيس مدرب رياضة قادر على القيام بتدريب طوابير رياضية.

املحتوى:

1- محاضرات نظرية.
2- مرحلة اللياقة البدنية.

3- مرحلة االختبارات النظرية والعملية.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط 
ضباط صف 

مكان االنعقاد:

معسكر اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة 

اجلهة امل�ضتفيدة:

مركز التدريب التخصصي 
عدد )2( مقعد لوزارة الدفاع 

عدد )2( مقعد للحرس الوطني
عدد )2( مقعد لدول مجلس التعاون اخلليجي

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
2/1- 2015/3/26تفرغ كلي825 أسابيع

ثانيا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص



اخلطة العامة التدريبية لوزارة الداخلية

املو�سم التدريبي 2014 - 2015
141

دورة القبض والسيطرة رقم )16(
الهدف:

     تأسيس عناصر قادرة على التعامل والقبض والسيطرة على املتهمني باستخدام 
األسلحة البيضاء ومهارات فنون القتال.

املحتوى:

1- مرحلة الرياضة.
2- مرحلة االشتباك. 

3- مرحلة تدريبات السجون.
4- مرحلة تقوية العضالت واملرونة.

5- مرحلة األسلحة البيضاء.
6- مرحلة االنتشاكو.

7- مرحلة التفتيشات.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط
ضباط صف

مكان االنعقاد:

معسكر اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة

اجلهة امل�ضتفيدة:

عدد )6( مقاعد لقوات األمن اخلاص 
عدد )10( مقاعد ملكافحة الشغب 

عدد )2( مقعد لوزارة الدفاع
عدد )2( مقعد للحرس الوطني

عدد )5( مقاعد لدول مجلس التعاون اخلليجي

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
2/8- 2015/5/7تفرغ كلي1225 أسبوع

ثانيا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص



اخلطة العامة التدريبية لوزارة الداخلية

املو�سم التدريبي 2014 - 2015
142

دورة إخالء وتأمين سكن الشخصيات الهامة رقم )8(

الهدف:

     العمل على رفع مستوى عنصر حماية الشخصيات في عمليات إخالء وتأمني 
سكن الشخصيات الهامة.

املحتوى:

1- مرحلة اللياقة البدنية..
2- مرحلة الرماية.

3- املرحلة النظرية.
4-  مرحلة التطبيق العملي.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط
ضباط صف

أفراد

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة- إدارة حماية الشخصيات

اجلهة امل�ضتفيدة:

       إدارة حماية الشخصيات 
عدد )2( مقعد لوزارة الدفاع

عدد )2( مقعد للحرس الوطني
عدد )2( مقعد لكل دولة من دول مجلس التعاون اخلليجي

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
3/1- 2015/4/2تفرغ كلي420أسابيع

ثانيا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص
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دورة األسلحة الخفيفة التقدمية رقم )2(

الهدف:

     تدريب العناصر على الرمايات التقدمية رقم )2(.

املحتوى:

1- الرياضة.
2- رمايات متنوعة.

3- محاضرات.

الفئة امل�ضاركة:

جميع ضباط وعناصر إدارة دروع األمن

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة- إدارة دروع األمن

اجلهة امل�ضتفيدة:

       إدارة دروع األمن

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
8- 2015/3/26تفرغ كلييحدد الحقا3أسابيع

ثانيا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص
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دورة التسلقات والنزول الخاصة 
في قتال المناطق المبنية

الهدف:

     تدريب العناصر على النزول والتسلقات من املباني.

املحتوى:

1- الرياضة.
2- الثقة والتحمل.

3- محاضرات.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط من رتبة )مالزم إلى نقيب(
ضباط صف من رتبة )شرطي إلى وكيل ضابط(

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة - إدارة دروع األمن

اجلهة امل�ضتفيدة:

إدارة دروع األمن

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
3/22- 2015/4/16تفرغ كلي8- 412 أسابيع

ثانيا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص
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دورة إعداد مدرب رياضة في مجال حماية الشخصيات

الهدف:

     العمل على رفع الكفاءة لدى عنصر حماية الشخصيات في مجال الرياضة 
واللياقة البدنية.

املحتوى:

1- مرحلة الرياضة والياقة البدنية.
2- املرحلة النظرية.

3- مرحلة التطبيق العملي.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط 
ضباط صف

أفراد 

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة - إدارة حماية الشخصيات

اجلهة امل�ضتفيدة:

إدارة حماية الشخصيات

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
5- 2015/4/30تفرغ كلييحدد الحقا4 أسابيع

ثانيا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص
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دورة القناصة التقدمية المستوى الثاني )3/2014(

الهدف:

     تطوير عناصر قادرة على القيام بعمليات ومهام القناصة )في مجال مكافحة 
اإلرهاب(.

املحتوى:

1- تدريبات رفع اللياقة البدنية.
2- محاضرات نظرية في مجال قناصة مكافحة اإلرهاب. 

3- تدريبات ميدانية في مجال قناصة مكافحة اإلرهاب.

الفئة امل�ضاركة:

جميع الرتب ملنتسبي إدارة الوحدات اخلاصة

مكان االنعقاد:

معسكر اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة- إدارة الوحدات اخلاصة

اجلهة امل�ضتفيدة:

إدارة الوحدات اخلاصة

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
4/5- 2015/5/2تفرغ كلي412 أسابيع

ثانيا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص
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دورة أمار آلية البنهارد رقم )1(

الهدف:

     تأسيس العناصر على األسلحة البنهارد.

املحتوى:

 1- قيادة وصيانة اآللية البنهارد.

 2- التعرف على تشغيل املنصب اآللي.

 3- التعرف على كهربائه وميكانيكية للمنصب اآللي.

 4- فك وتركيب معدات املنصب اآللي.

 5- واجبات القيادة والصيانة.

 6- التشكيالت بأنواعها.

 7- التطويق اآللي والعزل اآللي.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط 
ضباط صف 

أفراد

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة + ميادين داخلية وخارجية

اجلهة امل�ضتفيدة:

إدارة األمن والسيطرة

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
4/6- 2015/5/8تفرغ كلي440 أسابيع

ثانيا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص



اخلطة العامة التدريبية لوزارة الداخلية

املو�سم التدريبي 2014 - 2015
148

دورة األسلحة الخفيفة و الرماية التكتيكية 

الهدف:

     العمل على رفع الكفاءة لدى عنصر حماية الشخصيات في مجال عمليات 
الرماية واألسلحة اخلفيفة.

املحتوى:

 1 - مرحلة الرياضة واللياقة البدنية.

 2 - مرحلة الرماية.

 3 - املرحلة النظرية.

 4 - مرحلة التطبيق العملي.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط
ضباط صف

أفراد

مكان االنعقاد:

معسكر اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة- إدارة حماية الشخصيات 

اجلهة امل�ضتفيدة:

إدارة حماية الشخصيات 
عدد )2( مقعد لوزارة الدفاع

عدد )2( مقعد للحرس الوطني 
عدد )2( مقعد لكل دولة من دول مجلس التعاون اخلليجي

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
4/26- 2015/5/7تفرغ كلي15 أسبوعني

ثانيا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص
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دورة الغوص التأسيسية + تقدمية إلدارة 
الوحدات الخاصة رقم )4/2015( 

الهدف:

     تأسيس عناصر قادرة للقيام بعمليات الغوص والعمليات البحرية في إدارة 
الوحدات اخلاصة في مجال مكافحة اإلرهاب.

املحتوى:

 1 - تدريبات اللياقة البدنية )طوابير سباحة(.

 2 - تدريبات املالحة حتت املاء ليلي- نهاري.

 3 - تدريبات عن البحث واالنتشال حتت املاء.

 4 - تدريبات مداهمات السفن واملباني في مجال مكافحة اإلرهاب.

 5 - تدريبات عن التقدم واإلنزال واحتالل الشواطئ في مجال مكافحة اإلرهاب.

الفئة امل�ضاركة:

عموم منتسبي إدارة الوحدات اخلاصة 

مكان االنعقاد:

إدارة الوحدات اخلاصة + نادي رياضي + مواقع خارجية

اجلهة امل�ضتفيدة:

إدارة الوحدات اخلاصة 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
5/10- 2015/6/13تفرغ كلي20 7 أسابيع

ثانيا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص
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الدورة التأسيسية رقم )36(

الهدف:

     تأسيس عناصر احلماية ألمن وحماية الطائرات الكويتية.

املحتوى:

1- املرحلة التدريبية التأهيلية )رياضة- فنون قتالية- محاضرات عامة(.
2- املرحلة التدريبية املساندة )محاضرات تخصصية- اإلرهاب اجلوي- اجلوي- 

   احلماية اجلوية- واجب أمر املجموعة(.
3- املرحلة التدريبية التخصصي )رماية تكتيكات- سناريوات اختطاف الطائرة- 

     تفتيش األشخاص واحلقائب- التعامل في حالة الطوارئ(.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط
ضباط صف 

مكان االنعقاد:

معسكر اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة 
اخلطوط اجلوية الكويتية

اجلهة امل�ضتفيدة:

إدارة حماية الطائرات الكويتية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
يحدد الحقاتفرغ كلي10- 1230 أسبوع

ثانيا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص
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دورة رشاش عيار 7.62 ملم التأسيسية رقم )5(

الهدف:

     تأهيل عناصر احلراسة على كيفية االستخدام والرماية امليدانية على رشاش 
عيار 7.62ملم وطرق الصيانة.

املحتوى:

1- مرحلة الفك والتركيب.
2- مرحلة الرمايات.
3- املرحلة النظرية.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط 
ضباط صف

أفراد

مكان االنعقاد:

معسكر اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة

اجلهة امل�ضتفيدة:

مركز التدريب التخصصي

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
يحدد الحقاتفرغ كلي520 أسابيع

ثانيا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص
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دورة ضباط اإلدارة العامة لقوات األمن الخاصة
التأسيسية رقم )4( 

الهدف:

     تأسيس الضباط اجلدد لقوات األمن اخلاصة وتدريبيهم على املهارات امليدانية 
الفردية املتنوعة وتعريفهم بطبيعة عمل جميع اإلدارات امليدانية. 

املحتوى:

 1- مرحلة الرياضة.

 2- مرحلة األسلحة.
 3- مرحلة الرماية.

 4- مرحلة الثقة والتحمل.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط من رتبة )مالزم إلى رائد(

مكان االنعقاد:

معسكر اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة

اجلهة امل�ضتفيدة:

معسكر اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
 يحدد الحقاتفرغ كلييحدد الحقا6 أسابيع

ثانيا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص
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دورة عمليات الدروع 
رقم )14-15-16-17( 

الهدف:

     العمل على التطوير في عمليات الدروع.

املحتوى:

1- الرياضة.
2- رمايات متنوعة.

3- مشاريع وفرضيات قتالية.
4- تكتيكات )فردية- آلية(.

الفئة امل�ضاركة:

جميع ضباط وعناصر إدارة دروع األمن

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة-  إدارة دروع األمن

اجلهة امل�ضتفيدة:

إدارة دروع األمن

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
يحدد الحقاتفرغ كلييحدد الحقا4 أسابيع

ثانيا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الخاص
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ثالثًا
مركز التدريب التخصصي

لقطاع أمن الحدود

ن
أم

ود
حد

ال
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ثالثًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع أمن الحدود

الدورات التدريبية المشتركة والتي تعقد في
مركز التدريب التخصصي لقطاع أمن الحدود

للموسم التدريبي 2015/2014

اسم الدورةالرقم
مدة تعقد خالل الفترة

االنعقاد إلىمن

تعليم بحري أساسي )خريجي 1
4 أسابيع2014/9/142014/10/9مدرسة الشرطة(

إجراءات الضبط والتفتيش البري 2
أسبوعني2014/9/212014/10/2رقم )6(

قيادة الزوارق البحرية السريعة 3
12 أسبوع2014/10/122014/12/31رقم )3(

أسبوعني2014/10/122014/10/23تنشيطية أمن احلدود رقم )4(4

البحث والتفتيش البحري رقم 5
أسبوعني2014/10/192014/11/30)7(

فك وتركيب سالح M16 رقم 6
أسبوعني2014/11/22014/11/13)8(

السالمة البحرية واإلنقاذ 7
3 أسابيع2014/11/92014/11/27البحري رقم )3(

أسبوعني2014/11/232014/12/4فك وتركيب رشاش 50 رقم )7(8

املهارات البحرية في ربط احلبال 9
أسبوع2014/12/72014/12/11رقم )18(

التعامل الفني مع املعدات 10
أسبوع2014/12/72014/12/11واآلليات البحرية

صيانة األسلحة وتخزين الذخائر 11
أسبوع2014/12/142014/12/18ألطقم الزوارق السريعة رقم )4(

أسبوعني2014/12/142014/12/25تعليم سباحة رقم )7(12

4 أسابيع2014/12/142015/1/8تأسيسية أمن احلدود رقم )38(13

أسبوع2014/12/212014/12/25تقصي األثر14
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ثالثًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع أمن الحدود

مبادئ الصيانة الوقائية 15
أسبوعني2015/1/42015/1/15للمحركات رقم )7(

4 أسابيع2015/1/112015/2/5تأسيسية خفر السواحل رقم )8(16

الدفاع عن النفس- سيجال رقم 17
7 أسابيع2015/1/182015/3/5) 5( 

املالحة التأسيسية لضباط 18
أسبوعني2015/2/82015/2/19الصف واألفراد رقم )1(

صيانة األسلحة وتخزين الذخائر 19
أسبوع2015/3/12015/3/5ألطقم الزوارق السريعة رقم )5(

إجراءات الضبط والتفتيش البري 20
أسبوعني2015/3/82015/3/19رقم )7(

أسبوع2015/3/152015/3/19تأمني وحماية احلدود21

املهارات البحرية في ربط احلبال 22
أسبوع2015/3/152015/3/19رقم )19(

فك وتركيب سالح M16 رقم 23
أسبوعني2015/3/222015/4/2)9(

أسبوعني2015/3/292015/4/9تعليم سباحة رقم )8(24

أسبوعني2015/4/122015/5/7تأسيسية خفر السواحل رقم )9(25

4 أسابيع2015/4/122015/5/7تأسيسية أمن احلدود رقم )39(26

مبادئ الصيانة الوقائية 27
أسبوعني2015/4/262015/5/7للمحركات رقم )8(

البحث والتفتيش البحري رقم 28
أسبوعني2015/5/172015/5/28)9(

السالمة البحرية واإلنقاذ 29
3 أسابيع2015/5/242015/6/11البحري رقم )5(

املالحة التأسيسية لضباط 30
أسبوعني2015/6/52015/6/16الصف واألفراد رقم )2(

يحدد على مدار املوسم التدريبيالرماية البحرية بالذخيرة احلية31
الحقا

على مدار على مدار املوسم التدريبيالرمايات البرية بالذخيرة احلية32
املوسم
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33 TD470  أسبوعنييحدد الحقاقيادة حوامة

4 أسابيعيحدد الحقاالنظام األمني للمراكز احلدودية34

4 أسابيعيحدد الحقاالنظام األمني للمراكز احلدودية35

4 أسابيعيحدد الحقاالنظام األمني للمراكز احلدودية36

4أسابيعيحدد الحقاالنظام األمني للمراكز احلدودية37

ثالثًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع أمن الحدود
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دورة تعليم بحري أساسي 
)خريجي مدرسة الشرطة(

الهدف:

     تهدف الدورة لتأسيس الدفعات اجلديدة من ضباط الصف واألفراد في العلوم 
البحرية التخصصية وذلك لتأهيلهم وإعدادهم الستالم مهامهم في خفر السواحل. 

املحتوى: 

 1 - رياضة.
 2 - فك وتركيب سالح.

 3 - طرق تخزين الذخائر.
 4 - طرق الدفاع عن النفس.

 5 - طرق التفتيش.
 6 - العقد والتخاريز والربطات البحرية.

 7 - الرماية.
 8 - اخلرائط البحرية.
 9 - األجهزة املالحية.

الفئة امل�ضاركة: 

ضباط صف
أفراد

مكان االنعقاد: 

مركز التدريب التخصصي- قطاع أمن احلدود

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة خلفر السواحل

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
9/14- 2014/10/9تفرغ كليكافة خريجي الدفعة4 أسابيع

ثالثًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع أمن الحدود
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دورة إجراءات الضبط والتفتيش البري رقم )-6 7(

الهدف:

     تهدف الدورة إلى التعرف على اإلجراءات املتبعة للضباط والتفتيش سواء لألشخاص 
أو اآلليات.

املحتوى:

1- رياضة.
2- إجراءات الضبط والتفتيش.

3- الطرق املتبعة لتفتيش األشخاص.
4- الطرق املتبعة لتفتيش اآلليات.

5- نقاط التفتيش.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط
ضباط صف

 أفراد 

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي - اإلدارة العامة ألمن احلدود البرية

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة ألمن احلدود البرية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
9/21- 2014/10/2تفرغ كلي15 – 35أسبوعني
8- 2015/3/19تفرغ كلي15 – 35أسبوعني

ثالثًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع أمن الحدود
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دورة قيادة الزوارق البحرية السريعة
رقم )3(

الهدف:

      تهدف الدورة لثقل املهارات البحرية العلمية مثل الفن البحري- املالحة الساحلية 
وكذلك التدريب العملي البحري على قيادة الزوارق واملناورة.

املحتوى: 

 1 - الفن البحري.            7 - فن القيادة.
 2 - مكافحة حريق وحصر عطب.           8 - تطبيقات لألجهزة املالحية.

 3 - املالحة الساحلية                     9 - احملركات البحرية.
 4 - إشارة دولية.                             10 - القانون الدولي ملنع التصادم بالبحار.

 5 - العقد والتخاريز.                       11 - تطبيقات علمية للمالحة البحرية.
 6 - إجنليزي بحري.                        12 - أشغال خريطة عملي ونظري.

الفئة امل�ضاركة: 

ضباط صف من رتبة )وكيل عريف فما فوق(

مكان االنعقاد: 

مركز التدريب التخصصي- قاعة صباح األحمد خلفر السواحل

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة خلفر السواحل
لواء املغاوير

دول مجلس التعاون اخلليجي

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
10/12 - 2014/12/31تفرغ كلي15 - 1230 أسبوع

ثالثًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع أمن الحدود
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دورة تنشيطية أمن الحدود رقم )4(

الهدف:

 
     احملافظة على لياقة عناصر أمن احلدود وتذكير عناصر أمن احلدود مبحتويات 

األسلحة وفك وتركيب السالح والصيانة ورفع كفاءة ودقة الرماية.

املحتوى:

1- رياضة.
2- فك وتركيب أسلحة.

3- رمايات.
4-  صيانة األسلحة. 

5- النظام األمني للمراكز احلدودية.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط
ضباط صف 

أفراد

 مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي - اإلدارة العامة ألمن احلدود البرية

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة ألمن احلدود البرية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
12- 2014/10/23تفرغ كلي20- 35أسبوعني

ثالثًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع أمن الحدود
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دورة البحث والتفتيش البحري رقم )7- 9(

الهدف:

     تدريب العاملني باملجال امليداني على طرق التفتيش والتعامل مع املهربني وطرق 
الدفاع عن النفس ، وطرق البحث واالحتياطات األمنية.

املحتوى:

1-  رياضة.
2-  طرق الدفاع عن النفس.

 3 - طرق البحث والتفتيش والضبط - نظري.
 4 - طرق البحث والتفتيش والضبط - عملي.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط صف 
أفراد 

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي- قاعدة صباح األحمد 

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة خلفر السواحل

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
10/19- 2014/10/30تفرغ كلي  8- 15أسبوعني 
17- 2015/5/28تفرغ كلي  8- 15أسبوعني

ثالثًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع أمن الحدود
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دورة فك وتركيب سالح  M 16 رقم )8- 9(

الهدف:

والفك  وطريقة صيانته  وأجزائه  بالسالح  املشاركني  تعريف  إلى  الدورة  تهدف       
والتركيب.

املحتوى:

1- الوصف العام.     
2- التفاصيل الفنية.

3- الفك والتركيب.    
4- التعبئة والتفريغ وأوضاع الرمي.

5- اإلجراءات في حالة قطع الرمي.  
6- العمل الفوري والتوقيفات.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط
ضباط صف 

أفراد 

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي 

اجلهة امل�ضتفيدة:

قطاع أمن احلدود

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
2- 2014/11/13تفرغ كلي20- 25أسبوعني 
3/22- 2015/4/2تفرغ كلي20- 25أسبوعني

ثالثًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع أمن الحدود
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دورة السالمة البحرية واإلنقاذ البحري رقم )3 - 5(

الهدف:

     تهدف الدورة إلى التعرف على أفضل طرق اإلنقاذ البحري ومعرفة طرق انتشال 
الغرقى والدفاع عن النفس أثناء عملية اإلنقاذ.

املحتوى: 

 1 - طرق للبقاء على سطح املاء عند السقوط من على سطح السفينة.
 2 - طرق مساعدة الغريق عن طريق إلقاء طوق النجاة.

 3 - التعرف على كيفية اإلمساك بالغريق بالشكل الصحيح دون إحداث إصابات سواء 
للمنقذ أو الغريق.

 4 - التمرين على الصعود إلى الساللم البحرية.
 5 - الغوص اللتقاط األشياء الساقطة في املاء والصعود إلى القارب.

الفئة امل�ضاركة: 

ضباط صف
أفراد

مكان االنعقاد: 

مركز التدريب التخصصي- قاعة صباح األحمد

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة خلفر السواحل

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
9 - 2014/11/27تفرغ كلي8 - 315 أسابيع
5/24 - 2015/6/11تفرغ كلي8 - 315 أسابيع

ثالثًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع أمن الحدود
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دورة فك وتركيب رشاش 0.50 انش رقم )7(

الهدف:

     تهدف الدورة إلى تعريف املشاركني على كيفية صيانة السالح وأجزائه ، وكذلك 
اإلمكانيات املوجودة واملتوفرة في السالح.

املحتوى: 

 1 - الوصف العام للسالح
 2 - التفاصيل الفنية

 3 - مميزات السالح وإمكانياته
 4 - الفك والتركيب

 5 - التوزين والتوقيف
 6 - التعبئة والتفريغ

الفئة امل�ضاركة: 

ضباط
ضباط صف

أفراد

مكان االنعقاد: 

مركز التدريب التخصصي- اإلدارة العامة ألمن احلدود البرية

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة ألمن احلدود البرية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة

11/23 - 2014/12/4تفرغ كلي20 - 25أسبوعني

ثالثًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع أمن الحدود
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دورة المهارات البحرية في ربط الحبال رقم )18(

الهدف:

 
     تهدف الدورة إلى تدريب املشاركني على الربطات البحرية والتي تخص مجال 

عملهم البحري ومعرفة جودة احلبال. 

املحتوى:

على  واستخدامها  للحبال  املختلفة  واخلصائص  األنواع  على  التعرف   -1 
القارب.

 2- التعرف على اإلجراءات السليمة لتأمني احلبال وربطها.
 3- التعرف على اإلجراءات واملعدات املستخدمة في تأمني  القارب على 

     الرصيف.
ومزاياها  البحري  املجال  في  واستخدامها  املختلفة  العقد  على  التعرف   -4 

وعيوبها.
 5- إثبات القدرة على ربط عقدة معينة ثم التعرف عليها في الدورة.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط بحريني

 مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي- قاعدة صباح األحمد

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة خلفر السواحل

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
7- 2014/12/11تفرغ كلي8- 15أسبوع

ثالثًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع أمن الحدود
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دورة التعامل الفني مع المعدات واآلليات البحرية

الهدف:

التعامل  لهم فهم طرق  تتيح  التي  الهندسية والفنية  املعلومات       إعطاء املشاركني 
األمثل مع اآلليات واملعدات البحرية لرفع الوعي الفني واجلهازية امليدانية ورفع كفاءة 

التشغيل.

احملتوى: 

 1 - تعريف القطع البحرية.    8 - منظومة التوجية.
 2 - تعريف الواجبات الفنية.    9 - املضخات.

10 - طرق التشغيل األمثل.  3 - أنواع دوريات خفر السواحل.    
11 - األخطاء الشائعة أثناء التشغيل.  4 - التصاميم الديناميكية لألبدان. 

.anchors 12 - طرق التعامل مع  5 - طرق بناء األبدان.   
 6 - تعريف احملرك وطريقة عمله.           13 - خزانات االتزان.

14 - الوقود.  7 - املرفقات امليكانيكية املساندة.  

الفئة امل�ضاركة: 

ضباط صف
أفراد

مكان االنعقاد: 

مركز التدريب التخصصي- قاعدة صباح األحمد

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة خلفر السواحل

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
7 - 2014/12/11تفرغ كلي8 - 12أسبوع

ثالثًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع أمن الحدود
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دورة صيانة األسلحة وتخزين الذخائر
ألطقم الزوارق رقم )4- 5(

الهدف:

 
     تهدف الدورة إلى تدريب املشاركني على طرق احلفاظ على األسلحة والذخائر 

املوجودة على منت الزوارق البحرية.

املحتوى:

التعرف على األسلحة املستخدمة في القطاعني.  -1 
فك وتركيب األسلحة.  -2 

غلوك-  كولت-  القطاعني  في  املستخدمة  الذخائر  أنواع  على  التعرف   -3 
سمث- M16     رشاش 0.50 انش- استقالل- رشاش 60. 

كيفية صيانة األسلحة من أعطال ميكانيكية وفية.  -4 
اإلرشادات اخلاصة بطرق تخزين الذخائر.  -5 

الفئة امل�ضاركة:

ضباط
ضباط صف 

أفراد )أطقم الزوارق(

 مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي- قاعدة صباح األحمد

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة خلفر السواحل

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
14- 2014/12/18تفرغ كلي8- 15أسبوع
1- 2015/3/5تفرغ كلي8- 15أسبوع

ثالثًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع أمن الحدود
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دورة تعليم سباحة رقم )7- 8(

الهدف:

التعامل مع       تعليم وتدريب العاملني في املجال امليداني بالسباحة احلرة وكيفية 
الظروف البحرية السيئة.

املحتوى:

 1- رياضة.
 2- سباحة حرة.

 3- التعرف على مهارات السباحة.
 4- مهارات احلركة في املاء.

 5- مهارات التنفس.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط صف 
أفراد 

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي-  قاعدة صباح األحمد 

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة خلفر السواحل

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
14- 2014/12/25تفرغ كلي8- 15أسبوعني
3/29- 2015/4/9تفرغ كلي8- 15أسبوعني

ثالثًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع أمن الحدود
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الدورة التأسيسية أمن الحدود رقم ) 38 - 39 (

الهدف:

     تهدف الدورة إلى رفع مستوى اللياقة البدنية واملهارات امليدانية املختلفة من رماية 
واملهارات األساسية والتعرف على طرق التفتيش.

املحتوى: 

 1 - لياقة بدنية. 
 2 - أسلحة ورمايات.

 3 - تقص أثر.
 4 - طرق تفتيش األفراد واآلليات.

 5 - املهارات األساسية. 
 6 - املهارات امليدانية.

 7 - إجراءات التفتيش.

الفئة امل�ضاركة: 

ضباط
ضباط صف

أفراد

مكان االنعقاد: 

مركز التدريب التخصصي- اإلدارة العامة ألمن احلدود البرية

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة ألمن احلدود البرية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
2014/12/14 - 2015/1/8تفرغ كلي15 - 430 أسابيع
4/12 - 2015/5/7تفرغ كلي15 – 430 أسابيع

ثالثًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع أمن الحدود



اخلطة العامة التدريبية لوزارة الداخلية

املو�سم التدريبي 2014 - 2015
172

دورة تقصي األثر

الهدف:

     تهدف الدورة إلى تزويد املشاركني بطرق تقصي األثر وتوضيح أهم االحتياجات 
لتقفي األثر ومعرفة صاحب األثر حتى يتسنى لهم الكشف عن اجتاه سير املتسلل.

املحتوى: 

 1 - معرفة األثر القدمي واجلديد.
 2 - آثار العوامل اجلوية على األثر.

 3 - أدوات واحتياجات مقتفي األثر.
 4 - طرق كشف متويه أثر املتسلل.

الفئة امل�ضاركة: 

ضباط
ضباط صف

مكان االنعقاد: 

مركز التدريب التخصصي- قطاع أمن احلدود

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة ألمن احلدود البرية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
21 - 2014/12/25تفرغ كلي15 - 20أسبوع

ثالثًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع أمن الحدود
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دورة مبادئ الصيانة الوقائية للمحركات رقم )7- 8(

الهدف:

     تهدف الدورة إلى التعرف على الطرق املتبعة للصيانة الوقائية للقوارب املزودة 
مبحركات خارجية.

املحتوى:

 1- القيام ببيان عن أعمال الفحص األولى وفحص ما بعد التشغيل لقارب معني.
 2- الصيانة الوقائية والطرق املتبعة للحفاظ على احملركات اخلارجية إلبقائها صاحلة 

االستخدام.
املزودة  للقوارب  عليها  والتغلب  الشائعة  الهندسية  الصعوبات  بتحديد  القيام   -3 

مبحركات خارجية.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط صف 
أفراد 

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي-  قاعدة صباح األحمد 

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة خلفر السواحل

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
4- 2015/1/15تفرغ كلي8- 15أسبوعني
4/26- 2015/5/7تفرغ كلي8 – 15أسبوعني

ثالثًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع أمن الحدود
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دورة تأسيسية خفر السواحل رقم )8 - 9(

الهدف:

     تدريب العاملني باملجال امليداني على طرق التفتيش والتعامل مع املهربني وطرق 
الدفاع عن النفس، وكيفية اتخاذ اإلجراءات واالحتياطات األمنية املناسبة وما يتطلبه 
من مهارات على مستوى الفرد من حيث الربطات البحرية وفك وتركيب السالح وتخزين 

الذخائر والرماية الدقيقة على األهداف. 

املحتوى: 

 1- رياضة.
 2 - فك وتركيب سالح.

 3 - طرق تخزين الذخائر.
 4 - طرق الدفاع عن النفس.

 5 - طرق التفتيش.
 6 - العقد والتخاريز والربطات البحرية.

 7 - الرماية.
 8- أشغال خريطة.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط صف 
أفراد 

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي- قاعدة صباح األحمد

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة خلفر السواحل

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
1/11 - 2015/2/5تفرغ كلي8 - 415 أسابيع
4/12 - 2015/5/7تفرغ كلي8 - 415 أسابيع

ثالثًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع أمن الحدود
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دورة الدفاع عن النفس- سيجال رقم )5(

الهدف:

     تهدف الدورة إلى تنمية املهارات الشخصية في الدفاع عن النفس وطرق التعامل 
مع اخلصم باستخدام العصا واملهمات املتوفرة.

املحتوى: 

1 - لياقة بدنية.
2 - حركات قتال باأليدي.

3 - العصا البوليسية0
4 - حركات الدفاع عن النفس.

5 - حركات األسلحة )اخلفيفة(.
6 - التفتيش وحراسة الشخصيات.

7 - اإلبداع الذاتي باستخدام املهمات املتوفرة.
8 - كيفية استخدام اندفاع اخلصم.

الفئة امل�ضاركة: 

ضباط 
ضباط صف

أفراد

مكان االنعقاد: 

مركز التدريب التخصصي- اإلدارة العامة ألمن احلدود البرية

اجلهة امل�ضتفيدة:

قطاع أمن احلدود

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
1/18 - 2015/3/5تفرغ كلي20 - 735 أسابيع

ثالثًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع أمن الحدود
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دورة المالحة التأسيسية لضباط الصف واألفراد رقم )1 - 2(

الهدف:

     تهدف الدورة لتأهيل املشاركني باملستوى واملعلومات واملهارات واإلمكانيات الالزمة 
ألداء مهام املالحة والتعرف على املعدات املالحية وكيفية استخدامها. 

املحتوى: 

1 - مالحة بحرية.
2 - األسلحة اخلفيفة.
3 - السالمة البحرية.
4 - األجهزة املالحية.

الفئة امل�ضاركة: 

ضباط صف
أفراد

مكان االنعقاد: 

مركز التدريب التخصصي- اإلدارة العامة خلفر السواحل

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة خلفر السواحل

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
8 - 2015/2/19تفرغ كلي6- 8أسبوعني
5 - 2015/6/16تفرغ كلي6- 8أسبوعني

ثالثًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع أمن الحدود
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دورة تأمين وحماية الحدود

الهدف:

     تهدف الدورة إلى التعرف على طرق تأمني وحماية املراكز احلدودية من الداخل 
واخلارج وطرق الوقاية من االختراقات احلدودية.

املحتوى: 

1 - احلدود الدولية )تعريف- طرق التعيني- مفهوم األمن احلدودي(.
2 - التهديدات احملتملة واآلثار املترتبة الختراق احلدود. 

3 - إجراءات الوقاية والتعامل مع االختراق احلدودي.

4 - االنتهاكات احلدودية التاريخية على دولة الكويت.
5 - مترين- تخطيط- تأمني وحماية املراكز احلدودية من الداخل واخلارج.

6 - حفل اخلتام. 

الفئة امل�ضاركة: 

ضباط 

مكان االنعقاد: 

مركز التدريب التخصصي- قطاع أمن احلدود

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة ألمن احلدود البرية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
15 - 2015/3/19تفرغ كلي10 - 15أسبوع

ثالثًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع أمن الحدود
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دورة المهارات البحرية في ربط الحبال رقم )19(

الهدف:

 
     تهدف الدورة لتدريب املشاركني على الربطات البحرية والتي تخص مجال عملهم 

البحري ومعرفة جودة احلبال. 

املحتوى:

على  واستخدامها  للحبال  املختلفة  واخلصائص  األنواع  على  التعرف   -1 
القارب.

 2- التعرف على اإلجراءات السليمة لتأمني احلبال وربطها.
 3- التعرف على اإلجراءات واملعدات املستخدمة في تأمني  القارب على 

         الرصيف.
ومزاياها  البحري  املجال  في  واستخدامها  املختلفة  العقد  على  التعرف   -4 

وعيوبها.
 5- إثبات القدرة على ربط عقدة معينة ثم التعرف عليها في الدورة.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط صف 
أفراد

 مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي- قاعدة صباح األحمد

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة خلفر السواحل

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
15- 2015/3/19تفرغ كلي8- 15أسبوع

ثالثًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع أمن الحدود
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دورة الرماية البحرية بالذخيرة الحية 

الهدف:

     تهدف الدورة إلى تدريب املشاركني وحتسني األداء ومستوى الرماية بصفة عامة 
والرماية البحرية.

املحتوى: 

 1 - رمايات مختلفة على األسلحة املستخدمة.
.M16 2 - بندقية 
.M60 3 - رشاش 

 4 - رشاش )0.50( 12.7.

الفئة امل�ضاركة: 

ضباط 
ضباط صف 

أفراد

مكان االنعقاد: 

ميدان الرماية البحرية بالذخيرة احلية

اجلهة امل�ضتفيدة:

     أطقم القطع البحرية باإلدارة العامة خلفر السواحل

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
تنفذ على مدار املوسم التدريبيتفرغ كلي 8 - 12يحدد الحقا

ثالثًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع أمن الحدود
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دورة الرماية البرية بالذخيرة الحية 

الهدف:

     تهدف الدورة لرفع مستوى الرمايات لألسلحة املستخدمة باإلدارة العامة ألمن 
احلدود البرية.

املحتوى: 

 1 - مسدس.
.M 16 2 - بندقية 

 3 - رشاش M 60 + مسلحات.
 4 - رشاش 0.50 انش.

الفئة امل�ضاركة: 

ضباط 
ضباط صف 

أفراد

مكان االنعقاد: 

ميدان خارجي )االديرع( 

اجلهة امل�ضتفيدة:

     اإلدارة العامة ألمن احلدود البرية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
تنفذ على مدار املوسم التدريبيتفرغ كلي20 - 35على مدار املوسم

ثالثًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع أمن الحدود
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470TD دورة قيادة الحوامة
رقم )7(

الهدف:

 
     تهدف الدورة إلى الوصول إلى اجلاهزية الكاملة في العمل واالرتقاء باملستوى 
املطلوب لتأمني بعض املواقع التي يصعب الدخول إليها باآلليات العادية وسد كافة 

الثغرات األمنية مما يعزز قدرة قوات أمن احلدود البرية على القيام باألعمال املناطة 
بها. 

املحتوى:

1- تعريف احلوامة.
2- فحص االتزان باحلوامة والتحكم فيها.

3-  كيفية جتنب غوص احلوامة.
4- زوايا انحراف احلوامة.

5- قيادة احلوامة على األرض.
6- كيفية الرسو على الشاطئ واملنزلق. 

الفئة امل�ضاركة:

ضباط
ضباط صف 

أفراد

 مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي- اإلدارة العامة ألمن احلدود البرية

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة ألمن احلدود البرية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
يحدد الحقاتفرغ كلي6- 8أسبوعني

ثالثًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع أمن الحدود
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دورة النظام األمني للمراكز الحدودية
 رقم )5 - 6 - 7 - 8(

الهدف:

     تهدف الدورة إلى تعريف املشاركني فوائد النظام األمني وكيفية تشغيله وكذلك 
الصيانة األساسية له والتعامل مع أجزاء النظام األمني. 

املحتوى:

.Windows 1- أساسيات احلاسب اآللي – تشغيل 
 2 - كيفية تشغيل النظام األمني وفوائده )نظري(.

 3 - صيانة وتشغيل النظام األمني )عملي( ويشمل:
    - احلاوية وغرفة األحوال والصندوق الكهربائي اخلاص بالنظام األمني

  - شد ورخي األسالك داخل النظام األمني
  - التعامل وصيانة وإصالح موتور البوابة

الفئة امل�ضاركة:

ضباط
ضباط صف

 أفراد 

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي - اإلدارة العامة ألمن احلدود البرية

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة ألمن احلدود البرية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
يحدد الحقاًتفرغ كلي5 – 410 أسابيع
يحدد الحقاًتفرغ كلي5 – 410 أسابيع
يحدد الحقاًتفرغ كلي5 – 410 أسابيع
يحدد الحقاًتفرغ كلي5 – 410 أسابيع

ثالثًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع أمن الحدود
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رابعًا
مركز التدريب التخصصي

لقطاع تكنولوجيا المعلومات 
واإلتصاالت

جيا
لو

نو
تك

ال
ت

ما
لو

ملع
وا
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رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت

الدورات التي تعقد في مركز التدريب التخصصي
لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 للموسم التدريبي 2014/2015

اسم الدورةالرقم
مدة تعقد خالل الفترة

االنعقاد إلىمن

1 Power Point -
 Introduction2014/9/72014/9/18أسبوعني

أسبوعني2014/9/72014/9/18تأشيرات- إدخال واستعالم2

أسبوعني2014/9/72014/9/18القضايا- إدخال واستعالم3

أسبوعني2014/9/72014/9/18مركبات- إدخال واستعالم4

أسبوعني2014/9/72014/9/18مخالفات- إدخال واستعالم5

6Excel - Introduction2014/9/72014/9/18أسبوعني

تنفيذ أحكام جنائي- إدخال 7
أسبوعني2014/9/72014/9/18واستعالم

أسبوعني2014/9/72014/9/18رخص قيادة- إدخال واستعالم8

أسبوعني2014/9/72014/9/18دخول وخروج- إدخال واستعالم9

أسبوعني2014/9/72014/9/18القضايا- إدخال واستعالم10

أسبوعني2014/9/72014/9/18االستعالم العام11

12 Win + Word2014/9/72014/9/253 أسابيع

أساسيات تكنولوجيا املعلومات 13
A +2014/9/212014/10/2أسبوعني
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رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت

أسبوعني2014/9/212014/10/2اقامات- ادخال واستعالم14

أسبوعني2014/9/212014/10/2القضايا- ادخال واستعالم15

أسبوعني2014/9/212014/10/2االستعالم العام16

أسبوعني2014/9/212014/10/2تأشيرات- ادخال واستعالم17

أسبوعني2014/9/212014/10/2مركبات- إدخال واستعالم18

19 MS Project2014/9/212014/10/2أسبوعني

أسبوعني2014/9/212014/10/2شئون العاملني20

تنفيذ أحكام مرور- ادخال 21
أسبوعني2014/9/212014/10/2واستعالم 

نظام شئون القوة الوظيفية- 22
أسبوعني2014/9/212014/10/2جزئي

أسبوعني2014/9/212014/10/2دخول وخروج- ادخال واستعالم23

أسبوعني2014/9/212014/10/2رخص قيادة- ادخال واستعالم24

25CCNA12014/10/122014/11/206 أسابيع

دورة احلاسب الشخصي 26
3 أسابيع2014/10/122014/10/30الشامل

27Win + Word2014/10/122014/10/303 أسابيع

أسبوع2014/10/122014/10/16تأشيرات- قطاع خاص28

أسبوعني2014/10/122014/10/23القضايا - ادخال واستعالم29
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أسبوعني2014/10/122014/10/23اقامات - ادخال واستعالم30

31Excel -  Introduction2014/10/122014/10/23أسبوعني

أسبوع2014/10/122014/10/16التفتيش األمني32

تلقي البالغات لبداله األمان 33
3 أسابيع1122014/10/122014/11/9

أسبوعني2014/10/122014/10/23اجلنسية واجلوازات34

أسبوعني2014/10/122014/10/23نظام املؤسسات اإلصالحية35

أسبوعني2014/10/122014/10/23االستعالم العام36

أسبوعني2014/10/262014/11/6القضايا - ادخال واستعالم37

أسبوعني2014/10/262014/11/6مركبات - ادخال واستعالم38

أسبوعني2014/10/262014/11/6تأشيرات - ادخال واستعالم39

أسبوع2014/10/262014/10/30حتصيل رسوم املرور40

أسبوعني2014/10/262014/11/6رخص قيادة - ادخال واستعالم41

نظام حتصيل الرسوم - مرور 42
أسبوعني2014/10/262014/11/6و هجرة

تنفيذ أحكام جنائي - ادخال 43
أسبوعني2014/10/262014/11/6واستعالم

44PowerPoint -  
Introduction2014/11/22014/11/13أسبوعني

45Flash2014/11/22014/11/13أسبوعني

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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أسبوعني2014/11/22014/11/13القضايا - ادخال واستعالم46

47Internet + Outlook2014/11/22014/11/13أسبوعني

دخول وخروج - ادخال 48
أسبوعني2014/11/22014/11/13واستعالم

أسبوعني2014/11/92014/11/20القضايا - ادخال واستعالم49

دورة احلاسب الشخصي 50
3 أسابيع2014/11/92014/11/27الشامل

أسبوعني2014/11/92014/11/20اقامات - ادخال واستعالم51

أسبوعني2014/11/92014/11/20االستعالم العام52

أسبوعني2014/11/92014/11/20مخالفات- ادخال واستعالم 53

أسبوعني2014/11/162014/11/27السكرتارية التنفيذية54

تلقي البالغات لبداله األمان 55
3 أسابيع1122014/11/162014/12/14

56+A - 3 أسابيع2014/11/232014/12/11اعتماد سيسكو

أسبوع2014/11/232014/11/27حتصيل رسوم املرور57

58Excel -  Introduction2014/11/232014/12/4أسبوعني

تنفيذ أحكام مرور - ادخال 59
أسبوعني2014/11/232014/12/4واستعالم

أسبوعني2014/11/232014/12/4رخص قيادة - ادخال واستعالم60

أسبوعني2014/11/232014/12/4مخالفات - ادخال واستعالم61

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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أسبوع2014/11/232014/11/27رقابة أمنية - استعالم62

أسبوع2014/11/302014/12/4مركبات - حقل الفحص الفني63

أسبوع2014/11/302014/12/4نظام االستعالم - املرور64

دخول وخروج - ادخال 65
أسبوعني2014/11/302014/12/11واستعالم

أسبوع2014/11/302014/12/4نظام  الصادر  و  الوارد66

67Win + Word2014/11/302014/12/183 أسابيع

السجل اجلنائي - ادخال 68
أسبوعني2014/12/72014/12/18واستعالم

أسبوعني2014/12/72014/12/18االستعالم العام69

70ACCESS -  Introduction2014/12/72014/12/18أسبوعني

أسبوعني2014/12/72014/12/18شئون العاملني71

أسبوعني2014/12/72014/12/18اقامات - ادخال واستعالم72

نظام شئون القوة الوظيفية - 73
أسبوعني2014/12/72014/12/18جزئي

أسبوع2014/12/72014/12/11نظام االستعالم - املرور74

أسبوعني2014/12/72014/12/18رقابة أمنية - ادخال واستعالم75

76CCNA22014/12/142015/1/226 أسابيع

77ACCESS - Advanced2014/12/142014/12/25أسبوعني

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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أسبوع2014/12/142014/12/18نظام االستعالم - الهجرة78

أسبوعني2014/12/212015/1/1نظام شئون القوة - القانونية79

أسبوعني2014/12/212015/1/1تأشيرات - ادخال واستعالم80

81PhotoShop -  
Introduction2014/12/212015/1/1أسبوعني

أسبوع2014/12/212014/12/25نظام االستعالم - الهجرة82

أسبوعني2014/12/212015/1/1القضايا- ادخال واستعالم83

أسبوعني2014/12/212015/1/1تأشيرات- ادخال واستعالم84

أسبوعني2014/12/212015/1/1مركبات - ادخال واستعالم85

دخول وخروج - ادخال 86
أسبوعني2014/12/212015/1/1واستعالم

أسبوعني2014/12/212015/1/1رخص قيادة - ادخال واستعالم87

أسبوع2014/12/282015/1/1حتصيل رسوم الهجرة88

دخول وخروج - ادخال 89
أسبوعني2014/12/282015/1/8واستعالم

تلقي البالغات لبداله األمان 90
3 أسابيع1122014/12/282015/1/25

91win+word2015/1/42015/1/223 أسابيع

92Visual Basic -  
Introduction2015/1/42015/1/15أسبوعني

تنفيذ أحكام جنائي - ادخال 93
أسبوعني2015/1/42015/1/15واستعالم

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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أسبوعني2015/1/42015/1/15تأشيرات - ادخال واستعالم94

أسبوع2015/1/42015/1/8التفتيش األمني95

أسبوع2015/1/42015/1/8رقابة أمنية - استعالم96

أسبوع2015/1/42015/1/8تأشيرات-قطاع خاص97

أسبوعني2015/1/42015/1/15اقامات - ادخال واستعالم98

أسبوع2015/1/42015/1/8نظام االستعالم - املرور99

أسبوعني2015/1/112015/1/22االستعالم العام100

أسبوعني2015/1/112015/1/22السكرتارية التنفيذية101

أسبوعني2015/1/112015/1/22مركبات - ادخال واستعالم102

103Visual Basic - Advanced2015/1/182015/1/29أسبوعني

نظام شئون القوة الوظيفية 104
أسبوعني2015/1/182015/2/19-شاملة

أسبوعني2015/1/182015/1/29اقامات - ادخال واستعالم105

تنفيذ أحكام مرور - ادخال 106
أسبوعني2015/1/182015/1/29واستعالم

أسبوعني2015/1/252015/2/5االستعالم العام107

دورة احلاسب الشخصي 108
3 أسابيع2015/1/252015/2/12الشامل

أسبوع2015/1/252015/1/29نظام االستعالم - الهجرة109

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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أسبوعني2015/1/252015/2/5مخالفات - ادخال واستعالم110

111FrontPage -  Introduction2015/1/252015/2/5أسبوعني

أسبوعني2015/1/252015/2/5تأشيرات- ادخال واستعالم 112

أسبوعني2015/2/12015/2/12القضايا - ادخال واستعالم113

أسبوع2015/2/12015/2/5مركبات-قطاع خاص114

أسبوعني2015/2/12015/2/12رخص قيادة - ادخال واستعالم115

116Onenote2015/2/82015/2/12أسبوع

أسبوعني2015/2/82015/2/19القضايا - ادخال واستعالم117

أسبوعني2015/2/82015/2/19القضايا - ادخال واستعالم118

أسبوعني2015/2/82015/2/19اقامات - ادخال واستعالم119

أسبوعني2015/2/82015/2/19االستعالم العام120

121Internet + Outlook2015/2/82015/2/19أسبوعني

أسبوع2015/2/152015/2/19حتصيل رسوم املرور122

123Visio2015/2/152015/2/19أسبوع

124Word - Advanced2015/2/152015/2/19أسبوع

أسبوع2015/2/152015/2/19نظام  الصادر  والوارد125

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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أسبوع2015/2/152015/2/19تأشيرات-قطاع خاص126

127A+ أساسيات تكنولوجيا 
أسبوعني2015/3/12015/3/12املعلومات

أسبوعني2015/3/12015/3/12تأشيرات - إدخال واستعالم128

129PhotoShop -  
Introduction2015/3/12015/3/12أسبوعني

أسبوعني2015/3/12015/3/12مخالفات - إدخال واستعالم130

دخول وخروج - إدخال 131
أسبوعني2015/3/12015/3/12واستعالم

تنفيذ أحكام مرور - إدخال 132
أسبوعني2015/3/12015/3/12واستعالم

تلقي البالغات لبداله األمان 133
3 أسابيع1122015/3/12015/3/29

134Indesign2015/3/12015/3/5أسبوع

أسبوعني2015/3/12015/3/12اجلنسية واجلوازات135

أسبوعني2015/3/12015/3/12االستعالم العام136

نظام شئون القوة الوظيفية - 137
أسبوعني2015/3/12015/3/12جزئي

أسبوعني2015/3/12015/3/12القضايا - إدخال واستعالم138

دخول وخروج - إدخال 139
أسبوعني2015/3/12015/3/12واستعالم

أسبوعني2015/3/82015/3/19تأشيرات - إدخال واستعالم140

141GIS نظام املعلومات اجلغرافي 
أسبوع2015/3/82015/3/12املركزي

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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142win+word2015/3/152015/4/23 أسابيع

143Photoshop - Advanced2015/3/152015/3/19أسبوع

144Excel -  Introduction2015/3/152015/3/26أسبوعني

أسبوع2015/3/152015/3/19نظام االستعالم - الهجرة145

أسبوع2015/3/152015/3/19نظام الصادر و  الوارد146

أسبوعني2015/3/152015/3/26االستعالم العام147

أسبوعني2015/3/152015/3/26اقامات - ادخال واستعالم148

أسبوعني2015/3/152015/3/26رخص قيادة - إدخال واستعالم149

أسبوعني2015/3/152015/3/26القضايا - إدخال واستعالم150

151FrontPage - Advanced2015/3/222015/3/26أسبوع

أسبوعني2015/3/222015/4/2اقامات - إدخال واستعالم152

أسبوع2015/3/222015/3/26التفتيش األمني153

أسبوع2015/3/222015/3/26نظام االستعالم - املرور154

تنفيذ أحكام جنائي - إدخال 155
أسبوعني2015/3/222015/4/2واستعالم

دخول وخروج - إدخال 156
أسبوعني2015/3/222015/4/2واستعالم

أسبوع2015/3/292015/4/2نظام التسجيل والقبول157

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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158PowerPoint - Advanced2015/3/292015/4/2أسبوع

تنفيذ أحكام مرور - إدخال 159
أسبوعني2015/3/292015/4/9واستعالم

أسبوعني2015/3/292015/4/9مركبات - إدخال واستعالم160

أسبوعني2015/3/292015/4/9تأشيرات - إدخال واستعالم161

أسبوعني2015/3/292015/4/9االستعالم العام162

163
تطوير املهارات اإلدارية 

باستخدام احلاسب اآللي 
ملتخذي القرار

أسبوع2015/4/52015/4/9

أسبوعني2015/4/52015/4/16السكرتارية التنفيذية164

نظام شئون القوة الوظيفية - 165
أسبوعني2015/4/52015/4/16جزئي

أسبوعني2015/4/52015/4/16القضايا - إدخال واستعالم166

أسبوعني2015/4/52015/4/16االستعالم العام167

168CCNA32015/4/52015/5/146 أسابيع

أسبوعني2015/4/122015/4/23اقامات - إدخال واستعالم169

أسبوعني2015/4/122015/4/23مخالفات - إدخال واستعالم170

نظام شئون القوة الوظيفية - 171
أسبوعني2015/4/122015/4/23جزئي

تلقي البالغات لبداله األمان 172
3 أسابيع1122015/4/122014/5/10

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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أسبوع2015/4/122015/4/16نظام االستعالم - الهجرة173

أسبوع2015/4/122015/4/16نظام االستعالم - املرور174

أسبوعني2015/4/122015/4/23رخص قيادة - إدخال واستعالم175

أسبوعني2015/4/192015/4/30نظام شئون القوة - املالية176

أسبوعني2015/4/192015/4/30شئون العاملني177

دخول وخروج - إدخال 178
أسبوعني2015/4/192015/4/30واستعالم

179Excel -  Introduction2015/4/192015/4/30أسبوعني

أسبوعني2015/4/192015/4/30القضايا - إدخال واستعالم180

أسبوعني2015/4/192015/4/30القضايا - إدخال واستعالم181

دخول وخروج - إدخال 182
أسبوعني2015/4/192015/4/30واستعالم

أسبوع2015/4/262015/4/30مركبات-قطاع خاص183

أسبوع2015/4/262015/4/30مركبات - حقل الفحص الفني184

نظام  شئون  القوة - اللجان 185
أسبوع2015/4/262015/4/30الطبية

دورة احلاسب الشخصي 186
3 أسابيع2015/5/32015/5/21الشامل

أسبوعني2015/5/32015/5/14تأشيرات - إدخال واستعالم187

تنفيذ أحكام جنائي - إدخال 188
أسبوعني2015/5/32015/5/14واستعالم

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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نظام شئون القوة الوظيفية - 189
أسبوعني2015/5/32015/5/14جزئي

أسبوعني2015/5/32015/5/14مركبات - إدخال واستعالم190

أسبوعني2015/5/32015/5/14االستعالم العام191

أسبوعني2015/5/32015/5/14القضايا - إدخال واستعالم192

أسبوع2015/5/32015/5/7حتصيل رسوم الهجرة193

أسبوع2015/5/102015/5/14رقابة أمنية - استعالم194

195FrontPage -  Introduction2015/5/172015/5/28أسبوعني

196PowerPoint -  
Introduction2015/5/172015/5/28أسبوعني

أسبوعني2015/5/172015/5/28اقامات - إدخال واستعالم197

أسبوعني2015/5/172015/5/28القضايا - إدخال واستعالم198

أسبوعني2015/5/172015/5/28القضايا - إدخال واستعالم199

نظام شئون القوة - الرعاية 200
أسبوع2015/5/172015/5/21السكنية

تلقي البالغات لبداله األمان 201
3 أسابيع1122015/5/172015/6/14

202Flash2015/5/172015/5/28أسبوعني

أسبوعني2015/5/172015/5/28االستعالم العام203

أسبوعني2015/5/172015/5/28تأشيرات - إدخال واستعالم204

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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أسبوع2015/5/242015/5/28نظام متابعة اآلليات205

دخول وخروج - ادخال 206
أسبوعني2015/5/242015/6/4واستعالم

دخول وخروج - ادخال 207
أسبوعني2015/5/242015/6/4واستعالم

أسبوع2015/5/312015/6/4التفتيش األمني208

أسبوع2015/5/312015/6/4حتصيل رسوم الهجرة209

أسبوع2015/5/312015/6/4نظام االستعالم - املرور210

أسبوع2015/5/312015/6/4رقابة أمنية - استعالم211

أسبوع2015/5/312015/6/4اإلبعاد - استعالم212

213win+word2015/5/312015/6/183 أسابيع

أسبوعني2015/5/312015/6/11اقامات - ادخال واستعالم214

أسبوعني2015/5/312015/6/11االستعالم العام215

دورة احلاسب الشخصي 216
3 أسابيع2015/6/72015/6/25الشامل

أسبوعني2015/6/72015/6/18مركبات - ادخال واستعالم217

أسبوعني2015/6/72015/6/18اجلنسية واجلوازات218

أسبوعني2015/6/72015/6/18القضايا - ادخال واستعالم219

أسبوعني2015/6/72015/6/18نظام املؤسسات اإلصالحية220

دخول وخروج - ادخال 221
أسبوعني2015/6/142015/6/25واستعالم

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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دخول وخروج - ادخال 222
أسبوعني2015/6/142015/6/25واستعالم

أسبوع2015/6/142015/6/18نظام االستعالم - املرور223

أسبوع2015/6/212015/6/25نظام نزالء الفنادق224

225Excel - Advanced2015/6/212015/6/25أسبوع

أسبوع2015/6/212015/6/25رقابة أمنية - استعالم226

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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)Introduction(  Power Point دورة  
 الهدف:

     تزويد املشاركني باملعارف وإكسابهم مهارات استخدام هذا التطبيق في إعداد 
الشرائح للعروض وإدراج كافة الوسائط املتعددة بها.

    
املحتوى:

 1 -  التعرف على نافذة التطبيق والتعامل مع امللف )فتح- حفظ- إغالق...الخ(.
 2 - إنشاء شرائح وإضافة كائنات وتطبيق السمة.

 3 - إعداد الصفحة وطرق عرض الشرائح والتنقل بني الشرائح.
 4 - التحكم في عرض الشرائح والطباعة.

الفئة امل�ضاركة:

   جميع العاملني ممن تتطلب وظائفهم إعداد العروض التقدمية

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي 

اجلهة امل�ضتفيدة:

قطاع األمن اجلنائي
قطاع أمن املنافذ

قطاع املرور
اإلدارة العامة للمعلومات

اإلدارة العامة املركزية للعمليات
اإلدارة العامة ملكتب وزير الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
7 - 2014/9/18تفرغ جزئي12أسبوعني
2 - 2014/11/13تفرغ جزئي12أسبوعني
17 - 2015/5/28تفرغ جزئي12أسبوعني

مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة اعتماد 
املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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دورة نظام التأشيرات )ادخال واستعالم(
الهدف:

     تزويد املشاركني مبهارة استخدام النظام على احلاسب اآللي واإلملام بكافة وظائفه 
املختلفة.

املحتوى:

 1 - مقدمة عن احلاسب اآللي.
 2 - التدريب على كيفية إدخال البيانات واسترجاعها.

 3 - التدريب على كيفية استخدام لوحة املفاتيح.
 4 - التدريب على وظائف النظام.

 5 - التدريب على الطباعة واستخراج اإلحصائيات.

الفئة امل�ضاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم استخدام احلاسب اآللي

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة للهجرة
مراكز اخلدمة

عدد مدة الدورة
املشاركني

تاريخ االنعقادنظام الدورة

7 - 2014/9/18تفرغ جزئي12أسبوعني
9/21 - 2014/10/2تفرغ جزئي12أسبوعني
10/26 - 2014/11/6تفرغ جزئي12أسبوعني
2014/12/21 - 2015/1/1تفرغ جزئي12أسبوعني

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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2014/12/21 - 2015/1/1تفرغ جزئي12أسبوعني
4 - 2015/1/15تفرغ جزئي12أسبوعني
1/25 - 2015/2/5تفرغ جزئي12أسبوعني
1 - 2015/3/12تفرغ جزئي12أسبوعني
8 - 2015/3/19تفرغ جزئي12أسبوعني
3/29 - 2015/4/9تفرغ جزئي12أسبوعني
3 - 2015/5/14تفرغ جزئي12أسبوعني
17 - 2015/5/28تفرغ جزئي12أسبوعني

مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة اعتماد 
املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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دورة نظام القضايا )إدخال واستعالم(

 الهدف:

     تزويد املشاركني مبهارة استخدام النظام على احلاسب اآللي واإلملام بكافة 
وظائفه املختلفة.

املحتوى:

 1- تسجيل بيانات القضية.

 2- بيانات أطراف القضية.
 3 - بيانات املركبات أطراف القضية.

 4 - بيانات حتويل عن القضية.
 5 - االستعالم عن القضية.

 6 - االستعالم عن أطراف القضية.
 7 - االستعالم عن األشخاص املطلوبني.

الفئة امل�ضاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم استخدام احلاسب اآللي

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي

اجلهة امل�ضتفيدة:

قطاع األمن العام
اإلدارة العامة للتحقيقات

اإلدارة العامة للمؤسسات اإلصالحية 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
7 - 2014/9/18تفرغ جزئي12أسبوعني
7 - 2014/9/18تفرغ جزئي12أسبوعني

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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9/21 - 2014/10/2تفرغ جزئي12أسبوعني
12 - 2014/10/23تفرغ جزئي12أسبوعني
10/26 - 2014/11/6تفرغ جزئي12أسبوعني
2 - 2014/11/13تفرغ جزئي12أسبوعني
9- 2014/11/20تفرغ جزئي12أسبوعني
2014/12/21 - 2015/1/1تفرغ جزئي12أسبوعني
1 - 2015/2/12تفرغ جزئي12أسبوعني
8 - 2015/2/19تفرغ جزئي12أسبوعني
8 - 2015/2/19تفرغ جزئي12أسبوعني
1 - 2015/3/12تفرغ جزئي12أسبوعني
15 - 2015/3/26تفرغ جزئي12أسبوعني
5 - 2015/4/16تفرغ جزئي12أسبوعني
19 - 2015/4/30تفرغ جزئي12أسبوعني
19 - 2015/4/30تفرغ جزئي12أسبوعني
3 - 2015/5/14تفرغ جزئي12أسبوعني
17 - 2015/5/28تفرغ جزئي12أسبوعني
17 - 2015/5/28تفرغ جزئي12أسبوعني
7 - 2015/6/18تفرغ جزئي12أسبوعني

مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة اعتماد 
املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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دورة نظام المركبات )إدخال واستعالم(
الهدف:

     تزويد املشاركني مبهارة استخدام النظام على احلاسب اآللي واإلملام بكافة وظائفه 
املختلفة.

املحتوى:

 1 - مقدمة عن احلاسب اآللي.
 2 - التدريب على كيفية إدخال البيانات واسترجاعها.

 3 - التدريب على كيفية استخدام لوحة املفاتيح.
 4 - التدريب على وظائف النظام.

 5 - التدريب على الطباعة واستخراج اإلحصائيات.

الفئة امل�ضاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم استخدام احلاسب اآللي

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة للمرور 
اإلدارة العامة ملراكز اخلدمة

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
7 - 2014/9/18تفرغ جزئي9أسبوعني
9/21 - 2014/10/2تفرغ جزئي9أسبوعني
10/26 - 2014/11/6تفرغ جزئي9أسبوعني
2014/12/21 - 2015/1/1تفرغ جزئي9أسبوعني
11 - 2015/1/22تفرغ جزئي9أسبوعني
3/29- 2015/4/9تفرغ جزئي9أسبوعني
3- 2015/5/14تفرغ جزئي9أسبوعني
7- 2015/6/18تفرغ جزئي9أسبوعني

مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة اعتماد 
املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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دورة نظام المخالفات )إدخال واستعالم(
الهدف:

     تزويد املشاركني مبهارة استخدام النظام على احلاسب اآللي واإلملام بكافة وظائفه 
املختلفة.

املحتوى:

 1 - مقدمة عن احلاسب اآللي.
 2 - التدريب على كيفية إدخال البيانات واسترجاعها.

 3 - التدريب على كيفية استخدام لوحة املفاتيح.
 4 - التدريب على إدخال البيانات و وظائف النظام.
 5 - التدريب على الطباعة واستخراج اإلحصائيات.

الفئة امل�ضاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم استخدام احلاسب اآللي

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة للمرور
اإلدارة العامة ملراكز اخلدمة

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
7 - 2014/9/18تفرغ جزئي12أسبوعني
9 - 2014/11/20تفرغ جزئي12أسبوعني
11/23 - 2014/12/4تفرغ جزئي12أسبوعني
1/25 - 2015/2/5تفرغ جزئي12أسبوعني
1 - 2015/3/12تفرغ جزئي12أسبوعني
12 - 2015/4/23تفرغ جزئي12أسبوعني

مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة اعتماد 
املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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)Excel )introduction دورة الجداول اإللكترونية
 الهدف:

     تزويد املشاركني باملعرفة وإكسابهم املهارات الالزمة إلنشاء اجلداول االلكترونية 
و اإلحصائيات والرسوم البيانية باستخدام هذا التطبيق.  

املحتوى:

.Excel 1 - مقدمة عن تطبيقات اجلداول االلكترونية ونافذة تطبيق 
 2 - عمليات تنسيق اخلاليا واألرقام واحلدود واحملاذاة.

 3 - عمليات احلفظ والفتح واإلغالق للمستند والعمليات على ورقة العمل.
 4 - إدراج التخطيط البياني لبيانات اجلدول.

 5 - إعداد الصفحة والطباعة.
.)sum- Average( 6 - بعض الدوال مثل 

الفئة امل�ضاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم استخدام احلاسب اآللي

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي  

اجلهة امل�ضتفيدة:

قطاع األمن العام
قطاع العمليات

قطاع أمن املنافذ
اإلدارة العامة للهجرة

احتاد الشرطة الرياضي
تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
7 - 2014/9/18تفرغ جزئي12أسبوعني
12 - 2014/10/23تفرغ جزئي12أسبوعني
11/23 - 2014/12/4تفرغ جزئي12أسبوعني
15 - 2015/3/26تفرغ جزئي12أسبوعني
19 - 2015/4/30تفرغ جزئي12أسبوعني

مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة اعتماد 
املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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دورة نظام تنفيذ أحكام جنائي 
)إدخال واستعالم(

 الهدف:

     تزويد املشاركني مبهارة استخدام النظام على احلاسب اآللي واإلمام بكافة 
وظائفه املختلفة.

املحتوى:

 1- مقدمة عن احلاسب اآللي.
 2- التدريب على كيفية إدخال البيانات واسترجاعها.

 3 - التدريب على كيفية استخدام لوحة املفاتيح.
 4 - التدريب على إدخال البيانات و وظائف النظام.
 5 - التدريب على الطباعة واستخراج اإلحصائيات.

 6 - التدريب على الطرق املختلفة السترجاع املعلومات.

الفئة امل�ضاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم استخدام احلاسب اآللي
مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي
اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة لتنفيذ األحكام
اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية
اإلدارة العامة ملراكز اخلدمة

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
7 - 2014/9/18تفرغ جزئي12أسبوعني
10/26 - 2014/11/6تفرغ جزئي 12أسبوعني
4 - 2015/1/15تفرغ جزئي 12أسبوعني
3/22 - 2015/4/2تفرغ جزئي 12أسبوعني
3- 2015/5/14تفرغ جزئي 12أسبوعني

مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة اعتماد 
املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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دورة نظام رخص القيادة
)إدخال واستعالم(

الهدف:

     تزويد املشاركني مبهارة استخدام النظام على احلاسب اآللي واإلملام بكافة وظائفه 
املختلفة.

املحتوى:

 1 - مقدمة عن احلاسب اآللي.
 2 - التدريب على كيفية إدخال البيانات واسترجاعها.

 3 - التدريب على كيفية استخدام لوحة املفاتيح.
 4 - التدريب على إدخال البيانات و وظائف النظام.
 5 - التدريب على الطباعة واستخراج اإلحصائيات.

 6 - التدريب على الطرق املختلفة السترجاع املعلومات واالستعالم.

الفئة امل�ضاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم استخدام احلاسب اآللي

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة للمرور
اإلدارة العامة ملراكز اخلدمة

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
7 - 2014/9/18تفرغ جزئي12أسبوعني
9/21 - 2014/10/2تفرغ جزئي12أسبوعني
10/26 - 2014/11/6تفرغ جزئي12أسبوعني
11/23 - 2014/12/4تفرغ جزئي12أسبوعني
2014/12/21 - 2015/1/1تفرغ جزئي12أسبوعني
1 - 2015/2/12تفرغ جزئي12أسبوعني
15 - 2015/3/26تفرغ جزئي12أسبوعني
12 - 2015/4/23تفرغ جزئي12أسبوعني

مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة اعتماد 
املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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دورة دخول وخروج
)إدخال واستعالم(

الهدف:

     تزويد املشاركني مبهارة استخدام النظام على احلاسب اآللي واإلملام بكافة وظائفه 
املختلفة.

املحتوى:

 1 - مقدمة عن احلاسب اآللي.
 2 - التدريب على كيفية إدخال البيانات واسترجاعها.

 3 - التدريب على كيفية استخدام لوحة املفاتيح.
 4 - التدريب على إدخال البيانات ووظائف النظام.

 5 - التدريب على الطباعة واستخراج اإلحصائيات.
 6 - التدريب على الطرق املختلفة السترجاع املعلومات.

الفئة امل�ضاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم استخدام احلاسب اآللي

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي 

اجلهة امل�ضتفيدة:

قطاع شئون أمن املنافذ

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت



اخلطة العامة التدريبية لوزارة الداخلية

املو�سم التدريبي 2014 - 2015
210

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
7 - 2014/9/18تفرغ جزئي12أسبوعني
9/21- 2014/10/2تفرغ جزئي12أسبوعني
2- 2014/11/13تفرغ جزئي12أسبوعني
11/30- 2014/12/11تفرغ جزئي12أسبوعني
2014/12/21- 2015/1/1تفرغ جزئي12أسبوعني
2014/12/28- 2015/1/8تفرغ جزئي12أسبوعني
1- 2015/3/12تفرغ جزئي12أسبوعني
1- 2015/3/12تفرغ جزئي12أسبوعني
3/22- 2015/4/2تفرغ جزئي12أسبوعني
19- 2015/4/30تفرغ جزئي12أسبوعني
19- 2015/4/30تفرغ جزئي12أسبوعني
5/24- 2015/6/4تفرغ جزئي12أسبوعني
5/24- 2015/6/4تفرغ جزئي12أسبوعني
14- 2015/6/25تفرغ جزئي12أسبوعني
14- 2015/6/25تفرغ جزئي12أسبوعني

مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة اعتماد 
املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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دورة نظام االستعالم العام

الهدف:

     تزويد املشاركني مبهارة استخدام النظام على احلاسب اآللي واإلملام بكافة وظائفه 
املختلفة.

املحتوى:

 1- مقدمة عن احلاسب اآللي.
 2- التدريب على كيفية استخدام لوحة املفاتيح.

 3- التدريب على وظائف النظام وكيفية االستعالم .

 4- التدريب على الطباعة واستخراج اإلحصائيات .
5- التدريب على الطرق املختلفة السترجاع املعلومات.

الفئة امل�ضاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم استخدام احلاسب اآللي 

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي

اجلهة امل�ضتفيدة:

قطاع األمن العام
قطاع أمن املنافذ

قطاع العمليات
قطاع األمن اجلنائي

قطاع املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ األحكام
اإلدارة العامة للهجرة

اإلدارة العامة ملكتب وزير الداخلية
احتاد الشرطة الرياضي

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
7- 2014/9/18تفرغ جزئي12أسبوعني
9/21- 2014/10/2تفرغ جزئي12أسبوعني
12- 2014/10/23تفرغ جزئي12أسبوعني
9- 2014/11/20تفرغ جزئي12أسبوعني
7- 2014/12/18تفرغ جزئي12أسبوعني
11- 2015/1/22تفرغ جزئي12أسبوعني
1/25- 2015/2/5تفرغ جزئي12أسبوعني
8- 2015/2/19تفرغ جزئي12أسبوعني
1- 2015/3/12تفرغ جزئي12أسبوعني
15- 2015/3/26تفرغ جزئي12أسبوعني
3/29- 2015/4/9تفرغ جزئي12أسبوعني
5- 2015/4/16تفرغ جزئي12أسبوعني
3- 2015/5/14تفرغ جزئي12أسبوعني
17- 2015/5/28تفرغ جزئي12أسبوعني
5/31- 2015/6/11تفرغ جزئي12أسبوعني

مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة اعتماد 
املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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Win + Word دورة
الهدف:

     تزويد املشاركني باملعلومات عن احلاسب الشخصي واكتسابهم مهارات التعامل 
 ( word وتنظيم امللفات، تطبيق معالج النصوص windows مع نظام التشغيل

إدخال بيانات وتنسيقها، اجلداول، الطباعة، وكافة البرامج امللحقة (.

املحتوى: 

WINDOWS                        
 1- مقدمة عن برامج نظام التشغيل.

 2- سطح املكتب وقائمة أبدا ومكوناتها وشريط املهام.
 3- املجلدات وامللفات وعملياتها. 

 4- لوحة التحكم ومكوناتها.
 5- برنامج الرسام والدفتر وبعض أدوات النظام الهامة.

 WORD            
 1- مقدمة والتعرف على نافذة التطبيق.

 2- التدريب على استخدام لوحة املفاتيح.

 3- إعداد الصفحة والعمليات على امللف.
 4- التنسيق والصور والرسومات والرموز.

 5- التعامل مع اجلداول.
 6- طباعة املستند.

                            
الفئة امل�ضاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم استخدام احلاسب اآللي

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي 

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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اجلهة امل�ضتفيدة:

 قطاع األمن العام
 قطاع العمليات

 قطاع األمن اجلنائي
 قطاع أمن املنافذ

 قطاع املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ األحكام
اإلدارة العامة للهجرة

اإلدارة العامة ملكتب وزير الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
7- 2014/9/25تفرغ جزئي12  3 أسابيع 
12- 2014/10/30تفرغ جزئي12  3 أسابيع 
11/30- 2014/12/18تفرغ جزئي12  3 أسابيع 
4- 2015/1/22تفرغ جزئي 12  3 أسابيع 
3/15- 2015/4/2تفرغ جزئي12  3 أسابيع 
5/31- 2015/6/18تفرغ جزئي12  3 أسابيع 

مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة اعتماد 
املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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A+ دورة أساسيات تكنولوجيا المعلومات

 الهدف:

      تزويد املشاركني باملعرفة األساسية لتكنولوجيا املعلومات ) أجهزة وبرمجيات 
وشبكات( 

    مما ميكنهم من التعرف وحتديد طبيعة أية أعطال على أجهزتهم أثناء العمل.

املحتوى:

 1- التعريف باألجهزة والبرامج احلاسوبية.
 2- أساسيات تكنولوجيا احلاسب اآللي والشبكات.

 3- أمن املعلومات.
 4- بعض املفاهيم التقنية املتقدمة.

 5- جتميع جهاز احلاسب اآللي.

الفئة امل�ضاركة:

جميع العاملني في اإلدارات وتكون األولوية لإلدارات اخلدماتيه

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي

اجلهة امل�ضتفيدة:

احتاد الشرطة الرياضي 
مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
9/21- 2014/10/2تفرغ جزئي12أسبوعني
1- 2015/3/12تفرغ جزئي12أسبوعني

مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة اعتماد 
املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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دورة نظام االقامات )إدخال واستعالم(
الهدف:

     تزويد املشاركني مبهارة استخدام النظام على احلاسب اآللي واإلملام بكافة وظائفه 
املختلفة.

املحتوى:

 1- مقدمة عن احلاسب اآللي.
 2- التدريب على كيفية إدخال البيانات واسترجاعها.

 3- التدريب على كيفية استخدام لوحة املفاتيح.
 4- التدريب على إدخال البيانات ووظائف النظام.
 5- التدريب على طباعة واستخراج اإلحصائيات.

 6- التدريب على الطرق املختلفة السترجاع املعلومات.
الفئة امل�ضاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم استخدام احلاسب اآللي
مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي
اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة للهجرة
اإلدارة العامة ملراكز اخلدمة

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
9/21- 2014/10/2تفرغ جزئي12أسبوعني
12- 2014/10/23تفرغ جزئي12أسبوعني
9- 2014/11/20تفرغ جزئي12أسبوعني
7- 2014/12/18تفرغ جزئي12أسبوعني
4- 2015/1/15تفرغ جزئي12أسبوعني
18- 2015/1/29تفرغ جزئي12أسبوعني
8- 2015/2/19تفرغ جزئي12أسبوعني
15- 2015/3/26تفرغ جزئي12أسبوعني
3/22- 2015/4/2تفرغ جزئي12أسبوعني
12- 2015/4/23تفرغ جزئي12أسبوعني
17- 2015/5/28تفرغ جزئي12أسبوعني
5/31- 2015/6/11تفرغ جزئي12أسبوعني

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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MS PROJECT دورة

 الهدف:

     تعريف املشاركني بكيفية استخدام   MS PROJECT في إعداد اخلطط 
واملشاريع.

املحتوى:

 1- بيانات املشروع الرئيسية.
 2- شرح الشاشة الرئيسية للبرنامج.

 3- املشاركني في املشروع.
 4- رزنامة املشاركني في املشروع.

 5- مهام املشروع الرئيسية.
 6- مهام املشروع الفرعية.

 7- إعداد التقارير.

الفئة امل�ضاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم إعداد اخلطط ومتابعة تنفيذها

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي 

اجلهة امل�ضتفيدة:

قطاع أمن املنافذ
مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
9/21- 2014/10/2تفرغ جزئي12أسبوعني

مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة اعتماد 
املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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دورة نظام شئون العاملين

 الهدف:

     تزويد املشاركني باملعارف وإكسابهم املهارات الالزمة الستخدام نظام شئون 
العاملني. 

املحتوى:

 1- التعرف على بيئة برنامج شئون العاملني.
 2- كيفية عمل هذا النظام ووظائفه املختلفة.

الفئة امل�ضاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم استخدام احلاسب اآللي

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي

اجلهة امل�ضتفيدة:

قطاع األمن العام 
قطاع أمن املنافذ

قطاع املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ األحكام
اإلدارة العامة لإلمداد والتموين

احتاد الشرطة الرياضي

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
9/21- 2014/10/2تفرغ جزئي9أسبوعني
7- 2014/12/18تفرغ جزئي9أسبوعني
19- 2014/4/30تفرغ جزئي9أسبوعني

مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة اعتماد 
املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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دورة نظام تنفيذ أحكام مرور
)ادخال واستعالم(

الهدف:

     تزويد املشاركني مبهارة استخدام النظام على احلاسب اآللي واإلملام بكافة وظائفه 
املختلفة.

املحتوى:

 1- مقدمة عن احلاسب اآللي.
 2- التدريب على كيفية إدخال البيانات واسترجاعها.

 3- التدريب على كيفية استخدام لوحة املفاتيح.
 4- التدريب على إدخال البيانات و وظائف النظام.
 5- التدريب على الطباعة واستخراج اإلحصائيات.

 6- التدريب على الطرق املختلفة السترجاع املعلومات.

الفئة امل�ضاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم استخدام احلاسب اآللي

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة للمرور
اإلدارة العامة ملراكز اخلدمة

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
9/21- 2014/10/2تفرغ جزئي12أسبوعني
11/23- 2014/12/4تفرغ جزئي12أسبوعني
18- 2015/1/29تفرغ جزئي12أسبوعني
1- 2015/3/12تفرغ جزئي12أسبوعني
3/29- 2015/4/9تفرغ جزئي12أسبوعني

مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة اعتماد 
املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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دورة نظام التفتيش األمني

الهدف:

اخلاصة  املعدات  استخدام  ومهارة  األمني  التفتيش  بأهمية  املشاركني  تعريف       
بالتفتيش والتعامل مع اجلمهور وأساليب التفتيش.

احملتوى:
 1- املهارات الشخصية والسلوكية ملفتش األمن.

.ICAO 2- قوانني وإجراءات املنظمة العاملية للطيران 
 3- التعرف بأنواع أجهزة التفتيش احلديثة.

 4- كيفية تشغيل األجهزة )جهاز أشعة X – البوابات األمنية - الكواشف اليدوية(.
 5- كيفية التعرف على املواد اخلطرة.

 6- كيفية التعامل مع املسافرين.
 7- إجراءات األمن والسالمة بجهاز األشعة السينية.

 
الفئة امل�ضاركة:

جميع العاملني في مجال التفتيش األمني من العسكريني واملدنيني 

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي

اجلهة امل�ضتفيدة:

مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
12- 2014/10/16تفرغ كلي9أسبوع
4- 2015/1/8تفرغ كلي9أسبوع
22- 2015/3/26تفرغ كلي9أسبوع
5/31- 2015/6/4تفرغ كلي9أسبوع

مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة اعتماد 
املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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دورة نظام شئون القوة

 الهدف:

     تزويد املشاركني مبهارة استخدام النظام على احلاسب اآللي واإلملام بكافة 
وظائفه املختلفة حسب إدارة املستخدم.

املحتوى:

 1- مقدمة عن احلاسب اآللي.
 2- التدريب على كيفية استخدام لوحة املفاتيح.

 3- التدريب على كيفية إدخال البيانات واسترجاعها.
 4- التدريب على إدخال البيانات ووظائف النظام حسب املستخدم.

 5- التدريب على الطباعة واستخراج اإلحصائيات.

الفئة امل�ضاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم استخدام نظام شئون القوة بأنواعه 
املختلفة 

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة لشئون قوة  الشرطة 
اإلدارة العامة للشئون املالية 

اإلدارة العامة للشئون القانونية 

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
9/21- 2014/10/2تفرغ جزئي12أسبوعني
7- 2014/12/18تفرغ جزئي12أسبوعني
1- 2015/3/12تفرغ جزئي12أسبوعني
5- 2015/4/16تفرغ جزئي12أسبوعني
12- 2015/4/23تفرغ جزئي12أسبوعني
3- 2015/5/14تفرغ جزئي12أسبوعني
2014/12/21- 2015/1/1تفرغ كلي12أسبوعني
1/18- 2015/2/19تفرغ كلي12أسبوعني
19- 2015/4/30تفرغ كلي12أسبوعني
26- 2015/4/30تفرغ جزئي12أسبوع
17- 2015/5/21تفرغ كلي12أسبوع

مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة اعتماد 
املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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CCNA 1 دورة

 الهدف:

.Network Fundamental تزويد املشاركني مبهارة مبادئ االتصاالت     

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 Network

الفئة امل�ضاركة:

فنيي قطاع شئون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

مكان االنعقاد:

 
مركز التدريب التخصصي 

اجلهة امل�ضتفيدة:

مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
10/12- 2014/11/20تفرغ كلي612 أسابيع

     مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة 
اعتماد املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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دورة الحاسب الشخصي الشامل
الهدف:

في  اآللي  احلاسب  استخدام  كيفية  على  املتدربني  تأهيل  إلى  الدورة  تهدف       
التعرف على نظام التشغيل windows وطباعة وتنسيق املكاتبات والتقارير واجلداول 

االلكترونية والعروض التقدمية.

املحتوى: 

برنامج )WINDOWS( التدريب على مكونات احلاسب اآللي وكيفية تشغيله   -1  
كما يتدرب على تشغيل محركات األقراص وإنشاء املجلدات.

والنماذج  واجلداول  املكاتبات  وتنسيق  طباعة  على  التدريب   )WORD( برنامج   -2  
والهياكل التنظيمية وحفظ امللفات.

وعمل  وتنسيقها  احلسابية  اجلداول  طباعة  على  التدريب   )EXCL( برنامج   -3  
املعادالت الرياضية واإلحصائية وإنشاء املخططات البيانية.

برنامج )POWER POINT( التدريب على كيفية إعداد وتنسيق وعرض العروض   -4  
التقدمية.

وذلك  اآللي  احلاسب  باستخدام  بيانات  إدخال  على  )التدريب  البيانات  إدخال   -5  
باألسلوب األمثل للطباعة، لتمكن املتدرب من الطباعة بسرعة ودقة و إتقان(. 

الفئة امل�ضاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم استخدام احلاسب اآللي

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي

اجلهة امل�ضتفيدة:

قطاع أمن احلدود
قطاع املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ األحكام

اإلدارة العامة للمعلومات
اإلدارة العامة للهجرة

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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قطاع األمن اجلنائي 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
12- 2014/10/30تفرغ كلي39 أسابيع
9- 2014/11/27تفرغ كلي39 أسابيع
1/25- 2015/2/12تفرغ كلي39 أسابيع
3- 2015/5/21تفرغ كلي39 أسابيع
7- 2015/6/25تفرغ كلي39 أسابيع

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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ـرات- قطاع خاص دورة نظام تأشيـ
الهدف:

واإلملام  اآللي  احلاسب  استخدام  مبهارة  اخلاص  القطاع  من  املشاركني  تزويد       
بالوظائف املمنوحة لهم ضمن الصالحيات املتفق عليها.

املحتوى: 

 1- مقدمة عن احلاسب اآللي.
 2- التدريب على كيفية إدخال البيانات واسترجاعها.

 3- التدريب على إدخال البيانات ووظائف النظام.
 4- التدريب على الطباعة واستخراج اإلحصائيات.  

الفئة امل�ضاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم استخدام احلاسب اآللي

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة للهجرة

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
12- 2014/10/16تفرغ جزئي12أسبوع
4- 2015/1/8تفرغ جزئي12أسبوع
15- 2015/2/19تفرغ جزئي12أسبوع

     مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة 
اعتماد املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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دورة تلقي البالغات 112 لبدالة األمان 
 الهدف:

     حتسني مستوى أداء العاملني على أنظمة هاتف الطوارئ )112( احلديثة في 
جميع غرف العمليات التابعة لوزارة الداخلية املربوطة بشبكة بدالة األمان )112(.

املحتوى:

 1- تنمية مهارات متلقي البالغات على األجهزة املستخدمة في نظام هاتف الطوارئ 
.112

 2- تنمية مهارات الطباعة أثناء تلقي البالغات بالسمع.
 3- أنواع البالغات وطرق التعامل معها فنيا.

 4- تقنيات استقبال البالغات واملهارات املستخدمة في ضبط النفس وتهدئة املتصل.
 5- تقنيات التعامل مع بالغات الطوارئ وغير الطوارئ.

 6- مقدمة باإلسعافات األولية وأهميتها.
 7- مواقع احلوادث وطرق التعامل معها.

 8- أساليب تأمني املصابني.
 9- املخاطر الناجمة عن تقدمي املساعدة وكيفية تفاديها.

10- الطرق الصحيحة في إرشاد املبلغ لتقدمي املساعدة األولية الالزمة حتى وصول 
املسعفني.

11- ورشة عمل حوادث وحلول.

الفئة امل�ضاركة:

جميع العاملني على هاتف الطوارئ 112 وغرف العمليات التابعة لها

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة لهندسة االتصاالت

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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اجلهة امل�ضتفيدة:

مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية
تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
10/12- 2014/11/9تفرغ كلي 37 أسابيع 
11/16- 2014/12/14تفرغ كلي37 أسابيع
2014/12/28- 2015/1/25تفرغ كلي37 أسابيع
1- 2015/3/29تفرغ كلي37 أسابيع
4/12- 2015/5/10تفرغ كلي37 أسابيع
5/17- 2015/6/14تفرغ كلي 37 أسابيع 

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت



اخلطة العامة التدريبية لوزارة الداخلية

املو�سم التدريبي 2014 - 2015
229

دورة نظام الجنسية والجوازات 
 الهدف:

     تزويد املشاركني مبهارة استخدام النظام على احلاسب اآللي واإلملام بكافة 
وظائفه املختلفة.

املحتوى:

 1- مقدمة عن احلاسب اآللي.
 2- التدريب على كيفية إدخال البيانات واسترجاعها.

 3- التدريب على كيفية استخدام لوحة املفاتيح.
 4- التدريب على إدخال البيانات ووظائف النظام.
 5- التدريب على طباعة واستخراج اإلحصائيات.

 6- التدريب على الطرق املختلفة السترجاع املعلومات.

الفئة امل�ضاركة: 

جميع العاملني ممن تتطلب وظائفهم استخدام احلاسب اآللي

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة للجنسية ووثائق السفر
اإلدارة العامة ملراكز اخلدمة

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
12- 2014/10/23تفرغ جزئي12 أسبوعني
1- 2015/3/12تفرغ جزئي12 أسبوعني
7- 2015/6/18تفرغ جزئي12 أسبوعني

مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة اعتماد 
املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت



اخلطة العامة التدريبية لوزارة الداخلية

املو�سم التدريبي 2014 - 2015
230

دورة نظام المؤسسات اإلصالحية 
الهدف:

     تدريب العاملني في املؤسسات اإلصالحية على كيفية إدخال بيانات املسجونني 
واالستعالم عنها.

املحتوى:

 1- إعداد رقم القضية.
 2- األطراف املشاركني في القضية.

 3- حتويل القضية إلى تنفيذ األحكام.
 4- بيانات النزالء داخل املؤسسات اإلصالحية.

 5- بيانات استدعاء النزالء.
 6- بيانات عقوبات النزالء.

 7- استبدال النزالء.
 8- االستعالم على املؤسسات اإلصالحية.

 9- االستعالم عن وارد السجون.

الفئة امل�ضاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم استخدام احلاسب اآللي

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي 

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة للمؤسسات اإلصالحية  

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
12- 2014/10/23تفرغ جزئي12أسبوعني
7- 2015/6/18تفرغ جزئي12أسبوعني

مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة اعتماد 
املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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دورة نظام تحصيل رسوم – مرور

 الهدف:

     تزويد املشاركني مبهارة استخدام النظام على احلاسب اآللي واإلملام بكافة 
وظائفه املختلفة.

املحتوى:

 1- مقدمة عن احلاسب اآللي.
 2- التدريب على كيفية إدخال البيانات واسترجاعها.

 3- التدريب على كيفية استخدام لوحة املفاتيح.
 4- التدريب على وظائف الطباعة واستخراج اإلحصائيات.

الفئة امل�ضاركة: 

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم استخدام احلاسب اآللي

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي 

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة للمرور
اإلدارة العامة ملراكز اخلدمة

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
26- 2014/10/30تفرغ جزئي9أسبوع
23- 2014/11/27تفرغ جزئي 9أسبوع
15- 2015/2/19تفرغ جزئي 9أسبوع

مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة اعتماد 
املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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دورة نظام تحصيل رسوم – مرور وهجرة

 الهدف:

     تزويد املشاركني مبهارة استخدام النظام على احلاسب اآللي واإلملام بكافة 
وظائفه املختلفة.

املحتوى:

 1- مقدمة عن احلاسب اآللي.
 2- التدريب على كيفية إدخال البيانات واسترجاعها.

 3- التدريب على كيفية استخدام لوحة املفاتيح.
 4- التدريب على وظائف الطباعة واستخراج اإلحصائيات.

الفئة امل�ضاركة: 

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم استخدام احلاسب اآللي

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي 

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة للمرور
اإلدارة العامة ملراكز اخلدمة

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
10/26- 2014/11/6تفرغ جزئي12أسبوعني

مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة اعتماد 
املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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Flash دورة

 الهدف:

     تزويد املشاركني مبهارة تصميم الصفحات على االنترنت. 

املحتوى:

 1- نافذة التطبيق0
 2- استخدام احلركة والتأثيرات.

 3- إعداد صفحات على االنترنت ودمجها.

الفئة امل�ضاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب وظائفهم استخدام احلاسب اآللي

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي

اجلهة امل�ضتفيدة:

قطاع اخلدمات املساندة
قطاع العمليات

مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية
 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
2- 2014/11/13تفرغ جزئي9أسبوعني
17- 2015/5/28تفرغ جزئي9أسبوعني

مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة اعتماد 
املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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INTERNET + OUT LOOK دورة
 الهدف:

     تزويد املشاركني باملعرفة واإلملام باستخدام االنترنت وكافة تطبيقاته مثل البحث 
 OUT ( وطرقه املختلفة والتحادث و البريد االلكتروني وكذلك مهارة استخدام تطبيق

LOOK ) وربطه مع خدمة االنترنت واستخدام وظائفه املختلفة.

املحتوى:

 1- التعرف على شبكة االنترنت.
2-  أساليب االتصال وأدوات البحث.

3-  الرسائل االلكترونية.
4-  املجموعة اإلخبارية.

5-  اخلدمات اإلعالمية واحملادثة.
.OUT LOOK 6- التعرف على بيئة برنامج

7-  إضافة حساب بريد جديد وكيفية التعامل معه وحذف حساب قدمي.
8-  التعامل مع التقومي وإضافة املواعيد واملهام وحفظها.

9-  إرسال واستقبال البريد.

الفئة امل�ضاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم استخدام التطبيقات املتخلفة 
لالنترنت وكذلك 

التراسل االلكتروني. 

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي

اجلهة امل�ضتفيدة:

قطاع العمليات
قطاع أمن احلدود

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
2- 2014/11/13تفرغ جزئي12أسبوعني
8- 2015/2/19تفرغ جزئي12أسبوعني

         مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة 
اعتماد املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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دورة السكرتارية التنفيذية
 الهدف: 

     تزويد املشاركني باملعرفة واملهارات اخلاصة بأصول السكرتارية ومهارات 
االتصال وربطها باملهارات احلاسوبية.

املحتوى:

 1- أصول السكرتارية ومهارات االتصال والبريد االلكتروني.
 2- االنترنت وفوائده للسكرتير التنفيذي.

 3- إدارة الوقت واستخدام برامج احلاسب فيها.
 4- كتابة التقارير والتحضير لالجتماعات. 

 5- استخدام برامج word- Excel- Power Point- Outlook في أعمال السكرتارية. 
 6- الصادر والوارد.

الفئة امل�ضاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب وظائفهم القيام بأعمال السكرتارية وإدارة املكاتب

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي 

اجلهة امل�ضتفيدة:

قطاع العمليات
قطاع أمن املنافذ

قطاع املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ األحكام
  اإلدارة العامة لإلمداد والتموين

 اإلدارة العامة ملكتب وزير الداخلية
 احتاد الشرطة الرياضي

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
16- 2014/11/27تفرغ كلي12أسبوعني
11- 2015/1/22تفرغ كلي12أسبوعني
5- 2015/4/16تفرغ كلي12أسبوعني

     مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة 
اعتماد املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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دورة أساسيات تكنولوجيا المعلومات +A )اعتماد سيسكو(

 الهدف:

      تزويد املشاركني باملعرفة األساسية لتكنولوجيا املعلومات ) أجهزة وبرمجيات 
وشبكات( 

    مما ميكنهم من اكتشاف وإصالح أية أعطال بسيطة أو معقدة على أجهزتهم أثناء 
العمل.

املحتوى:

 1- التعريف باألجهزة والبرامج احلاسوبية.
 2- أساسيات تكنولوجيا احلاسب اآللي والشبكات.

 3- أمن املعلومات.
 4- بعض املفاهيم التقنية املتقدمة.

 5- جتميع جهاز احلاسب اآللي.
وتقدم شركة سيسكو النظام الدراسي التفاعلي القائم على حزم دراسية وفصول 

واختبارات أساسها احملاكاة جلميع جوانب الدورة. 

الفئة امل�ضاركة:

جميع العاملني في اإلدارات وتكون األولوية لقطاع تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت واإلدارات اخلدماتية

مكان االنعقاد:

 
مركز التدريب التخصصي

اجلهة امل�ضتفيدة:

مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
11/23- 2014/12/11تفرغ كلي312 أسابيع

    مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة اعتماد 
املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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دورة رقابة أمنية –استعالم
 الهدف:

     تزويد املشاركني مبهارة استخدام النظام على احلاسب اآللي واإلملام بكافة 
وظائف االستعالم.

املحتوى:

 1- مقدمة عن احلاسب اآللي.
 2- التدريب على كيفية استخدام لوحة املفاتيح.

 3- التدريب على وظائف النظام.
 4- التدريب على كيفية استرجاع املعلومات..

الفئة امل�ضاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم استخدام احلاسب اآللي

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي

اجلهة امل�ضتفيدة:

قطاع أمن املنافذ
اإلدارة العامة للهجرة

اإلدارة العامة للتحقيقات
اإلدارة العامة للمؤسسات اإلصالحية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
23- 2014/11/27تفرغ جزئي9أسبوع
4- 2015/1/8تفرغ جزئي9أسبوع
10- 2015/5/14تفرغ جزئي9أسبوع
5/31- 2015/6/4تفرغ جزئي9أسبوع
21- 2015/6/25تفرغ جزئي9أسبوع

مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة اعتماد 
املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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دورة مركبات- حقل الفحص الفني

 الهدف:

     تزويد املشاركني مبهارة استخدام النظام على احلاسب اآللي واإلملام بكافة 
وظائفه املختلفة.

احملتوى:

 1- تسجيل الفحص الفني للمركبة.
 2- االستعالم عن الفحص الفني للمركبة.

الفئة امل�ضاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم استخدام احلاسب اآللي

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة للمرور
اإلدارة العامة ملراكز اخلدمة

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
11/30- 2014/12/4تفرغ جزئي12أسبوع
26- 2015/4/30تفرغ جزئي12أسبوع

مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة اعتماد 
املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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دورة نظام استعالم عام – مرور

 الهدف:

     تزويد املشاركني مبهارة استخدام النظام على احلاسب اآللي واإلملام بكافة 
وظائفه املختلفة.

املحتوى:

 1- مقدمة عن احلاسب اآللي.
 2- التدريب على كيفية استخدام لوحة املفاتيح.

 3- التدريب على وظائف النظام وكيفية االستعالم.

 4- التدريب على الطباعة واستخراج اإلحصائيات.
 5- التدريب على الطرق املختلفة السترجاع املعلومات.

الفئة امل�ضاركة: 

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم استخدام احلاسب اآللي

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة للمرور
اإلدارة العامة ملراكز اخلدمة 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
11/30- 2014/12/4تفرغ جزئي12أسبوع
7- 2014/12/12تفرغ جزئي 12أسبوع
4- 2015/1/8تفرغ جزئي 12أسبوع
22- 2015/3/26تفرغ جزئي 12أسبوع
12- 2015/4/16تفرغ جزئي 12أسبوع
5/31- 2015/6/4تفرغ جزئي 12أسبوع
14- 2015/6/18تفرغ جزئي 12أسبوع

مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة اعتماد 
املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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ادر و الوارد ـ ـ دورة نظام الصـ
الهدف:

وظائفه  بكافة  واإلملام  اآللي  احلاسب  نظام  استخدام  مبهارة  املشاركني  تزويد       
املختلفة.

املحتوى:

 1- التعرف على بيئة برنامج الصادر والوارد.
 2- كيفية عمل جداول اإلدارات واألقسام التي تتعامل معها اإلدارة عن طريق الكتب 

 3- واملراسالت. 
 4- كيفية تنظيم الكتب الصادر والوارد.

5- كيفية االستفسار عن أية معلومات بالنظام.
الفئة امل�ضاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب وظائفهم األعمال اإلدارية لضبط الصادر والوارد

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي
اجلهة امل�ضتفيدة:

     قطاع األمن العام
     قطاع أمن احلدود 

     قطاع العمليات
    قطاع أمن املنافذ  

    قطاع املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ األحكام  
    أكادميية سعدالعبداهلل للعلوم األمنية

   اإلدارة العامة للهجرة
   اإلدارة العامة لإلمداد والتموين

  اإلدارة العامة ملكتب وزير الداخلية
   احتاد الشرطة الرياضي

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
11/30- 2014/12/4تفرغ جزئي 9أسبوع
15- 2015/2/19تفرغ جزئي 9أسبوع
15- 2015/3/19تفرغ جزئي 9أسبوع

مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة اعتماد 
املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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دورة نظام السجل الجنائي- إدخال واستعالم

 الهدف:

      تزويد املشاركني مبهارة استخدام النظام على احلاسب اآللي واإلملام بكافة 
وظائفه املختلفة.

املحتوى:

 1- مقدمة عن احلاسب اآللي.
 2- التدريب على كيفية إدخال البيانات واسترجاعها.

 3- التدريب على كيفية استخدام لوحة املفاتيح.
 4- التدريب على إدخال البيانات ووظائف النظام.

 5- التدريب على الطباعة واستخراج اإلحصائيات.
 6- التدريب على الطرق املختلفة السترجاع املعلومات.

الفئة امل�ضاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم استخدام احلاسب اآللي

مكان االنعقاد:

 
مركز التدريب التخصصي

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية
اإلدارة العامة ملراكز اخلدمة

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
7- 2014/12/18تفرغ جزئي12أسبوعني

    مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة اعتماد 
املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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)Access )Introduction دورة

 الهدف:

  Access تزويد املشاركني باملعرفة واملهارة على استخدام قواعد البيانات     
لتصميم قواعد بيانات بإنشاء اجلداول والنماذج والتقارير واالستعالمات.

املحتوى:

.Database 1- التعريف بقواعد البيانات 
 2- إنشاء اجلداول table والتعامل مع السجالت.

 3- تصميم االستعالم Query واملعايير.
 4- إنشاء النماذج Form وتعديلها.

 5- إنشاء التقارير Reports باملعالج.

الفئة امل�ضاركة:

جميع العاملني في مجال البرمجة 

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي

اجلهة امل�ضتفيدة:

قطاع أمن املنافذ
احتاد الشرطة الرياضي

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
7- 2014/12/18تفرغ جزئي12أسبوعني

مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة اعتماد 
املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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دورة رقابة أمنية –إدخال واستعالم

 الهدف:

     تزويد املشاركني مبهارة استخدام النظام على احلاسب اآللي واإلملام بكافة 
وظائفه املختلفة.

املحتوى:

 1- مقدمة عن احلاسب اآللي.
 2- التدريب على كيفية إدخال البيانات و استرجاعها .

 3- التدريب على كيفية استخدام لوحة املفاتيح.
 4- التدريب على وظائف النظام.

 5- التدريب على كافة شاشات االستعالم ومعلوماتها.

الفئة امل�ضاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم استخدام احلاسب اآللي

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي

اجلهة امل�ضتفيدة:

قطاع شئون أمن املنافذ
اإلدارة العامة للهجرة

اإلدارة العامة للتحقيقات
اإلدارة العامة للمؤسسات اإلصالحية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
7- 2014/12/18تفرغ جزئي9أسبوعني

مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة اعتماد 
املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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 CCNA 2 دورة

 الهدف:

.Routing Protocol تزويد املشاركني مبهارة بروتوكوالت الراوترات

املحتوى:

Static Routes                       
Dynamic Routing (Introduction)       
Distance vector Routing Protocol      
RIPV1 & RIPV2                  
EIGRP                          
    Link- State Routing Protocols              
OSPF                           

الفئة امل�ضاركة:

فنيي قطاع شئون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

مكان االنعقاد:

 
مركز التدريب التخصصي  

اجلهة امل�ضتفيدة:

مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
2014/12/14- 2015/1/22تفرغ كلي612 أسابيع

       مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة 
اعتماد املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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Access )Advanced( دورة

 الهدف:

 )Access )adv تزويد املشاركني باملعرفة واملهارة على استخدام قواعد البيانات     
بإنشاء واجهة تطبيق والعالقات بني اجلداول والدوال املتقدمة.

املحتوى:

 1- استيراد وربط اجلداول.
 2- إنشاء التقارير بالتصميم. 

 3- العالقات بني اجلداول.
 4- واجهة التطبيق.

 5- بعض الدوال واملعامالت املنطقية املستخدمة في االستعالمات.

الفئة امل�ضاركة:

جميع العاملني في مجال البرمجة 

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي

اجلهة امل�ضتفيدة:

قطاع أمن املنافذ 
قطاع املرور

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
14- 2014/12/25تفرغ جزئي12أسبوعني

مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة اعتماد 
املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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دورة نظام استعالم عام – هجرة

 الهدف:

     تزويد املشاركني مبهارة استخدام النظام على احلاسب اآللي واإلملام بكافة 
وظائفه املختلفة.

املحتوى:

 1- مقدمة عن احلاسب اآللي.
 2- التدريب على كيفية استخدام لوحة املفاتيح.

 3- التدريب على وظائف النظام وكيفية االستعالم.

 4- التدريب على الطباعة واستخراج اإلحصائيات.
 5- التدريب على الطرق املختلفة السترجاع املعلومات.

الفئة امل�ضاركة: 

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم استخدام احلاسب اآللي

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي 

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة للهجرة
اإلدارة العامة ملراكز اخلدمة

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
14- 2014/12/18تفرغ جزئي12أسبوع
21- 2014/12/25تفرغ جزئي 12أسبوع
25- 2015/1/29تفرغ جزئي 12أسبوع
15- 2015/3/19تفرغ جزئي 12أسبوع
12- 2015/4/16تفرغ جزئي 12أسبوع

مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة اعتماد 
املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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Photoshop )Introduction( دورة

 الهدف:

     تزويد املشاركني باملعرفة واملهارة على استخدام تطبيق  Photoshop في إعداد 
التصاميم وإعداد الرسوم وضبطها وحتريرها وكافة الوظائف األخرى.

املحتوى:

 1- التعريف بنافذة التطبيق وشريط األدوات اخلاص به.
 2- إنشاء وفتح وحفظ امللف أو الصورة.

 3- التعامل مع الصور وحتريرها )قص- نسخ- حذف...الخ(.
 4- استخدام الفالتر والتنسيقات املختلفة.

الفئة امل�ضاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب وظائفهم إعداد التصاميم

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي

اجلهة امل�ضتفيدة:

قطاع اخلدمات املساندة
مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
2014/12/21- 2015/1/1تفرغ جزئي9أسبوعني
1- 2015/3/12تفرغ جزئي9أسبوعني

مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة اعتماد 
املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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دورة نظام تحصيل رسوم- هجرة

 الهدف:

     تزويد املشاركني مبهارة استخدام النظام على احلاسب اآللي واإلملام بكافة 
وظائفه املختلفة.

املحتوى:

 1- مقدمة عن احلاسب اآللي.
 2- التدريب على كيفية إدخال البيانات واسترجاعها.

 3- التدريب على كيفية استخدام لوحة املفاتيح.
 4- التدريب على إدخال البيانات و وظائف النظام.
 5- التدريب على الطباعة واستخراج اإلحصائيات.

الفئة امل�ضاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم استخدام احلاسب اآللي

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة للهجرة
اإلدارة العامة ملراكز اخلدمة

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
2014/12/28- 2015/1/1تفرغ جزئي12أسبوع
3- 2015/5/7تفرغ جزئي12أسبوع
5/31- 2015/6/4تفرغ جزئي12أسبوع

مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة اعتماد 
املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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برمجة التطبيقات باستخدام
Visual Basic )Introduction(

 الهدف:

     تزويد املشاركني مبهارة استخدام البرمجة Visual Basic واإلملام باستخدام 
أدواتها وكتابة البرامج وتنفيذها.

املحتوى:

 1- نافذة التطبيق وبعض األدوات الهامة في شريط األدوات.
 2- إنشاء وحفظ وفتح مشروع.

 3- إنشاء مناذج وتصميمها.
 4- تعريف املتغيرات.

 5- بعض التعليمات البرمجية.
 6- بناء البرنامج.

الفئة امل�ضاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب وظائفهم  البرمجة 

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي

اجلهة امل�ضتفيدة:

احتاد الشرطة الرياضي
مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
4- 2015/1/15تفرغ كلي12أسبوعني 

  مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة اعتماد 
املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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دورة مبرمجة التطبيقات باستخدام 
)Advanced( Visual Basic

الهدف:

     تزويد املشاركني باملهارات املتقدمة لتطبيق Visual Basic وربط البرامج بقواعد 
البيانات.

املحتوى:

 1- استخدام بعض التعليمات البرمجية املتقدمة.
 2- إضافة أدوات حتكم متقدمة.

 3- ربط البرنامج بقواعد البيانات.

الفئة امل�ضاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب وظائفهم البرمجة 

مكان االنعقاد:

مركز تدريب التخصصي 

اجلهة امل�ضتفيدة:

مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
18- 2015/1/29تفرغ كلي12أسبوعني

  مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة اعتماد 
املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

 

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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Front page )Introduction( دورة

الهدف:

     تزويد املشاركني مبهارة استخدام برنامج تصميم الصفحات على اإلنترنت. 

املحتوى:

 1- مدخل للمواقع وصفحات الويب وشروط وخطوات إنشاء موقع.
 2- فتح وحفظ وإغالق موقع أو صفحة.

 3- طرق معاينة الصفحات واملواقع.
 4- إضافة الكائنات واجلداول واالرتباط التشعبي للصفحة.

 5- تنسيق الصفحات وتطبيق السمات.

الفئة امل�ضاركة:

     جميع العاملني ممن تتطلب وظائفهم استخدام احلاسب اآللي

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي

اجلهة امل�ضتفيدة:

مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
1/25- 2015/2/5تفرغ جزئي12أسبوعني
17- 2015/5/28تفرغ جزئي12أسبوعني

        مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة 
اعتماد املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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دورة نظام مركبات - قطاع خاص

 الهدف:

     تزويد املشاركني من القطاع اخلاص باملعرفة وإكسابهم املهارة الالزمة الستخدام 
النظام على احلاسب اآللي.

املحتوى:

 1- مقدمة عن احلاسب اآللي.
2-  التدريب على كيفية إدخال البيانات واسترجاعها.

 3- التدريب على كيفية استخدام لوحة املفاتيح.
 4- التدريب على إدخال البيانات ووظائف النظام.

 5- التدريب على الطباعة واستخراج اإلحصائيات.

الفئة امل�ضاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم استخدام احلاسب اآللي

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة ملراكز اخلدمة

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
1- 2015/2/5تفرغ جزئي12أسبوع
26- 2015/4/30تفرغ جزئي 12أسبوع

مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة اعتماد 
املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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One Note دورة

الهدف:

     تزويد املشاركني مبهارة استخدام النظام على احلاسب الشخصي واإلملام بكافة 
وظائفه املختلفة.

املحتوى:

 1- نافذة التطبيق واستخداماته.
 2- كيفية تسجيل املعلومات واملالحظات.

 3- كيفية البحث عن املعلومات بسرعة ودقة.

الفئة امل�ضاركة:

جميع العاملني في مجال السكرتارية

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي

اجلهة امل�ضتفيدة:

مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
8- 2015/2/12تفرغ جزئي12أسبوع

مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة اعتماد 
املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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Visio دورة
 الهدف:

     تزويد املشاركني مبهارة استخدام التطبيق واإلملام بكافة وظائفه املختلفة. 

املحتوى:

 1- التعريف بالوظائف املختلفة للتطبيق.
 2- التعرف على األنواع املختلفةCategories  للرسوم التوضيحية. 

 3- كيفية إعداد الرسوم التوضيحية املختلفة باستخدام رموز الرسم وحفظها 
وتعديلها.

الفئة امل�ضاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم إعداد الرسوم التوضيحية

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي 

اجلهة امل�ضتفيدة:

مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
15- 2015/2/19تفرغ جزئي12أسبوع

مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة اعتماد 
املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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Word )Advanced( دورة

 الهدف:

.word تزويد املتدربني في املهارات املتقدمة في     

املحتوى:

إضافة التعليقات واإلشارات املرجعية.  -1 
العمليات احلسابية في اجلدول.  -2 

االرتباط التشعبي واملاكرو.  -3 
دمج املراسالت.  -4 

النماذج وحماية احلقول.  -5 
الفهرسة.   -6 

الفئة امل�ضاركة:

 win جميع العاملني على أجهزة  احلاسب الشخصي احلاصلني على دورة
word املستوى األول بتقدير جيد 

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي 

اجلهة امل�ضتفيدة:

مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
15- 2015/2/19تفرغ كلي12أسبوع

مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة اعتماد 
املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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 INDESINGN دورة

 الهدف:

     تزويد املشاركني مبهارة استخدام النظام على احلاسب اآللي واإلملام بكافة 
وظائفه املختلفة.

املحتوى:

 1- كيفية تصميم وإخراج الكتب والنشرات.
 2- كيفية تصميم وإخراج املجالت والبروشورات واإلعالنات.

الفئة امل�ضاركة:

جميع العاملني جمال السكرتارية

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي

اجلهة امل�ضتفيدة:

مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
1- 2015/3/5تفرغ جزئي9أسبوع

مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة اعتماد 
املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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GIS دورة نظام المعلومات الجغرافي المركزي

 الهدف:

     تدريب موظفي إدارات وزارة الداخلية على تقنية عن نظام GIS وتطبيقه على 
اخلرائط الهامة لوزارة الداخلية، لتأهيلهم للعمل عليه واالستفادة من كافة وظائفه 

ومخرجاته.

املحتوى:

إلى خدمة جميع قطاعات وزارة  هو نظام جغرافي متعدد االستخدامات يهدف 
خريطة  الكويت-  )خريطة  للخرائط  متعددة  أشكال  توفير  طريق  عن  الداخلية 
تفصيلية- خريطة األقمار الصناعية( باإلضافة إلى أدوات البحث واالستعالم عن 
العالمات املميزة(وأيضا  الشوارع-  القطع-  املناطق-  املواقع )احملافظات-  جميع 
على  موقعها  وحتديد  إليها  الوصول  وإمكانية  الداخلية  لوزارة  التنظيمي  الهيكل 
لتحديد موقع  للموقع، كما ويستخدم  الوصفية  البيانات  إلى  باإلضافة  اخلريطة 
بينهما بصورة  وإيجاد اقصر مسار  نهاية  بداية وموقع آخر كنقطة  معني كنقطة 

أوتوماتيكية وطباعة هذا املسار باإلضافة إلى إمكانيات أخرى. 
   

الفئة امل�ضاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم استخدام نظام GIS للبحث في 
خرائط مواقع وزارة الداخلية

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي

اجلهة امل�ضتفيدة:

قطاع أمن املنافذ
مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
8- 2015/3/12تفرغ جزئي12أسبوع

مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة اعتماد 
املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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Photoshop )Advanced( دورة

 الهدف:

     تزويد املشاركني باملعرفة واملهارة على استخدام تطبيق  Photoshop في إعداد 
التصاميم املتقدمة والتعامل مع املستويات بحرفية.

املحتوى:

 1- التعريف ببعض األدوات املتقدمة.
 2- التعامل مع املستويات.

الفئة امل�ضاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب وظائفهم إعداد التصاميم

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي

اجلهة امل�ضتفيدة:

مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
15- 2015/3/19تفرغ كلي9أسبوع

مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة اعتماد 
املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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Front page )Advanced( دورة

الهدف:

     تزويد املشاركني مبهارة إنشاء موقع ويب وتصميمه وإضافة الوسائط املتعددة له.

املحتوى:

 1- التعامل مع قولب الصفحات.
 2- إضافة إطارات للصفحة .

 3- ربط املفاتيح تشعبيا باإلطارات.
 4- إضافة وسائط متعددة للصفحة والتعامل معها.

الفئة امل�ضاركة:

     جميع العاملني ممن تتطلب وظائفهم استخدام احلاسب اآللي

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي

اجلهة امل�ضتفيدة:

مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
22- 2015/3/26تفرغ كلي12أسبوع

      مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة 
اعتماد املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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دورة نظام التسجيل والقبول

الهدف:

     تزويد املشاركني باملعارف وإكسابهم املهارات الالزمة الستخدام النظام.

املحتوى:

 1- التعرف على الوظائف املختلفة:
   - إنشاء الدفعة واالختصاصات

   - حتديد شروط القبول
   - إدخال بيانات املقابالت

    - مطابقة بيانات املقابالت مع الشروط
    - مخاطبة اجلهات الرسمية لالعتماد

 2- االستفسارات.
 3- طباعة اإلحصائيات.

الفئة امل�ضاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم استخدام احلاسب اآللي

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي 

اجلهة امل�ضتفيدة:

أكادميية سعد العبداهلل للعلوم األمنية
اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية

احلرس الوطني
وزارة الدفاع

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
3/29- 2015/4/2تفرغ جزئي12أسبوع

مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة اعتماد 
املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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Power Point )Advanced( دورة

 الهدف:

.Power Point تزويد املتدربني باملهارات املتقدمة في برنامج     

املحتوى:

 1- إضافة أفالم وفالشات وأصوات وأشكال تلقائية.
 2- إضافة جدول ومخططات وتأثيرات احلركة.

 3- حتويل العرض إلى فيلم.
 4- استخدام أزرار اإلجراءات والعروض اخلاصة.
 5- االرتباط مبلفات )Word- Excel( وغيرها.

 
الفئة امل�ضاركة:

 Power جميع العاملني على أجهزة احلاسب الشخصي احلاصلني على دورة
Point املستوى األول بتقدير جيد.

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي 

اجلهة امل�ضتفيدة:

مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
3/29- 2015/4/2تفرغ كلي12أسبوع

مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة اعتماد 
املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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دورة  تطوير المهارات اإلدارية باستخدام
الحاسب اآللي لمتخذي القرار

 الهدف:

     تزويد املشاركني من متخذي القرار باملعرفة واملهارة على استخدام تقنيات 
احلاسب اآللي في اجناز األعمال اإلدارية املختلفة.

املحتوى:

تقنيات االتصال واستخدام البريد االلكتروني.  -1  
تقنيات إعداد العروض التقدمية.  -2  

تقنيات إدارة الوقت.  -3  
بعض التقنيات املتطورة للجداول االلكترونية ومعالج الكلمات .  -4  

مبدأ التخطيط بشكل عام وشرح مبسط عن تقنيات إعداد املشاريع.  -5  
فكرة عن مفهوم اجلودة )اآليزو( ومدى احلاجة إليه في العمل.  -6  

الفئة امل�ضاركة:

متخذي القرار من مدراء إدارات
مساعدي مدراء إدارات

رؤساء أقسام

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي

اجلهة امل�ضتفيدة:

احتاد الشرطة الرياضي
مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
5- 2015/4/9تفرغ كلي12أسبوع

مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة اعتماد 
املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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 CCNA 3 دورة

 الهدف:

     تهتم هذه الدورة بالتعامل مع Switches وخصائصها وكيفية برمجتها وإصالح 
ما قد يحدث من أخطاء، كما يهتم جانب من هذه الدورة بالشبكات الالسلكية وما 

يتعلق بها من برمجة وحماية. 

املحتوى:

Switching Concepts                
Switches                      
Configuration Switch              
(Spanning Tree Protocol) STP        
(Virtual Lans) Vlans               
(Trunking Protoco) VTPVLAN        
Wireless Networks                 

الفئة امل�ضاركة:

فنيي قطاع شئون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

مكان االنعقاد:

 
مركز التدريب التخصصي 

اجلهة امل�ضتفيدة:

مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
5- 2015/5/14تفرغ كلي612 أسابيع

        مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة 
اعتماد املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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دورة نظام متابعة اآلليات

 الهدف:

     تزويد املشاركني مبهارة استخدام النظام على احلاسب اآللي واإلملام بكافة 
وظائفه املختلفة.

املحتوى:

تسجيل ومتابعة واالستعالم عن ما يلي:
 1- مركبات وزارة الداخلية.
 2- بيانات عقود السيارات.

 3- رصد وتنفيذ قرارات الصرف وبيانات اللجان وأعضاء اللجان.
 4- صيانة املركبة.

 5- حركة إرجاع وإهالك املركبة.
 

الفئة امل�ضاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم استخدام احلاسب اآللي

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة لشئون القوة

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
24- 2015/5/28تفرغ جزئي12أسبوع

مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة اعتماد 
املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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دورة نظام اإلبعاد- استعالم 

 الهدف:

     تزويد املشاركني باملعارف وإكسابهم املهارات الالزمة الستخدام النظام.

املحتوى:

 1- مقدمة عن احلاسب اآللي.
 2- التدريب على كيفية إدخال البيانات و استرجاعها .

 3- التدريب على كيفية استخدام لوحة املفاتيح.
 4- التدريب على إدخال البيانات ووظائف النظام.

 5- التدريب على الطباعة واستخراج اإلحصائيات.
 6- التدريب على الطرق املختلفة السترجاع املعلومات.

الفئة امل�ضاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم استخدام احلاسب اآللي

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة ملباحث الهجرة
اإلدارة العامة لألمن العام

اإلدارة العامة للمؤسسات اإلصالحية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
5/31- 2015/6/4تفرغ جزئي12أسبوع

مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة اعتماد 
املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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دورة نظام نزالء الفنادق 

 الهدف:

     تزويد املشاركني مبهارة استخدام النظام على احلاسب اآللي واإلملام بكافة 
وظائفه املختلفة.

املحتوى:

 1- تسجيل قدوم ومغادرة النزالء للفندق.
 2- االستعالم عن الغرف املشغولة.

3- االستعالم عن املطلوبني جلهة أمنية..
4- تسجيل الفنادق واالستعالم عنهم.

 
الفئة امل�ضاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم استخدام احلاسب اآللي

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي

اجلهة امل�ضتفيدة:

مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
21- 2015/6/25تفرغ كلي12أسبوع

 مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة اعتماد 
املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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Excel )Advanced( دورة

 الهدف:

.Excel تزويد املتدربني باملهارات املتقدمة في برنامج     

املحتوى:

 1- التنسيق الشرطي
 2- جتميد العناوين وطباعة جزء من امللف.

.IF/ What- IF 3- استخدام الدوال 
 4- عمليات البحث والفرز والتصفية بأنواعها.

 5- املاكرو.
 6- قائمة بيانات وما حتتويها )حذف التكرار- دمج البيانات- التجميع.. الخ(.

 
الفئة امل�ضاركة:

 Excel جميع العاملني على أجهزة احلاسب الشخصي احلاصلني على دورة
املستوى األول بتقدير جيد

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي 

اجلهة امل�ضتفيدة:

مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
21- 2015/6/25تفرغ كلي12أسبوع

مالحظة : إخطار الترشيح املرسل من قبلنا هو املعتمد وال يعني بالضرورة اعتماد 
املرشح للدورة املذكورة باخلطة  

رابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت
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خامسًا
مركز التدريب التخصصي

لقطاع األمن الجنائي

ن
ألم

ا
يئ

جنا
ال



اخلطة العامة التدريبية لوزارة الداخلية

املو�سم التدريبي 2014 - 2015
270

خامسًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الجنائي

الدورات التدريبية التي تعقد في
مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن اجلنائي

للموسم التدريبي 2015/2014

اسم الدورةالرقم
تعقد خالل الفترة

مدة الدورة
إلىمن

أسبوع 2014/9/72014/9/11دورة التبصيم 1

جرائم التزوير 2
أسبوع 2014/9/72014/9/11والتزييف

دورة تخصصية في 3
3 أشهر2014/9/72014/11/27مجال البصمة الوراثية

أسبوع2014/9/142014/9/18طرق ضبط املخدرات4

5

دورة الصحة والسالمة 
في املختبرات وطرق 
مكافحة العدوى في 

العمل اجلنائي

أسبوع2014/9/212014/9/25

6

إجراءات الضبط 
والتفتيش دون 

التعسف في استخدام 
السلطة

أسبوع2014/10/122014/10/16

دورة البحث الفني 7
شهر2014/11/22014/11/27الشاملة

أسبوع2014/11/72014/11/11اجلرائم االلكترونية8

أسبوع2014/11/92014/11/13دورة جرمية الرشوة9

10

ندوة أنظمة الرقابة 
النوعية الفنية 

واإلدارية لتحسني 
وتطوير العمل اجلنائي

أسبوع2014/12/72014/12/11

التعرف على أنواع 11
أسبوع2014/12/72014/12/11املخدرات ومتعاطيها 

أسبوع2014/12/212014/12/25دورة التبصيم 12
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خامسًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الجنائي

13

دورة البحث اجلنائي 
في عصر املعرفة 

)التفكير اإلبداعي في 
البحث اجلنائي(

أسبوع2014/12/212014/12/25

14
األخطاء الشائعة 

في محاضر الضبط 
والتفتيش

أسبوع2015/1/42015/1/8

15

كيفية إعداد ضابط 
مسرح جرمية متكامل 

ومهام قائد فريق 
العمل 

شهر2015/1/42015/1/29

16
األخطاء الشائعة 

في محاضر الضبط 
والتفتيش

أسبوع2015/1/192015/1/23

أسبوع2015/2/12015/2/5البصمة التعريفية17

18
رصد أبراج شركات 
االتصاالت وكيفية 

التعامل معها
أسبوع2015/2/82015/2/12

أسبوع2015/2/152015/2/19فحص اجلثث املتعفنة 19

أسبوع2015/3/12015/3/5البحث والتحري20

أسبوع2015/3/12015/3/5دورة التبصيم 21

22
دورة تخصصية في 
التصوير اجلنائي 

وإعداد مصور جنائي
3 أسابيع2015/3/82015/3/26

أسبوع2015/3/152015/3/19البحث والتحري23

أسبوع2015/3/152015/3/19طرق ضبط املخدرات24

أسبوع2015/4/52015/4/9البصمة التعريفية25

26
دورة تخصصية 

في علم البصمات 
واملضاهاة الفنية

شهر2015/4/122015/5/7
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27
رصد أبراج شركات 
االتصاالت وكيفية 

التعامل معها 
أسبوع2015/4/122015/4/16

التعرف على أنواع 28
أسبوع2015/4/122015/4/16املخدرات ومتعاطيها

أسبوع2015/5/32015/5/7دورة التبصيم29

دورة البحث الفني 30
شهر2015/5/172015/6/11الشاملة 

31

دورة حماية حقوق 
اإلنسان وحرياته 
في مرحلة جمع 
االستدالالت 

أسبوع2015/5/172015/5/21

32
الدورة التأسيسية 
السادسة ملنتسبي 
قطاع األمن اجلنائي

6 أسابيعيحدد الحقايحدد الحقا

خامسًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الجنائي
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دورة التبصيم )1-2-3( 

الهدف:

     العمل على سرعة إجناز املعامالت.

املحتوى: 

التدريب على أجهزة التبصيم اآللي

الفئة امل�ضاركة:

ضباط
ضباط صف

أفراد
مدنيني )جامعي- دبلوم- ثانوي(

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية

اجلهة امل�ضتفيدة:

   مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
7- 2014/9/11تفرغ كلي20أسبوع
21- 2014/12/25تفرغ كلي20أسبوع
1- 2015/3/5تفرغ كلي20أسبوع
3- 2015/5/7تفرغ كلي20أسبوع

خامسًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الجنائي
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دورة جرائم والتزوير التزييف

الهدف:

    التعريف عن ماهية جرائم التزوير والتزييف وموقف القانون الكويتي بشأنهم.

املحتوى: 

 1- استعراض اجلوانب القانونية في جرائم التزوير والتزييف.
 2- طرق ارتكاب جرائم التزوير والتزييف.

 3- دور املباحث اجلنائية في مكافحة جرائم التزوير والتزييف.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط ) من رتبة مالزم إلى رائد (
مدنيني جامعيني

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية

اجلهة امل�ضتفيدة:

مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية
املوظفني العموميني العاملني في القطاع احلكومي

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
7- 2014/9/11تفرغ جزئي 20أسبوع

خامسًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الجنائي
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دورة تخصصية في مجال البصمة الوراثية

الهدف:

    تزويد املشاركني باملعلومات الكاملة عن طريق التحليل املخبري في مجال البصمة 
الوراثية، بحيث يلم املشارك بآخر ما توصلت إليه العلوم احلديثة في هذا املجال.  

املحتوى: 

 1- استخالص احلمض النووي من العينات البيولوجية.
 2- حتليل النتائج والعمليات احلسابية.

 3- دراسة إثبات النسب )البنوة(.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط ) من رتبة مالزم فما فوق(
مدني )جامعي(

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية

اجلهة امل�ضتفيدة:

مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
9/7- 2014/11/27تفرغ كلي320 أشهر

خامسًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الجنائي
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دورة طرق ضبط المخدرات 

الهدف:

     تعريف املشاركني عن كيفية طرق ضبط املخدرات والتفتيش عنها وضبط املتعاطني 
وطرق ضبطها.

احملتوى: 

 1- دور املعلومات في كيفية الكشف عن قضايا املخدرات.
 2- الضبط والتفتيش عن املخدرات.

 3- التحريات في مجال مكافحة املخدرات.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط )من رتبة مالزم إلى رائد(
مدنيني جامعيني

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 

اجلهة امل�ضتفيدة:

قطاع األمن اجلنائي
اإلدارة العامة لشرطة النجدة

قطاع األمن العام
قطاع أمن املنافذ

قطاع العمليات
قطاع املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ األحكام

مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية
تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة

14- 2014/9/18تفرغ جزئي20أسبوع

خامسًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الجنائي
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دورة الصحة والسالمة في المختبرات وطرق 
مكافحة العدوى في العمل الجنائي 

الهدف:

     التعرف على أحدث طرق الصحة والسالمة في املختبرات وطرق مكافحة العدوى 
في العمل اجلنائي.

احملتوى: 

 1- طرق الصحة والسالمة في املختبرات.
 2- طرق مكافحة العدوى في العمل اجلنائي.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط 
ضباط صف

أفراد
مدنيني )جامعي- دبلوم- ثانوي(

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية 

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية 
مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
21- 2014/9/25تفرغ كلي20أسبوع

خامسًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الجنائي
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دورة إجراءات الضبط والتفتيش دون 
التعسف في استخدام السلطة 

الهدف:

التعرف على إجراءات الضبط والتفتيش وحاالتها لتفادي بطالن إجراءاتها.

املحتوى: 

 1- املقصود بالقبض.
 2- أحوال القبض.

 3- اجلرمية املشهودة.
 4- تعريف التفتيش وأنواعه.

 5- الشروط املوضوعية للتفتيش وكيفية إجرائها.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط ) مالزم- نقيب(

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية

اجلهة امل�ضتفيدة:

قطاع املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ األحكام
مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
12- 2014/10/16تفرغ جزئي20أسبوع

خامسًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الجنائي
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دورة البحث الفني الشاملة 

الهدف:

التدقيق  حيث  من  البصمات  بها  متر  التي  باإلجراءات  بالتعريف  تقوم  شاملة  دورة 
والبحث الفني .

املحتوى: 

 1- كيفية حفظ البصمات
 2- كيفية مضاهاة البصمات.
 3- كيفية استرجاع البصمات.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط صف 
 أفراد

 مدنيني )جامعي- دبلوم(

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية 

اجلهة امل�ضتفيدة:

مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
2- 2014/11/27تفرغ كلي20شهر
5/17- 2015/6/11تفرغ كلي20شهر

خامسًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الجنائي
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دورة الجرائم اإللكترونية 

الهدف:

     نظرا لظهور العوملة والوسائل احلديثة في ارتكاب اجلرائم بواسطة اإلنترنت يتطلب 
التعرف عليها وكيفية مكافحتها. 

املحتوى: 

 1- تعريف اجلرمية اإللكترونية.
 2- أنواع اجلرمية اإللكترونية.

 3- طرق البحث وجمع االستدالالت في اجلرمية اإللكترونية.
 4- طرق التفتيش في اجلرمية اإللكترونية.

 5- طرق مكافحة اجلرمية اإللكترونية. 

الفئة امل�ضاركة:

ضباط )مالزم - رائد(

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية

اجلهة امل�ضتفيدة:

مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
7- 2014/11/11تفرغ جزئي20أسبوع

خامسًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الجنائي
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دورة جريمة الرشوة  

الهدف:

     تهدف هذه الدورة إلى حماية املوظف العام من جرمية الرشوة وبيان ما تترتب عليها 
آثار وكيفية التعامل معها.

املحتوى: 

 1- تعريف الرشوة.
 2- التعرف على أطراف واقعه جرمية الرشوة مع الصفة الوظيفية لكل طرف.

 3- التعرف على كيفية ضبط الواقعة وإثبات التهمة فيها.
 4- طرق التفتيش في اجلرمية اإللكترونية.

 5- طرق مكافحة اجلرمية اإللكترونية. 

الفئة امل�ضاركة:

ضباط )مالزم - رائد(
مدنيني جامعيني 

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية

اجلهة امل�ضتفيدة:

وزارة الدفاع 
احلرس الوطني

جميع أجهزة البحث والتحري في وزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
9- 2014/11/13تفرغ جزئي20أسبوع

خامسًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الجنائي
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 ندوة أنظمة الرقابة النوعية الفنية واإلدارية 
لتحسين وتطوير العمل الجنائي

الهدف:

     مدخل إلى مفهوم الرقابة النوعية وضبط اجلودة والتعريف بأقسام إدارة الرقابة 
النوعية ومناقشة جتربة إدارة ضبط اجلودة في وزارة الداخلية، ثم عرض ومناقشة 
األقسام  مختلف  مبشاركة  اجلنائية  لألدلة  العامة  اإلدارة  في  اجلودة  ضبط  جتربة 

املعينة )اإلجراءات- العقبات- احللول- اخلطط املستقبلية(.

املحتوى: 

 1- التعريف مبفهوم الرقابة النوعية وضبط اجلودة.
 2- التعريف بأقسام إدارة الرقابة النوعية باإلدارة العامة لألدلة اجلنائية.

 3- عرض ومناقشة جتربة إدارة ضبط اجلودة في اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية.
 4- عرض ومناقشة جتربة ضبط اجلودة في اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية مبشاركة 

مختلف األقسام املعينة.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط صف
أفراد

مدنيني 

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية

اجلهة امل�ضتفيدة:

كل من تعينه مواضيع الندوة 

تاريخ االنعقادنظام الندوةعدد املشاركنيمدة الندوة
7- 2014/12/11تفرغ كلي20أسبوع

خامسًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الجنائي
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دورة التعرف على أنواع المخدرات 
و متعاطيها 

الهدف:

لها  املنتجة  البلدان  و  أشكالها  حيث  من  املخدرات  أنواع  عن  املشاركني  تعريف      
والتعرف على متعاطيها.

املحتوى: 

 1- أنواع املخدرات ) طبيعية – تصنيعية – تخليقية(.
 2- كيفية التعرف على املتعاطي.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط صف
أفراد 

مدنيني دبلوم

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات

اجلهة امل�ضتفيدة:

مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
7- 2014/12/11تفرغ جزئي 20أسبوع

خامسًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الجنائي
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دورة البحث الجنائي في عصر المعرفة 
)التفكير اإلبداعي في البحث الجنائي(

الهدف:

    اإلثبات والتحقيق اجلنائي بجميع مراحله وتنظيف واستخدام وسائل التكنولوجيا 
والعلوم املختلفة في هذا املجال وفهم ومعرفة السلوك اجلنائي باإلضافة إلى اآلالت 

املستخدمة في مكان اجلرمية مع بيان النظريات العلمية ذات العالقة. 

املحتوى: 

 1- اإلثبات اجلنائي.
 2- السلوك اجلنائي.

 3- جغرافية املادية وأهميتها.

الفئة امل�ضاركة:

قيادات وسطى 

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية )قاعة التدريب(

اجلهة امل�ضتفيدة:

قطاع األمن اجلنائي

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
21- 2014/12/25تفرغ جزئي 10أسبوع

خامسًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الجنائي
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دورة األخطاء الشائعة في محاضر الضبط والتفتيش

الهدف:

     التعرف على األخطاء الشائعة الواردة في محاضر التحريات والتفتيش وكيفية 
تفاديها.

املحتوى: 

 1- األخطاء الشائعة في احملاضر.
 2- كيفية إعداد وكتابة محاضر التحريات.

 3- تقدمي أمثلة عن احملاضر في جرائم متنوعة.
 4- االستطالع على أحكام محكمة التمييز في شأن محاضر التحريات.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط )مالزم- نقيب(
ضباط صف 

أفراد

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية 

اجلهة امل�ضتفيدة:

قطاع املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ األحكام
جميع أجهزة البحث والتحري في وزارة الداخلية 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
4- 2015/1/8تفرغ جزئي20 ضابطأسبوع
19- 2015/1/23تفرغ جزئي20 ضابط صف وأفرادأسبوع

خامسًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الجنائي
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دورة كيفية إعداد ضابط مسرح جريمة متكامل 
ومهام قائد فريق العمل 

الهدف:

     إعداد ضابط مسرح اجلرمية املتكامل للقضايا اجلنائية والتعرف على مهام قائد 
فريق العمل وكيفية إعداد التقارير املصورة وطرق رفع اآلثار بأنواعها واحملافظة عليها.

املحتوى: 

فريق  قائد  مبهام  والتعريف  احلادث  مكان  في  القضايا  مع  التعامل  كيفية   -1 
العمل.

األسس العلمية لكتابة التقارير الفنية من الناحية القانونية.  -2 
أنواع اآلثار املادية وطرق احملافظة على اآلثار املادية.  -3 

الفئة امل�ضاركة:

ضباط )مالزم فما فوق(
مدني جامعي

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية

اجلهة امل�ضتفيدة:

العاملني باألمن اجلنائي بدول مجلس التعاون العاملني بإدارة مسرح اجلرمية 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
4- 2015/1/29تفرغ كلي20شهر

خامسًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الجنائيخامسًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الجنائي



اخلطة العامة التدريبية لوزارة الداخلية

املو�سم التدريبي 2014 - 2015
287

دورة البصمة التعريفية 

الهدف:

     التعريف بعلم البصمات وكيفية االستفادة منه مع زيادة التعاون بني اإلدارة واجلهات 
املختلفة لعملية التبصيم اليدوي.

املحتوى: 

التعرف على أنواع البصمات.  -1 
التعرف على رموز البصمات وترقيمها.  -2 

التعرف على طرق أخذ البصمات.  -3 

الفئة امل�ضاركة:

ضباط 
ضباط صف

أفراد
مدنيني )جامعي- دبلوم- ثانوي(

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية

اجلهة امل�ضتفيدة:

مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
1- 2015/2/5تفرغ كلي20أسبوع
5- 2015/4/9تفرغ كلي20أسبوع

خامسًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الجنائيخامسًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الجنائي
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دورة رصد أبراج شركات االتصاالت وكيفية 
التعامل معها 

الهدف:

     البحث والتحري عن اجلناة باستخدام أبراج االتصاالت املنتشرة داخل إقليم الدولة.

املحتوى: 

 1- التعريف بأبراج االتصاالت.
 2- املستند القانوني الستخدام أبراج االتصاالت وطرق كتابتها.

 3- كيفية عمل أبراج االتصاالت.
 4- كيفية تفريغ كشوفات األبراج وتتبع اجلناة عن طريق الكشوفات.
 5- معرفة البرامج املستخدمة لتحليل الكشوفات اخلاصة باألبراج.

 6-  وضع أمثلة واقعية عملية لقضايا سابقة .

الفئة امل�ضاركة:

ضباط ) مالزم- رائد(
ضباط صف

أفراد  

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية

اجلهة امل�ضتفيدة:

مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
8- 2015/2/12تفرغ جزئي 10 ضباطأسبوع
12- 2015/4/16تفرغ جزئي 10 ضباط صف وأفرادأسبوع

خامسًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الجنائيخامسًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الجنائي



اخلطة العامة التدريبية لوزارة الداخلية

املو�سم التدريبي 2014 - 2015
289

دورة فحص الجثث المتعفنة 

الهدف:

     التعرف على أحدث طرق وأساليب في فحص اجلثث املتعفنة.

املحتوى: 

طرق فحص اجلثث املتعفنة

الفئة امل�ضاركة:

ضباط 
مدني جامعي

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية 

اجلهة امل�ضتفيدة:

مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
15- 2015/2/19تفرغ كلي20أسبوع

خامسًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الجنائيخامسًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الجنائي



اخلطة العامة التدريبية لوزارة الداخلية

املو�سم التدريبي 2014 - 2015
290

دورة البحث والتحري 

الهدف:

      التعرف على سلطات مأمور الضبط القضائي في مرحلة البحث والتحري.

املحتوى: 

 1- كيفية االنتقال ومعاينة مسرح اجلرمية.
 2- سماع أقوال الشهود وأطراف الواقعة.

 3- إجراءات القبض وأنواعها.
 4- إجراءات التفتيش وأنواعها.
 5- االستعانة باملصادر السرية.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط ) مالزم- رائد( 
ضباط صف 

أفراد

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية

اجلهة امل�ضتفيدة:

قطاع املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ األحكام
جميع أجهزة البحث والتحري في وزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة

1- 2015/3/5تفرغ جزئي 20 ضابطأسبوع

15- 2015/3/19تفرغ جزئي 20 ضابط صف أفرادأسبوع

خامسًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الجنائيخامسًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الجنائي
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دورة تخصصية في التصوير الجنائي 
إعداد مصور جنائي 

الهدف:

    التعرف على وحدة معاجلة الصوت والصورة وأهمية التصوير اجلنائي باإلضافة إلى 
التعريف مبهام املصور اجلنائي املتكامل وكيفية إعداد التقارير املصورة.

املحتوى: 

اجلنائي  املصور  مبهام  والتعريف  احلادث  مكان  في  القضايا  مع  التعامل  كيفية   -1 
املتكامل.

 2- األسس العلمية لكتابة التقارير الفنية من الناحية القانونية.
 3- أنواع اآلثار املادية وطرق احملافظة على اآلثار املادية.

 4- التعرف على وحدة معاجلة الصوت والصورة وأهمية التصوير اجلنائي.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط ) مالزم فما فوق(
مدنيني جامعيني   

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية

اجلهة امل�ضتفيدة:

العاملني باإلدارة العامة لألدلة اجلنائية بدول مجلس التعاون

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
8- 2015/3/26تفرغ كلي320 أسابيع

خامسًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الجنائيخامسًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الجنائي
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دورة طرق ضبط المخدرات 

الهدف:

     تعريف املشاركني عن كيفية طرق ضبط املخدرات والتفتيش عنها وضبط املتعاطني 
وطرق ضبطها.

املحتوى: 

 1- دور املعلومات في كيفية الكشف عن قضايا املخدرات.
 2- الضبط والتفتيش عن املخدرات.

 3- التحريات في مجال مكافحة املخدرات.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط صف
أفراد

مدنيني دبلوم

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 

اجلهة امل�ضتفيدة:

قطاع األمن اجلنائي
اإلدارة العامة لشرطة النجدة

قطاع األمن العام
قطاع أمن املنافذ

قطاع العمليات
قطاع املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ األحكام

مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
15- 2015/3/19تفرغ جزئي20أسبوع

خامسًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الجنائيخامسًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الجنائي
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دورة تخصصية في علم البصمات والمضاهاة الفنية

الهدف:

    العمل على سرعة إجناز القضايا مبضاهاة البصمات والتدريب على أجهزة التبصيم 
اآللي واليدوي.

احملتوى: 

 1- سرعة اجناز القضايا.
 2- التدريب على أجهزة التبصيم اآللي واليدوي.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط 
ضباط صف

أفراد
مدنيي )جامعي- دبلوم- ثانوي(

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية

اجلهة امل�ضتفيدة:

العاملني باإلدارة العامة لألدلة اجلنائية بدول مجلس التعاون

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
4/12- 2015/5/7تفرغ كلي20شهر

خامسًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الجنائيخامسًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الجنائي
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دورة التعرف على أنواع المخدرات 
و متعاطيها 

الهدف:

لها  املنتجة  البلدان  و  أشكالها  حيث  من  املخدرات  أنواع  عن  املشاركني  تعريف      
والتعرف على متعاطيها.

املحتوى: 

 1- أنواع املخدرات ) طبيعية – تصنيعية – تخليقية(.
 2- كيفية التعرف على املتعاطي.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط )من رتبة مالزم إلى رائد(
مدنيني جامعيني

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات

اجلهة امل�ضتفيدة:

مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
12- 2015/4/16تفرغ جزئي 20أسبوع

خامسًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الجنائيخامسًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الجنائي
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دورة حماية حقوق اإلنسان وحرياته 
في مرحلة جمع االستدالالت

الهدف:

    تعريف املشاركني بحقوق اإلنسان وحرياته وأهميته أثناء مرحلة جمع االستدالالت 
واجلزاءات املترتبة عن انتهاكها.

املحتوى: 

 1- التعريف بحقوق اإلنسان وحرياته.
 2- أهمية احترام حقوق اإلنسان وحرياته أثناء مرحلة جمع االستدالالت.

 3- اجلزاءات القانونية التي تترتب عن انتهاك حقوق اإلنسان خالل مرحلة االستدالالت.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط  )مالزم- رائد(

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية

اجلهة امل�ضتفيدة:

وزارة الدفاع
احلرس الوطني

جميع أجهزة البحث والتحري في وزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
17- 2015/5/21تفرغ جزئي20أسبوع

خامسًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الجنائيخامسًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الجنائي



اخلطة العامة التدريبية لوزارة الداخلية

املو�سم التدريبي 2014 - 2015
296

الدورة التأسيسية لمنتسبي 
قطاع األمن الجنائي

الهدف:

      تهيئة ضابط البحث اجلنائي ملواجهة احلياة العملية وتزويده باخلبرات الالزمة 
ألداء املهام املوكولة إليه على أكمل وجه.

املحتوى: 

 1- فن التعامل مع اآلخرين في مجال البحث اجلنائي.
 2- األدلة املادية اجلنائية )من مسرح اجلرمية إلى قاعة احملكمة(.

 3- كيفية إعداد وكتابة محاضر الضبط والتحريات.
 4- كيفية إعداد املصدر السري.
 5- التعرف على أنواع املخدرات.
 6- اجلرائم االلكترونية واملراقبة.

 7- البحث اجلنائي.
 8- األخطاء الشائعة في محاضر الضبط والتفتيش.

 9- حقوق اإلنسان.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط )مالزم- نقيب(

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية 

اجلهة امل�ضتفيدة:

حديثي االنتساب لقطاع األمن اجلنائي

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
يحدد الحقاتفرغ كلييحدد الحقا6 أسابيع

خامسًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الجنائيخامسًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن الجنائي
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سادسًا
مركز التدريب التخصصي

لقطاع العمليات

ت
ليا

عم
ال
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سادسًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع العمليات

الدورات التدريبية التي تعقد في مركز التدريب التخصصي لقطاع 
العمليات للموسم التدريبي 2015/2014

اسم الدورةالرقم
تعقد خالل الفترة

مدة االنعقاد
إلىمن

1
دورة تنشيطية 

 AS- 365 الطيران
N3

3 شهور2014/10/12015/1/1

2

الدورة التأسيسية 
الرابعة لضباط 
الصف واألفراد 

بوزارة الداخلية على 
تدابير الدفاع املدني

أسبوع2014/10/192014/10/23

دورة تنشيطية 3
 EC- 135 3 شهور2014/11/12015/2/1الطيران
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سادسًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع العمليات

N3- AS 365 دورة تنشيطية الطيران

الهدف:

     احملافظة على رفع مستوى الطيارين. 

املحتوى: 

 1- طيران الشرطي.
.)NF( 2- الطيران الليلي 

.)GH( 3- مهارات الطيران والقيادة 
.)IF( 4- الطيران اآللي 

.)P.R.WCH( 5- طيران متقدم 
 .)NAF( 6- الطيران املالحي 

الفئة امل�ضاركة:

 ضباط طيارين

مكان االنعقاد:

 
اإلدارة العامة املركزية للعمليات – إدارة جناح طيران الشرطة

اجلهة امل�ضتفيدة: 

مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
2014/10/1- 2015/1/1تفرغ جزئي314 شهور
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الدورة التأسيسية الرابعة لضباط الصف واألفراد
بوزارة الداخلية على تدابير الدفاع المدني

الهدف:

     تدريب وتـأهيل ضباط الصف واألفراد على تدابير الدفاع املدني. 

املحتوى: 

اإلجراءات اخلاصة بالدفاع املدني ووسائل السالمة وكيفية التعامل مع احلوادث

الفئة امل�ضاركة:

ضباط صف وأفراد من )شرطي- رقيب أول(

مكان االنعقاد:

 
اإلدارة العامة للدفاع املدني

اجلهة امل�ضتفيدة: 

مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
19- 2014/10/23تفرغ كلي30أسبوع

سادسًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع العمليات
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EC 135-  دورة تنشيطية الطيران

الهدف:

     احملافظة على رفع مستوى الطيارين. 

املحتوى: 

 1- طيران الشرطي.
.)NF( 2- الطيران الليلي 

.)GH( 3- مهارات الطيران والقيادة 
.)IF( 4- الطيران اآللي 

.)P.R.WCH( 5- طيران متقدم 
 .)NAF( 6- الطيران املالحي 

الفئة امل�ضاركة:

 ضباط طيارين

مكان االنعقاد:

 
اإلدارة العامة املركزية للعمليات – إدارة جناح طيران الشرطة

اجلهة امل�ضتفيدة: 

مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
2014/11/1- 2015/2/1تفرغ جزئي313 شهور

سادسًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع العمليات
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سابعًا
مركز التدريب التخصصي

لقطاع المرور

ور
ملر

ا
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سابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع المرور

الدورات التدريبية التي تعقد في مركز التدريب التخصصي لقطاع 
المرور 

للموسم التدريبي 2014/2015

اسم الدورةالرقم
مدة تعقد خالل الفترة

االنعقاد إلىمن

أسبوعني2014/10/122014/10/23دورة الفحص الفني التأسيسية1

أسبوع2014/10/192014/10/23دورة اخلبراء الهندسيني2

أسبوع2014/10/192014/10/23دورة أعمال اخلدمات املساندة3

أسبوع2014/11/22014/11/6قانون املرور)ضباط(4

الدورة التنشيطية لرجل املرور 5
أسبوع2014/11/162014/11/20)ضباط(

6

ورشة العمل التدريبية العاملية 
السادسة جلهات املرور وقطاع 
النقل بالتزامن مع اليوم العاملي 

لذكرى حوادث املرور

4 أيام2014/11/162014/11/19

7
دورة تراخيص املرور 

)مركبات- رخص قيادة( 
)موظفات(

أسبوع2014/11/302014/12/4

أسبوعني2014/12/72014/12/18دورة الفحص الفني التنشيطية8

أسبوع2014/12/142014/12/18قانون املرور )ضباط صف وأفراد(9

الدورة التأسيسية لرجل املرور 10
أسبوعني2015/1/112015/1/22)ضباط صف وأفراد(

أسبوع2015/1/252015/1/29دورة حتقيق املخالفات11
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سابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع المرور

الدورة التنشيطية لرجل املرور 12
أسبوع2015/3/82015/3/12)ضباط صف وأفراد(

الدورة التأسيسية لرجل املرور 13
أسبوعني2015/3/152015/3/26)ضباط(

دورة الكشف عن الرقم املميز 14
أسبوع2015/3/292015/4/2للشاحنات واإلطارات

أسبوعني2015/4/52015/4/16دورة الفحص الفني التأسيسية 15

16
دورة تراخيص املرور )مركبات- 

رخص قيادة(
)مدنيني- ضباط صف وأفراد(

أسبوع2015/4/122015/4/16

أسبوع2015/4/192015/4/23دورة تعليم القيادة17

الدورة التأسيسية لرجل املرور 18
أسبوعني2015/4/262015/5/7)ضباط صف وأفراد(

19
الدورة التنشيطية للدراجات اآللية 

للمرور 
)ضباط صف وأفراد(

أسبوع2015/5/102015/5/14

الدورة التأسيسية لرجل املرور 20
أسبوعني2015/5/102015/5/21)ضباط(

21
ندوة املشاريع املستقبلية املؤثرة 

على احلركة املرورية 
)الثالثة(

يوم2015/5/202015/5/20

أسبوع2015/5/242015/5/28دورة أعمال اخلدمات املساندة22

يوم2015/5/272015/5/27محاضرة: إعداد امليزانية23

يوميحدد الحقايحدد الحقامحاضرة عن حقوق اإلنسان 24
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دورة الفحص الفني التأسيسية 

الهدف:

الفني  الفحص  املتدربني حول أسس  تنمية معارف ومهارات  إلى  الدورة  تهدف       
للمركبات وتزويدهم باألساليب والوسائل الالزمة ملمارسة أنشطتهم مع تنمية مهاراتهم 

اإلدارية. 
 

املحتوى: 

1- ميكانيكا السيارات.
2- شروط األمن واملتانة حسب أنظمة وقوانني املرور.

3- فن التعامل مع اجلمهور.
4- إعداد وكتابة التقارير الفنية.

5- شرح الستكمال وأمناط التزييف والتزوير.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط
ضباط صف 

 أفراد
مدنيني حاصلني على دبلوم

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي لقطاع املرور

اجلهة امل�ضتفيدة:

قطاع املرور

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
12- 2014/10/23تفرغ كلي20أسبوعني
5- 2015/4/16تفرغ كلي20أسبوعني

سابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع المرور
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دورة الخبراء الهندسيين 

الهدف:

    تهدف الدورة إلى صقل وتعزيز مهارات وقدرات املتدربني وتطوير معارفهم ليتمكنوا 
من أداء املهام املوكلة إليهم في مجال حوادث املركبات وما يتعلق بها من قضايا أخرى.  

املحتوى: 

شرح نظري:
1- املعاينة الفنية في حوادث املركبات بكافة أنواعها.
2- الطرق املختلفة في تزوير رقم القاعدة للمركبات.

3- فن التعامل مع اجلمهور.
4- إعداد وكتابة التقارير الفنية.

5- شرح الستكمال وأمناط التزييف والتزوير.
شرح عملي:

1- طرق كشف املتسبب واملتضرر جراء احلوادث املرورية.
2- كشف رقم قاعدة مركبة مزور واألدوات املستخدمة لذلك.

3- فحص قطع الغيار والتحقق إن كانت أصلية أو تقليد.
4- فحص أصباغ املركبات.
5- فحص أصالح املركبات.

6- كيفية عمل إدارة الفحص الفني في فحص املركبات.

الفئة امل�ضاركة:

مهندسني

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي لقطاع املرور

اجلهة امل�ضتفيدة:

إدارة اخلبراء- وزارة العدل
مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
12- 2014/10/23تفرغ كلي20أسبوعني

سابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع المرور



اخلطة العامة التدريبية لوزارة الداخلية

املو�سم التدريبي 2014 - 2015
308

دورة أعمال الخدمات المساندة 

الهدف:

     تهدف الدورة إلى تدريب املوظفني على املراسالت الصحيحة بني اإلدارات والطريقة 
املثلى لتنظيم الصادر والوارد واألرشيف حلفظ جميع الكتب الصادر والوارد لإلدارة.

 
املحتوى: 

1- كتابة التقارير.
2- تنظيم الصادر والوارد.

3- األرشيف.
4- التعريف بالنماذج املستخدمة باإلدارة العامة للمرور.

الفئة امل�ضاركة:

جميع العاملني في أقسام اخلدمات املساندة 

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي لقطاع املرور

اجلهة امل�ضتفيدة:

قطاع املرور

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
19- 2014/10/23تفرغ كلي20أسبوع
24- 2015/5/28تفرغ كلي20أسبوع

سابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع المرور
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دورة قانون المرور )ضباط(

الهدف:

     تهدف الدورة إلى تزويد املتلقي  باملعرفة الالزمة لقانون املرور وأحكامه وآدابه، 
لتنمية مهاراتهم للقيام باملهام املرورية على أكمل وجه.

 
املحتوى: 

1- أحكام عامة.
2- ترخيص تسيير مركبة آلية.

3- رخص القيادة.
4- قواعد املرور وآدابه.

5- العقوبات.
 

الفئة امل�ضاركة:

ضباط

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي لقطاع املرور

اجلهة امل�ضتفيدة:

مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
2- 2014/11/6تفرغ كلي20أسبوع

سابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع المرور
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الدورة التنشيطية لرجل المرور )ضباط(

الهدف:

     تهدف الدورة إلى تزويد وإعداد الضباط  من العاملني في قطاع املرور باملعرفة 
الالزمة لقانون املرور وأحكامه وآدابه. لتنمية مهاراتهم للقيام باملهام املرورية على أكمل 

وجه.

املحتوى: 

 1- قواعد املخاطبات عن طريق اجلهاز الالسلكي.
 2- معرفة املعالم وجغرافية الدولة والطرق الرئيسية ومسمياتها.

 3- إجراءات تخطيط احلادث املروري.
 4- مصطلحات مرورية باللفة االجنليزية.

 5- إسعافات املرور.
 6- إجراءات االستيقاف في حالة حترير املخالفة.

 7- شروط األمن واملتانة.
 8- إعداد وكتابة التقارير.

 9- مهارات فن التعامل مع اجلمهور.
 10- اإلشارات الضوئية وطريقة عملها.

 11-  العالمات املرورية.
 12- تصاريح أعمال الطرق.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي لقطاع املرور

اجلهة امل�ضتفيدة:

قطاع املرور

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
16- 2014/11/20تفرغ كلي20أسبوع

سابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع المرور
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دورة تراخيص المرور
مركبات- رخص قيادة )موظفات(

الهدف:

     تهدف الدورة إلى تعريف املوظف اإلملام الشامل بتراخيص املرور فيما يخص رخص 
السوق وتراخيص املركبات وكيفية اجناز معامالت التراخيص وتعريفه بقانون املرور 

والالئحة التنفيذية لقانون املرور.

املحتوى: 

 1- قانون املرور والالئحة التنفيذية لتراخيص سير املركبات ورخص وتصاريح السوق.
 2- دليل اإلجراءات لتراخيص املركبات.

     - تسجيل املركبات اجلديدة.
     - أنواع تراخيص املركبات.

     - اإلجراءات املتبعة إلجناز معامالت تراخيص املركبات.
     - اللوحات املعدنية وأنواعها.

 3- دليل اإلجراءات لرخص السوق.
     - أنواع تراخيص املركبات.

     - أنواع الرخص.
     - أنواع التصاريح.

     - أنواع اإلجراءات لإلصدار.
 4- الباب السادس من الالئحة التنفيذية- الرسوم.

 5- فن التعامل مع اجلمهور.
 6- إعداد وكتابة التقارير.

 7- التزييف والتزوير.
 8- مصطلحات مرورية باللغة االجنليزية.

الفئة امل�ضاركة:

 مدنيني )موظفات(
مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي لقطاع املرور
اجلهة امل�ضتفيدة:

قطاع املرور
تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة

11/30- 2014/12/4تفرغ كلي20أسبوع

سابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع المرور
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دورة الفحص الفني التنشيطية 

الهدف:

الفني  الفحص  املتدربني على أسس  ومهارات  معارف  تنمية  إلى  الدورة  تهدف       
للمركبات وتزويدهم باألساليب والوسائل احلديثة الالزمة لفحص املركبات مع توضيح 

القوانني املعدلة في مجال الفحص الفني.

املحتوى: 

 1- ميكانيكا السيارات.
 2- شروط األمن واملتانة حسب اللوائح وقوانني املرور.

 3- فن التعامل مع اجلمهور.
 4- تزييف وتزوير.

 5- إعداد وكتابة التقارير الفنية.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط صف
فاحصني فنيني 

مدنيني حاصلني على دبلوم

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي لقطاع املرور

اجلهة امل�ضتفيدة:

إدارة الفحص الفني

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
7- 2014/12/18تفرغ كلي20أسبوعني 

سابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع المرور



اخلطة العامة التدريبية لوزارة الداخلية

املو�سم التدريبي 2014 - 2015
313

دورة قانون المرور )ضباط صف وأفراد(

الهدف:

     تهدف الدورة إلى تزويد وإعداد املتلقي  باملعرفة الالزمة لقانون املرور وأحكامه 
وآدابه، لتنمية مهاراتهم للقيام باملهام املرورية على أكمل وجه.

 
املحتوى: 

1- أحكام عامة.
2- ترخيص تسيير مركبة آلية.

3- رخص القيادة.
4- قواعد املرور وآدابه.

5- العقوبات.
 

الفئة امل�ضاركة:

ضباط صف 
أفراد

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي لقطاع املرور

اجلهة امل�ضتفيدة:

مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
14- 2014/12/18تفرغ كلي20أسبوع

سابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع المرور
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الدورة التأسيسية لرجل المرور 
)ضباط صف- أفراد(

الهدف:

     تهدف الدورة إلى تزويد وإعداد رجل املرور من العاملني في قطاع املرور باملعرفة 
الالزمة لقانون املرور وأحكامه وآدابه لتنمية مهاراتهم للقيام باملهام املرورية على أكمل 

وجه.
املحتوى: 

 1- قواعد املخاطبات عن طريق اجلهاز الالسلكي.
 2- معرفة املعالم وجغرافية الدولة والطرق الرئيسية ومسمياتها.

 3- إجراءات تخطيط احلادث املروري.
 4- مصطلحات مرورية باللغة االجنليزية.

 5- إسعافات املرور.
 6- إجراءات االستيقاف في حالة حترير املخالفة.

 7- محاضرة عامة عن قانون املرور.
 8- الفحص الفني.

 9- قواعد وآداب املرور.
 10- شروط األمن واملتانة.
 11- إعداد وكتابة التقارير.

 12- مهارات فن التعامل مع اجلمهور.
 13- اإلشارات الضوئية وطريقة عملها.

 14- العالمات املرورية.
 15- تصاريح أعمال الطرق.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط صف
أفراد

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي لقطاع املرور
اجلهة امل�ضتفيدة:

مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية
تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
11- 2015/1/22تفرغ كلي20أسبوعني
4/26- 2015/5/7تفرغ كلي20أسبوعني

سابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع المرور
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دورة تحقيق المخالفات 

الهدف:

     تهدف الدورة إلى تعريف املتدربني بكافة قوانني املرور وشرح ملختلف املخالفات 
وطريقة التعامل معها خالل التحقيق وتسجيلها وإدخالها.

املحتوى: 

1- شرح مواد قانون املرور.
2- أنواع املخالفات املباشرة وغير املباشر.

3- كيفية التحقيق للفصل في املخالفات التي مت التشكيك في صحتها.
4- االدعاء العام.

5- فن التعامل مع اجلمهور.
6- إعداد وكتابة التقارير.

 
الفئة امل�ضاركة:

من يحمل صفة التحقيق 

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي لقطاع املرور

اجلهة امل�ضتفيدة:

قطاع املرور 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
25- 2015/1/29تفرغ كلي20أسبوع

سابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع المرور
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الدورة التنشيطية لرجل المرور )ضباط صف- أفراد(

الهدف:

     تهدف الدورة إلى تزويد وإعداد رجل املرور  من العاملني في قطاع املرور باملعرفة 
الالزمة لقانون املرور وأحكامه وآدابه. لتنمية مهاراتهم للقيام باملهام املرورية على أكمل 

وجه.

املحتوى: 

 1- قواعد املخاطبات عن طريق اجلهاز الالسلكي.
 2- معرفة املعالم وجغرافية الدولة والطرق الرئيسية ومسمياتها.

 3- إجراءات تخطيط احلادث املروري.
 4- مصطلحات مرورية باللفة االجنليزية.

 5- إسعافات املرور.
 6- إجراءات االستيقاف في حالة حترير املخالفة.

 7- محاضرة عامة عن قانون املرور )الرخص- املركبات- املخالفات(.
 8- الفحص الفني.

 9- قواعد وآداب املرور.
 10- إعداد وكتابة التقارير.

 11- مهارات فن التعامل مع اجلمهور.
 12- اإلشارات الضوئية وطريقة عملها.

 13- العالمات املرورية.
 14- تصاريح أعمال الطرق.

 15- الفحص الفني.
الفئة امل�ضاركة:

ضباط صف 
أفراد

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي لقطاع املرور
اجلهة امل�ضتفيدة:

قطاع املرور

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
8- 2015/3/12تفرغ كلي20أسبوع

سابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع المرور
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الدورة التأسيسية لرجل المرور 
)ضباط(

الهدف:

     تهدف الدورة إلى تزويد وإعداد الضباط من العاملني في قطاع املرور باملعرفة 
الالزمة لقانون املرور وأحكامه وآدابه. لتنمية مهاراتهم للقيام باملهام املرورية على أكمل 

وجه.
املحتوى: 

 1- قواعد املخاطبات عن طريق اجلهاز الالسلكي.
 2- معرفة املعالم وجغرافية الدولة والطرق الرئيسية ومسمياتها.

 3- إجراءات تخطيط احلادث املروري.
 4- مصطلحات مرورية باللغة االجنليزية.

 5- إسعافات املرور.
 6- إجراءات االستيقاف في حالة حترير املخالفة.

 7- محاضرة عامة عن قانون املرور )الرخص- املركبات- املخالفات(.
 8- الفحص الفني.

 9- قواعد وآداب املرور.
 10- شروط األمن واملتانة.
 11- إعداد وكتابة التقارير.

 12- مهارات فن التعامل مع اجلمهور.
 13- اإلشارات الضوئية وطريقة عملها.

 14- العالمات املرورية.
 15- تصاريح أعمال الطرق.

 16- الفحص الفني.
الفئة امل�ضاركة:

ضباط 

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي لقطاع املرور
اجلهة امل�ضتفيدة:

قطاع املرور
تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
15- 2015/3/26تفرغ كلي20أسبوعني
10- 2015/5/21تفرغ كلي20أسبوعني

سابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع المرور
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دورة الكشف على الرقم المميز للشاحنات واإلطارات   

الهدف:

     تهدف الدورة إلى تنمية معارف ومهارات املتدربني حول أسس التعرف على الرقم 
املميز للشاحنات ورموز اإلطارات وكيفية فحصها.

املحتوى: 

1- شرح رقم القاعدة وإيضاح شكل املركبة من رقم القاعدة.
2- قراءة الرقم وتبيني األوزان.

3- كشف التزوير في رقم القاعدة.
4- رموز الرقم املميز )الشاصي(.

5- رموز اإلطارات.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط صف 
أفراد
فنيني

مدنيني حاصلني على دبلوم 

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي لقطاع املرور

اجلهة امل�ضتفيدة:

قطاع املرور 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
3/29- 2015/4/2تفرغ كلي20أسبوع

سابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع المرور
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دورة تراخيص المرور
مركبات- رخص قيادة )ضباط صف وأفراد(

الهدف:

     تهدف الدورة إلى إعطاء املوظف اإلملام الشامل بتراخيص املرور فيما يخص رخص 
السوق وتراخيص املركبات وكيفية اجناز معامالت التراخيص وتعريفه بقانون املرور 

والالئحة التنفيذية لقانون املرور. 

املحتوى: 

 1- قانون املرور والالئحة التنفيذية لتراخيص سير املركبات ورخص وتصاريح السوق.
 2- دليل اإلجراءات لتراخيص املركبات.

 - تسجيل املركبات اجلديدة.
 - أنواع تراخيص املركبات.

 - اإلجراءات املتبعة إلجناز معامالت تراخيص املركبات.
 - اللوحات املعدنية وأنواعها.

 3- دليل اإلجراءات لرخص السوق.
 - أنواع تراخيص املركبات.

 - أنواع الرخص.
 - أنواع التصاريح.

 - أنواع اإلجراءات لإلصدار.
 4- الباب السادس من الالئحة التنفيذية- الرسوم.

 5- فن التعامل مع اجلمهور.
 6- إعداد وكتابة التقارير.

 7- التزييف والتزوير.
 8- مصطلحات مرورية باللغة االجنليزية.

الفئة امل�ضاركة:

 ضباط صف- أفراد 
مدنيني

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي لقطاع املرور
اجلهة امل�ضتفيدة:

قطاع املرور
تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة

12- 2015/4/16تفرغ كلي20أسبوع

سابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع المرور
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دورة تعليم القيادة   

الهدف:

املتبعة  الطرق  أفضل  على  املتدربني  ومهارات  معارف  تنمية  إلى  الدورة  تهدف       
الختبار املتقدمني لنيل رخصة القيادة.

املحتوى: 

1- العالمات املرورية.
2- قانون املرور )مواد عقوبات(.

3- مراحل إجراءات االختبار.
4- فن التعامل مع اجلمهور.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط 

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي لقطاع املرور

اجلهة امل�ضتفيدة:

قطاع املرور 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
19- 2015/4/23تفرغ كلي20أسبوع

سابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع المرور
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الدورة التنشيطية للدراجات اآللية للمرور 
)ضباط صف وأفراد(

الهدف:

اآللية  الدرجات  قيادة  املتدربني حول  وتنمية مهارات  تدريب  إلى  الدورة       تهدف 
القيادة الصحيحة واآلمنة للقيام باملهام املرورية على أكمل وجه.

املحتوى: 

 1- محاضرة عامة عن قانون املرور) الرخص- املركبات- املخالفات(.
 2- الفحص الفني.

 3- قواعد وآداب املرور.
 4- إجراءات االستيقاف في حالة حترير املخالفة.

 5- تخطيط احلوادث.
 6- معرفة املعالم وجغرافية الدولة والطرق الرئيسية ومسمياتها.

 7- التعرف على الدراجة اآللية ومكوناتها.
 8- تدريب ميداني لقيادة الدراجة اآللية.

 9- اإلشارات الضوئية وطريقة عملها.
 10- العالمات املرورية. 

تصاريح أعمال الطرق.  -11 
فن التعامل مع اجلمهور.  -12 

الفئة امل�ضاركة:

ضباط صف
أفراد

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي لقطاع املرور

اجلهة امل�ضتفيدة:

مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
10- 2015/5/14تفرغ كلي20أسبوع

سابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع المرور
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ندوة المشاريع المستقبلية المؤثرة على الحركة المرورية )الثالثة(

الهدف:

     تهدف الندوة إلى تعريف املشاركني باخلطط واملشاريع التي ستنفذ في الكويت و 
ميكن أن يكون لها تأثيرا على حركة السير.

املحتوى: 

 1- املشاريع املستقبلية بدايتها و نهايتها.
 2- اخلطط البديلة لتجنب االختناقات املرورية.

 3- الدراسات املرورية لتأثير هذه املشاريع على احلركة املرورية.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط 
مهندسني

مكان االنعقاد:

يحدد الحقا

اجلهة امل�ضتفيدة:

قطاع املرور

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
2015/5/20تفرغ كلي30يوم 

سابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع المرور
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محاضرة: إعداد الميزانية

الهدف:

     تهدف الندوة إلى تعريف املشاركني بكيفية إعداد وكتابة امليزانية.

املحتوى: 

 شرح الطرق صياغة وضع امليزانية ومتابعتها

الفئة امل�ضاركة:

ضباط 
ضباط صف

أفراد

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي لقطاع املرور

اجلهة امل�ضتفيدة:

مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
2015/5/27تفرغ كلي20يوم 

سابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع المرور
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محاضرة: عن حقوق اإلنسان

الهدف:

املتدربني بدورهم اخلاص في حماية وتعزيز حقوق  إلى توعية  الندوة         تهدف 
اإلنسان الدولية.

املحتوى: 

 1- مصادر حقوق اإلنسان ومعاييرها.
 2- السلوك األخالقي والقانوني للشرطة.

 3- عمل الشرطة في النظم الدميقراطية )القبض واالحتجاز(.
 4- دور املنظمات الدولية في حماية حقوق اإلنسان.

 5- حرية الرأي والتعبير من حقوق اإلنسان.

الفئة امل�ضاركة:

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخصصي لقطاع املرور

اجلهة امل�ضتفيدة:

قطاع املرور

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
يحدد الحقاتفرغ كلي30يوم 

سابعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع المرور
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ثامنًا
مركز التدريب التخصصي

لقطاع األمن العام

ن
مــ

األ
ام

ـــ
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ثامنًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن العام

الدورات التدريبية التي تعقد في مركز التدريب التخصصي  لألمن 
العام للموسم التدريبي  2015/2014

  

اسم الدورةالرقم
تعقد خالل الفترة

مدة االنعقاد
إلىمن

1
املهارات الالزمة لرجل 
األمن العام )تفاوض- 

أزمات(
أسبوع2014/10/122014/10/16

الثقافة القانونية لرجل 2
أسبوع2014/10/262014/10/30املخفر 

الدورة التأسيسية 3
أسبوعني2014/11/92014/11/20ألعمال املخفر

4
املهارات الالزمة لرجل 
األمن العام )تفاوض- 

أزمات(
أسبوع2014/11/302014/12/4

أسبوعني2014/12/142014/12/25دليل ضابط األمن العام5

6
املهارات الالزمة لرجل 
األمن العام )تفاوض- 

أزمات(
أسبوع2015/1/112015/1/15

إعداد مساعد ضابط 7
أسبوعني2015/1/252015/2/5مخفر

الدورة التأسيسية 8
أسبوعني2015/3/82015/3/19ألعمال املخافر

الثقافة القانونية لرجل 9
أسبوع2015/3/292015/4/2املخفر

10
املهارات الالزمة لرجل 
األمن العام )تفاوض- 

أزمات(
أسبوع2015/4/122015/4/16

أسبوعني2015/4/262015/5/7دليل ضابط األمن العام11

إعداد مساعد ضابط 12
أسبوعني2015/5/172015/5/28مخفر
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ثامنًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن العام

دورة المهارات الالزمة لرجل األمن العام
)تفاوض- أزمات(

الهدف:

عمليات  بإدارة  املتعلقة  والقانونية  والفنية  العلمية  باملفاهيم  املشاركني  تزويد       
التفاوض وتنمية املهارات وزيادة القدرات على مواجهة األزمات والتعامل معها والتركيز 

على املهارات الالزمة في التعامل مع اجلمهور.

املحتوى: 

 1- مفهوم ومبادئ التفاوض وعناصر األساسية.
 2- املهارات التفاوضية األساسية وصفات املفاوض الناجح.

 3- قواعد احلوار التفاوضي الناجح ومحركات اإلقناع.
 4- أنواع ومتطلبات األزمات.
 5- طرق التعامل مع األزمات.

 6- وضع احللول الالزمة للتعامل مع األزمات.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط  
ضباط صف

مكان االنعقاد:

     مركز التدريب التخصصي- قطاع شئون األمن العام

اجلهة امل�ضتفيدة:

     مديريات األمن العام 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
12- 2014/10/16تفرغ كلي12- ضباطأسبوع
11/30- 2014/12/4تفرغ كلي12- ضباط صفأسبوع
11- 2015/1/15تفرغ كلي12- ضباط أسبوع
12- 2014/4/16تفرغ كلي12- ضباط صفأسبوع
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دورة الثقافة القانونية لرجل المخفر  

الهدف:

     اكتساب منتسبي الدورة املهارات القانونية في تصنيف القضايا وكتابة التقارير 
ومحاضر املعاينة. 

املحتوى: 

 1- ماهية التصرف حني تلغي البالغات.
 2- تصنيف القضايا )جنايات- جنح(.

 3- كتابة تقارير القضايا ومحاضر املعاينة.
 4- كيفية احملافظة على املوقع.

الفئة امل�ضاركة:

     ضباط  )مالزم- نقيب(

مكان االنعقاد:

     مركز التدريب التخصصي- قطاع شئون األمن العام

اجلهة امل�ضتفيدة:

     مديريات األمن العام

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
26- 2014/10/30تفرغ كلي 12أسبوع
3/29- 2015/4/2تفرغ كلي12أسبوع

ثامنًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن العام
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الدورة التأسيسية ألعمال المخفر 
الهدف:

     رفع كفاءة العاملني في قطاع األمن العام من خالل بيان املهام األساسية من أجل 
اجلرمية  مسرح  على  واحملافظة  اجلمهور  مع  )التعامل  في  قدراتهم  وتنمية  تدريبهم 
والقيام مبهام التفتيش األمني بالشكل املطلوب وكيفية نقل وحراسة املتهمني بالشكل 

الصحيح(.

املحتوى: 

 1- مبادئ مسرح اجلرمية.
 2- نقل وحراسة املتهمني.

 3- التفتيش األمني.
 4- املهام املعتمدة لرجال املخافر.

 5- فن التعامل مع اجلمهور.
 6- اإلجراءات اجلزائية.

 7- محاضرة عامة في )التعرف على املتفجرات(.
 8- محاضرة عامة في )التعرف على املخدرات(.

الفئة امل�ضاركة:

     ضباط صف
أفراد )شرطي- رقيب(

مكان االنعقاد:

     مركز التدريب التخصصي- قطاع شئون األمن العام

اجلهة امل�ضتفيدة:

     مديريات األمن العام

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
9- 2014/11/20تفرغ كلي12أسبوعني
8- 2015/3/19تفرغ كلي12أسبوعني

ثامنًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن العام
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دورة دليل ضابط األمن العام

الهدف:

     تنمية مهارات منتسبي هذه الدورة للقيام بأعمال ضابط املخفر وذلك من خالل 
معرفة األسس احلديثة املطبقة في إدارة املخافر.  

املحتوى: 

 1- دليل الضابط.

 2- كتابة التقارير.
 3- مسرح اجلرمية.

 4- فن التعامل مع اجلمهور.
 5- محاضرة عن كيفية التعرف على املخدرات.

الفئة امل�ضاركة:

     ضباط )مالزم- رائد(

مكان االنعقاد:

     مركز التدريب التخصصي- قطاع شئون األمن العام

اجلهة امل�ضتفيدة:

    مديريات األمن العام

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
14- 2014/12/25تفرغ كلي12أسبوعني
4/26- 2015/5/7تفرغ كلي12أسبوعني

ثامنًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن العام
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دورة إعداد مساعد ضابط المخفر 

الهدف:

     رفع كفاءة وتأهيل العاملني في قطاع األمن العام من ضباط الصف للعمل كمساعد 
ضابط مخفر.

املحتوى: 

 5- دليل الضابط.

 6- كتابة التقارير.
 7- مسرح اجلرمية.

 8- فن التعامل مع اجلمهور.
 9- قانون املرور.

 10- محاضرة عامة في إرشادات وتوجيهات عامة لعمل املخفر.

الفئة امل�ضاركة:

     ضباط صف 
     )رقيب- وكيل أول ضابط(

مكان االنعقاد:

     مركز التدريب التخصصي- قطاع شئون األمن العام

اجلهة امل�ضتفيدة:

     مديريات األمن العام

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
1/25- 2015/2/5تفرغ كلي 12أسبوعني
17- 2015/5/28تفرغ كلي12أسبوعني

ثامنًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع األمن العام
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تاسعًا
مركز التدريب التخصصي

لقطاع أمن المنافذ

ن
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تاسعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع أمن المنافذ

الدورات التدريبية التي تعقد في مركز التدريب التخصصي لقطاع أمن 
المنافذ للموسم التدريبي 2015/2014 

اسم الدورةالرقم
تعقد خالل الفترة

مدة االنعقاد
إلىمن

أسبوع2014/9/142014/9/18التفتيش األمني 1

فن التعامل مع 2
أسبوع2014/9/282014/10/2اجلمهور

أسبوع2014/11/22014/11/6التفتيش األمني3

أسبوع2014/12/72014/12/11التفتيش األمني4

فن التعامل مع 5
أسبوع2014/12/212014/12/25اجلمهور

أسبوع2015/1/252015/1/29التفتيش األمني6

أسبوع2015/3/12015/3/5التفتيش األمني7

فن التعامل مع 8
أسبوع2015/3/282015/4/1اجلمهور

أسبوع2015/4/262015/4/30التفتيش األمني9

أسبوع2015/5/242015/5/28التفتيش األمني10

فن التعامل مع 11
أسبوع2015/6/132015/6/17اجلمهور
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تاسعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع أمن المنافذ

 دورة التفتيش األمني 
الهدف:

     إكساب املشاركني مهارات استخدام أجهزة التفتيش األمني للمطارات والتعريف 
بأنواعها وإجراءات األمن والسالمة.

املحتوى: 

 1- مسئولية مفتشي أمن املطار.
 2- أنواع أجهزة األمن باملطار واستخدام كل منها.

 3- إجراءات األمن والسالمة.
 4- أنواع املواد احملظورة واخلطيرة.

 5- أشكال املتفجرات واألسلحة.
 6- جهاز أشعة أكس وقوانني استخدامه.

الفئة امل�ضاركة: 

ضباط صف
     أفراد

مكان االنعقاد: 

مركز التدريب التخصصي- قطاع تكنولوجيا املعلومات )الشويخ(

اجلهة امل�ضتفيدة:

قطاع أمن املنافذ

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
14- 2014/9/18تفرغ كلي12أسبوع
2- 2014/11/6تفرغ كلي12أسبوع
7-2014/12/11تفرغ كلي12أسبوع
25- 2015/1/29تفرغ كلي12أسبوع
1- 2015/3/5تفرغ كلي12أسبوع
26- 2015/4/30تفرغ كلي12أسبوع
24- 2015/6/17تفرغ كلي12أسبوع
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دورة فن التعامل مع الجمهور

الهدف:

وإملامهم  اجلمهور  مع  التعامل  بكيفية  واألفراد  الصف  ضباط  مهارات  تنمية       
باألساليب العملية التي متكنهم من التعرف على اخلدمات املقدمة للجمهور وأمناط 

اجلمهور وكيفية التعامل مع الشكاوي وفحصها.

املحتوى: 

 1- طبيعة وأنواع اخلدمات التي يوجهها قطاع أمن املنافذ.
 2- األمناط املختلفة من البشر وكيفية التعامل معهم.

 3- مهارات االتصال باجلمهور.
 4- كيفية التعامل مع شكاوي اجلمهور.

 5- متابعة وتقييم أداء اخلدمات.

الفئة امل�ضاركة: 

ضباط صف
أفراد

مكان االنعقاد: 

مركز التدريب التخصصي- قطاع تكنولوجيا املعلومات )الشويخ(

اجلهة امل�ضتفيدة:

قطاع أمن املنافذ

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
9/28- 2014/10/2تفرغ كلي12أسبوع
21- 2014/12/25تفرغ كلي12أسبوع
3/28- 2015/4/1تفرغ كلي12أسبوع
13- 2015/6/17تفرغ كلي12أسبوع

تاسعًا : مركز التدريب التخصصي لقطاع أمن المنافذ



اخلطة العامة التدريبية لوزارة الداخلية

املو�سم التدريبي 2014 - 2015
337

عاشرًا
قطاع المؤسسات اإلصالحية 

توتنفيذ األحكام
سا

ؤس
امل

ية
الح

إلص
ا
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عاشرًا: قطاع المؤسسات اإلصالحية وتنفيذ األحكام

الدورات التدريبية التي تعقد في
قطاع المؤسسات اإلصالحية وتنفيذ األحكام

للموسم التدريبي 2015/2014

اسم الدورةالرقم
تعقد خالل الفترة

مدة االنعقاد
إلىمن

دورة املؤسسات اإلصالحية 1
أسبوع2014/11/162014/11/20التأسيسية 

أسبوع2015/1/112015/1/15دورة عمليات صغرى 2

أسبوع2015/3/152015/3/19دورة عمليات صغرى3

دورة املؤسسات اإلصالحية 4
أسبوع2015/5/32015/5/7التأسيسية
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عاشرًا: قطاع المؤسسات اإلصالحية وتنفيذ األحكام

دورة المؤسسات اإلصالحية التأسيسية 

الهدف:

     اكتساب املشاركني املعرفة في قانون تنظيم السجون وتزويدهم مبهارات التفتيش 
االحترازي وكيفية تصنيف اإليراد ونقل وتأمني وفن التعامل مع النزالء إجراءات اإلبعاد 

والتوقيف املؤقت.   

املحتوى: 

 1- قانون تنظيم السجون- حقوق اإلنسان.
 2- التفتيش األمني )تفتيش األفراد- تفتيش املركبات- تفتيش األماكن(.

 3- تصنيف النزالء- فن التعامل مع النزالء.
 4- نقل وتأمني النزالء.

 5- إجراءات اإلبعاد والتوقيف.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط صف
أفراد

مكان االنعقاد:

قسم التخطيط والتدريب – مبنى إدارة أمن السجون )الصليبية(  

اجلهة امل�ضتفيدة:

قطاع املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ األحكام  

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
16- 2014/11/20تفرغ كلي15أسبوع
3- 2015/5/7تفرغ كلي15أسبوع
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دورة عمليات صغرى 

الهدف:

     تهدف الدورة إلى إعداد املشاركني بكيفية التعامل مع نظام العمليات في قطاع 
املؤسسات اإلصالحية وطرق استخدام نظام كاميرات املراقبة.

املحتوى: 

 1- األسس العلمية في إدارة العمليات.
 2- نظام املراقبة اإللكترونية.

 3- تدريب عملي على استخدام الكاميرات.
 4- تدريب عملي )حفظ وصيانة املعلومات(.

 5- إعداد التقارير اليومية.

الفئة امل�ضاركة:

مفتشات سجون

مكان االنعقاد:

قسم التخطيط والتدريب – مبنى إدارة أمن السجون )الصليبية(  

اجلهة امل�ضتفيدة:

قطاع املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ األحكام  

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
11- 2015/1/15تفرغ كلي15أسبوع
15- 2015/3/19تفرغ كلي15أسبوع

عاشرًا: قطاع المؤسسات اإلصالحية وتنفيذ األحكام
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الحادي عشر
اإلدارة العامة للتحقيقات

ت
قا

قي
تح

ال
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الحادي عشر :  اإلدارة العامة للتحقيقات

الدورات التدريبية التي تعقد في
اإلدارة العامة للتحقيقات للموسم التدريبي 2015/2014 

اسم الدورةالرقم
تعقد خالل الفترة

مدة االنعقاد
إلىمن

أصول التحقيق في 1
5 أيام2014/10/132014/10/17قضايا اجلنح العامة

2
تعزيز الثقافة 

القانونية لعناصر 
قوة الشرطة

5 أيام2014/10/202014/10/24

أوجه التصرف في 3
أسبوع2014/11/42014/11/10قضايا اجلنح العامة

4
ضوابط ضبط 

األشياء في القانون 
الكويتي

5 أيام2014/11/242014/11/28

أصول التحقيق في 5
5 أيام 2014/12/82014/12/12قضايا جنح املرور 

6
إجراء تفتيش 

السكن اخلاص في 
القانون الكويتي

5 أيام2014/12/222014/12/26

أوجه التصرف في 7
5 أيام 2015/1/122015/1/16قضايا جنح املرور 

8

التحريات والبحث 
عن األدلة املادية 
والشفوية في 

القانون الكويتي 

5 أيام 2015/1/262015/1/30

9
أصول التحقيق 

في قضايا اجلنح 
اخلاصة 

5 أيام 2015/2/92015/2/13

10
حقوق املوظف و 

واجباته في القانون 
الكويتي 

5 أيام 2015/2/232015/2/27
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الحادي عشر :  اإلدارة العامة للتحقيقات

11
أوجه التصرف 

في قضايا اجلنح 
اخلاصة 

5 أيام 2015/3/92015/3/13

احلق باالستئناف 12
5 أيام 2015/3/232015/3/27في القانون الكويتي 

13

أسس توجيه 
وصياغة املخاطبات 

وكتابة مذكرات 
القضايا 

5 أيام 2015/4/62015/4/10

14
اجلرائم اإللكترونية 

في القوانني 
الوضعية 

5 أيام 2015/4/202015/4/24

املسؤولية التأديبية 15
5 أيام 2015/5/112015/5/15في الوظيفة العامة  

16
مفهوم احلصانة و 
أنواعها و أثارها 

القانونية 
5 أيام 2015/5/252015/5/29

17

أسس توجيه 
وصياغة املخاطبات 

وكتابة مذكرات 
القضايا 

5 أيام 2015/6/152015/6/19

صالحية املدعى 18
5 أيام 2015/6/82015/6/12العام في احملكمة 

19
احلقوق القانونية 
للمجني علية في 

اإلجراءات القانونية 
5 أيام 2015/6/222015/6/26
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دورة أصول التحقيق في قضايا الجنح العامة 

الهدف:

     بيان األهمية البالغة ملوضوع التحقيق في اجلنح العامة وحتديد السلطات املختصة 
بالتحقيق وضمانات املتهم وبيان لألخطاء الشائعة التي تقع من احملقق وكيفية التصرف 

في التحقيق.

املحتوى: 

 1- ماهية التحقيق في اجلنح العامة.
 2- السلطات املختصة بالتحقيق وصفات احملقق.

 3- ضمانات املتهم في التحقيق.
 4- األخطاء الشائعة.

 5- التصرف في قضايا اجلنح العامة.
 6- االستعانة باألدلة اجلنائية في مسألة اإلثبات.

الفئة امل�ضاركة:

محققني
مدنيني 

عسكريني

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخصصي

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة للتحقيقات

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
13-2014/10/17تفرغ كلي15-520 أيام

الحادي عشر :  اإلدارة العامة للتحقيقات
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دورة تعزيز الثقافة القانونية لعناصر
قوة الشرطة  

الهدف:

     التعريف بالقوانني والتشريعات اخلاصة التي من شأنها تعزيز الثقافة لعناصر قوة 
الشرطة . 

املحتوى: 

 1- التعريف بالقوانني والتشريعات اخلاصة.
 2- اإلجراءات القانونية الواجبة اإلتباع.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط وزارة الداخلية من مالزم إلى مقدم 

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخصصي

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة للتحقيقات

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
20-2014/10/24تفرغ كلي15-520 أيام

الحادي عشر :  اإلدارة العامة للتحقيقات
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دورة أوجه التصرف في قضايا الجنح العامة

الهدف:

     تناول أهمية التصرف في قضايا اجلنح العامة وحتديد السلطات املختصة في ذلك 
وضمانات املتهم واألخطاء الشائعة التي يقع بها احملقق وكيفية التصرف في قضايا 

اجلنح العامة.

املحتوى: 

1- ماهية التصرف في قضايا اجلنح العامة.
2- السلطات املختصة بالتصرف والتحقيق وصفات احملقق.

3- ضمانات املتهم بالتحقيق.
4- أسس التصرف في قضايا اجلنح العامة واألخطاء الشائعة.

5- التصرف في قضايا اجلنح العامة.

الفئة امل�ضاركة:

ممثلني اإلدعاء العام
 

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخصصي 

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة للتحقيقات 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
4-2014/11/10تفرغ كلي15-20أسبوع  

الحادي عشر :  اإلدارة العامة للتحقيقات
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دورة ضوابط ضبط األشياء في 
القانون الكويتي 

الهدف:

     بيان اإلجراءات الواجب إتباعها في األدلة واإلثبات وضبط األشياء وكيفية ضبط 
األشياء وفقا للقواعد القانونية . 

املحتوى: 

    التعريف بالنصوص القانونية اخلاصة بالتحريات والبحث عن األدلة املادية بالقانون 
الكويتي واإلجراءات القانونية في إجراء الضبط لهذه األشياء. 

الفئة امل�ضاركة:

ضباط من وزارة الداخلية من مقدم فما فوق 
 

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخصصي 

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة للتحقيقات 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
24-2014/11/28تفرغ كلي15-520 أيام

الحادي عشر :  اإلدارة العامة للتحقيقات
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دورة أصول التحقيق في قضايا جنح المرور

الهدف:

     تناول أهمية التحقيق في جنح املرور والسلطات املختصة بالتحقيق واإلجراءات 
احملقق  فيها  يقع  التي  الشائعة  واألخطاء  املتهم  بيان ضمانات  مع  الالزمة  القانونية 

وكيفية التصرف في هذه القضايا.

املحتوى: 

1- ماهية التحقيق في قضايا جنح املرور وخصائصه.
2- السلطات املختصة بالتحقيق.

3- ضمانات املتهم.
4- األخطاء الشائعة.

5- التصرف في قضايا جنح املرور.
6- أهمية خبرة احملقق في قضايا حوادث املرور حول حتديد املسئولية.

الفئة امل�ضاركة:

محققني مدنيني وعسكريني 

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخصصي 

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة للتحقيقات 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
8-2014/12/12تفرغ كلي15-520 أيام 

الحادي عشر :  اإلدارة العامة للتحقيقات
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دورة إجراء تفتيش السكن الخاص في القانون الكويتي

الهدف:

     بيان اإلجراءات الواجب إتباعها في تفتيش السكن اخلاص وفقا لقانون اإلجراءات 
واحملاكمات اجلزائية الكويتي.

املحتوى: 

1- التعريف بنصوص القانون اخلاصة بإجراءات تفتيش السكن اخلاص.
2- اخلطوات القانونية الواجبة اإلتباع في تفتيش السكن اخلاص.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط من رتبة مالزم إلى مقدم

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخصصي 

اجلهة امل�ضتفيدة:

مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
22-2014/12/26تفرغ كلي15-520 أيام 

الحادي عشر :  اإلدارة العامة للتحقيقات
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دورة أوجه التصرف في قضايا جنح المرور

الهدف:

     تناول أهمية التصرف في قضايا املرور وحتديد السلطات املختصة في ذلك وبيان 
لضمانات املتهم واألخطاء الشائعة التي يقع بها احملققني وكيفية التصرف في قضايا 

املرور.

املحتوى: 

1- ماهية التصرف في قضايا املرور.
2- السلطات املختصة بالتصرف والتحقيق وصفات احملقق.

3- ضمانات املتهم بالتحقيق.
4- أسس التصرف في قضايا املرور.

5- األخطاء الشائعة.

الفئة امل�ضاركة:

ممثلني اإلدعاء العام

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخصصي 

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة للتحقيقات 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
12-2015/1/16تفرغ كلي8-510 أيام 

الحادي عشر :  اإلدارة العامة للتحقيقات
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دورة التحريات والبحث عن األدلة المادية والشفوية في القانون 
الكويتي

الهدف:

     بيان اإلجراءات الواجب إتباعها في األدلة واإلثبات. 

املحتوى: 

املادية  األدلة  عن  والبحث  بالتحريات  اخلاصة  القانونية  بالنصوص  التعريف 
والشفوية بالقانون الكويتي.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط من رتبة مالزم إلى مقدم

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخصصي 

اجلهة امل�ضتفيدة:

مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
26-2015/1/30تفرغ كلي15-520 أيام 

الحادي عشر :  اإلدارة العامة للتحقيقات
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دورة أصول التحقيق في قضايا الجنح الخاصة

الهدف:

السلطات  اخلاصة وحتديد  اجلنح  في  التحقيق  البالغة مبوضوع  األهمية  بيان       
املختصة بالتحقيق وضمانات املتهم وبيان لألخطاء الشائعة التي تقع من احملقق وكيفية 

التصرف في التحقيق.

املحتوى: 

1- ماهية التحقيق في اجلنح اخلاصة.
2- السلطات املختصة بالتحقيق وصفات احملقق.

3- ضمانات املتهم بالتحقيق.
4- األخطاء الشائعة.

5- التصرف في قضايا اجلنح اخلاصة.
6- االستعانة باألدلة اجلنائية في مسألة اإلثبات.

الفئة امل�ضاركة:

محققني مدنيني و عسكريني 

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخصصي 

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة للتحقيقات 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
9-2015/2/13تفرغ كلي15-520 أيام 

الحادي عشر :  اإلدارة العامة للتحقيقات
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دورة أوجه التصرف في قضايا الجنح الخاصة

الهدف:

السلطات  اخلاصة وحتديد  اجلنح  قضايا  في  التصرف  البالغة  األهمية  تناول       
وكيفية  فيها احملقق  يقع  التي  الشائعة  واألخطاء  املتهم  ذلك وضمانات  املختصة في 

التصرف في قضايا اجلنح اخلاصة.

املحتوى: 

1- ماهية التصرف في قضايا اجلنح اخلاصة.
2- السلطات املختصة بالتصرف والتحقيق وصفات احملقق.

3- ضمانات املتهم بالتحقيق.
4- أسس التصرف في قضايا اجلنح اخلاصة واألخطاء الشائعة.

5- التصرف في قضايا اجلنح اخلاصة.

الفئة امل�ضاركة:

ممثلي اإلدعاء العام

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخصصي 

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة للتحقيقات 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
9-2015/3/13تفرغ كلي15-520 أيام 

الحادي عشر :  اإلدارة العامة للتحقيقات
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دورة الحق باالستئناف في القانون الكويتي 

الهدف:

     التعريف باحملاكم و إجراءاتها و صور الطعن باإلحكام .  

املحتوى: 

 1- التعريف بتشكيل احملاكم واختصاصاتها النوعية والقيمية.
 2- التعريف مبفهوم احلكم و آثاره القانونية.

 3- التعريف بوسائل الطعن باألحكام. 
آثاره  و  إجراءاته  حيث  من  عادية  طعن  كوسيلة  باالستئناف  بالطعن  احلق  بيان   -4 

القانونية. 

الفئة امل�ضاركة:

ضباط وزارة الداخلية 

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخصصي 

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة للتحقيقات 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
23-2015/3/27تفرغ كلي15-520 أيام 

الحادي عشر :  اإلدارة العامة للتحقيقات



اخلطة العامة التدريبية لوزارة الداخلية

املو�سم التدريبي 2014 - 2015
355

دورة أسس توجيه وصياغة المخاطبات وكتابة 
مذكرات القضايا 

الهدف:

     إكساب املتدربني املهارات الفنية والقانونية واألساليب والوسائل املتبعة في كيفية 
كتابة و إعداد مذكرات القضايا و أسس توجيه و صياغة املخاطبات. 

املحتوى: 

 1- مفهوم املذكرات اخلاصة بالقضايا و أهميتها.
 2- األسس العملية و الفنية والقانونية في إعداد املذكرات.

 3- مهارات عرض القضية من خالل املذكرات .
 4- بيان القيمة القانونية للمذكرات.

 5- مدى حجية تلك املذكرات أمام قاضي املوضوع.
 6- مدى أهمية وضوح املذكرة باعتبارها أحد أوراق الدعوى.

 7- أهمية إعداد املخاطبات.
 8- معايير توجيه املخاطبات إلى اجلهات املختصة.

الفئة امل�ضاركة:

محققني مدنيني و عسكريني 

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخصصي 

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة للتحقيقات 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
6-2015/4/10تفرغ كلي15-520 أيام 

الحادي عشر :  اإلدارة العامة للتحقيقات
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دورة الجرائم اإللكترونية في القوانين الوضعية

الهدف:

     التعريف باجلرائم اإللكترونية.

املحتوى: 

1- موقف التشريعات األجنبية.
2- موقف املشرع الكويتي.

الفئة امل�ضاركة:

ضباط من رتبة مالزم إلى مقدم

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخصصي 

اجلهة امل�ضتفيدة:

مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
20-2015/4/24تفرغ كلي15-520 أيام 

الحادي عشر :  اإلدارة العامة للتحقيقات
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دورة المسئولية التأديبية في الوظيفة العامة 

الهدف:

      التعريف باملوظف العام واحلقوق والواجبات التي تقع على عاتقه. 

احملتوى: 

 1- التعريف بالنصوص القانونية اخلاصة باملوظف العام والتي تبني حقوقه و واجباته.
 2- اإلجراءات القانونية الواجبة لبيان املسئولية التأديبية و أسبابها والسند التشريعي 

وفق القوانني والتشريعات اخلاصة بها. 

الفئة امل�ضاركة:

محققني مدنيني و عسكريني 

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخصصي 

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة للتحقيقات 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
11-2015/5/15تفرغ كلي15-520 أيام 

الحادي عشر :  اإلدارة العامة للتحقيقات
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دورة مفهوم الحصانة و أنواعها و آثارها 
القانونية   

الهدف:

     التعريف مبفهوم احلصانة و أنواعها واألثر القانوني املترتب عليها. 

املحتوى: 

 1- التعريف مبفهوم احلصانة.
 2- التعريف باألثر القانوني باحلصانة . 

الفئة امل�ضاركة:

ضباط وزارة الداخلية من مالزم إلى مقدم 

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخصصي 

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة للتحقيقات 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
25-2015/5/29تفرغ كلي15-520 أيام 

الحادي عشر :  اإلدارة العامة للتحقيقات
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دورة أسس توجيه وصياغة المخاطبات وكتابة 
مذكرات القضايا 

الهدف:

     إكساب املتدربني املهارات الفنية والقانونية واألساليب والوسائل املتبعة في كيفية 
كتابة و إعداد مذكرات القضايا و أسس توجيه و صياغة املخاطبات. 

املحتوى: 

 1- مفهوم املذكرات اخلاصة بالقضايا و أهميتها.
 2- األسس العملية و الفنية والقانونية في إعداد املذكرات.

 3- مهارات عرض القضية من خالل املذكرات .
 4- بيان القيمة القانونية للمذكرات.

 5- مدى حجية تلك املذكرات أمام قاضي املوضوع.
 6- مدى أهمية وضوح املذكرة باعتبارها أحد أوراق الدعوى.

 7- أهمية إعداد املخاطبات.
 8- معايير توجيه املخاطبات إلى اجلهات املختصة.

الفئة امل�ضاركة:

محققني مدنيني و عسكريني 

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخصصي 

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة للتحقيقات 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
15- 2015/6/19تفرغ كلي15-520 أيام 

الحادي عشر :  اإلدارة العامة للتحقيقات
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دورة صالحية المدعي العام ف المحكمة  

الهدف:

     بيان صالحية املدعي العام في جلسات احملاكم والسند القانوني لها.

املحتوى: 

 1- التعريف بدور اإلدعاء العام.
 2- سلطات اإلدعاء العام.

 3- األخطاء الشائعة.
 4- التصرف في قضايا اجلنح. 

الفئة امل�ضاركة:

مدعيني عاميني 

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخصصي 

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة للتحقيقات 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
8-2015/6/12تفرغ كلي15-520 أيام 

الحادي عشر :  اإلدارة العامة للتحقيقات
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دورة الحقوق القانونية للمجني عليه في 
اإلجراءات القانونية 

الهدف:

     التعريف بنصوص قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية و قانون اجلزاء الكويتي 
في بيان حقوق املجني علية . 

املحتوى: 

 1- التعريف بضمانات املتهم القانونية.
 2- دور الشرطة حيال هذه الضمانات وكيفية التعامل معها.
 3- حقوق اخلصوم القانونية وفقا للتشريعات اخلاصة بها. 

الفئة امل�ضاركة:

ضباط وزارة الداخلية 

مكان االنعقاد:

اإلدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخصصي 

اجلهة امل�ضتفيدة:

اإلدارة العامة للتحقيقات 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
22-2015/6/26تفرغ كلي15-520 أيام 

الحادي عشر :  اإلدارة العامة للتحقيقات
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الثاني عشر
القيادة التنسيقية لحماية األمن 
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الدورات التدريبية التي تعقد في
القيادة التنسيقية لحماية األمن الداخلي

 للموسم التدريبي 2015/2014

اسم الدورة  الرقم
تعقد خالل الفترة

مدة اجلهة  املستفيدة 
االنعقاد إلىمن

إدارة املخاطر 1
2014/10/262014/10/30األمنية 

اجليش الكويتي
وزارة الداخلية
احلرس الوطني
اإلطفاء العام

5 أيام

2
املناطق 

املضطربة 
الساخنة )إداري(

2014/11/232014/11/27
اجليش الكويتي
وزارة الداخلية
احلرس الوطني
اإلطفاء العام

5 أيام 

 مترين مشترك 3
2014/12/142014/12/18)ميداني(

اجليش الكويتي
وزارة الداخلية
احلرس الوطني
اإلطفاء العام

5 أيام

4
إدارة األزمات 

والكوارث 
)مراكز عمليات(

2015/1/112015/1/22
اجليش الكويتي
وزارة الداخلية
احلرس الوطني
اإلطفاء العام

أسبوعني

مترين مشترك 5
2015/3/82015/3/12)ميداني(

اجليش الكويتي
وزارة الداخلية
احلرس الوطني
اإلطفاء العام

5 أيام

إعداد اخلطط 6
2015/3/222015/3/26األمنية

اجليش الكويتي
وزارة الداخلية
احلرس الوطني
اإلطفاء العام

5 أيام

7
إدارة األزمات 

والكوارث 
)مراكز عمليات(

2015/4/262015/5/7
اجليش الكويتي
وزارة الداخلية
احلرس الوطني
اإلطفاء العام

أسبوعني

إعداد اخلطط 8
2015/6/212015/6/25املشتركة

اجليش الكويتي
وزارة الداخلية
احلرس الوطني
اإلطفاء العام

5 أيام

الثاني  عشر :  القيادة التنسيقية لحماية األمن الداخلي
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الثالث عشر
وزارة الدفاع
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الثالث  عشر :  وزارة الدفاع

الدورات التدريبية التي تعقد في وزارة الدفاع  
للموسم التدريبي 2014/2015

اجلهة املستفيدةاسم الدورةالرقم
مدة تعقد خالل الفترة

الدورة إلىمن

اللغة 1
االجنليزية

مختلف القطاعات 
األمنية بوزارة 

الداخلية
سبتمبر / 2014

2
التأسيسية 
البحرية 
للضباط

اإلدارة العامة خلفر 
أسبوع2014/9/142014/9/18السواحل

3

مكافحة 
حريق 
وحصر 
عطب 
الشاملة

اإلدارة العامة خلفر 
أسبوع2014/9/282014/10/2السواحل

4

تنشيطية 
ألطقم 
الزوارق 
البحرية

اإلدارة العامة خلفر 
أسبوع2014/10/192014/10/23السواحل

األسلحة 5
اخلفيفة

أكادميية 
سعدالعبداهلل للعلوم 

األمنية
5 أسابيع2014/10/262014/11/27

اللغة 6
االجنليزية

مختلف القطاعات 
األمنية بوزارة 

الداخلية
نوفمبر / 2014

أسلحة 7
متوسطة

أكادميية 
سعدالعبداهلل للعلوم 

األمنية
5 أسابيع2014/11/22014/12/4

املراسيم8
أكادميية 

سعدالعبداهلل للعلوم 
األمنية

4 أسابيع2014/11/92014/12/4

سباحة 9
أسبوعني2014/11/162014/11/27قطاع العملياتمبتدئ
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القوارب 10
8 أسابيع2014/11/232015/1/26قطاع أمن احلدوداألساسية

11
التقدمية 
البحرية 
للضباط

أسبوع2014/11/302014/12/4قطاع أمن احلدود

البحث 12
أسبوع2014/12/72014/12/11قطاع أمن احلدودوإلنقاذ

13

استيقاف 
واعتراض 
األهداف 
البحرية

أسبوع2014/12/142014/12/18قطاع أمن احلدود

سباحة 14
أسبوعني2014/12/212014/12/31قطاع العمليات متقدمة

اللغة 15
االجنليزية

مختلف القطاعات 
األمنية بوزارة 

الداخلية
يناير / 2015

16
الغوص 

األساسية 
املشتركة

11 2015/1/42015/3/19قطاع أمن احلدود
أسبوع

قناص 17
ميدان

مختلف القطاعات 
األمنية بوزارة 

الداخلية
8 أسابيع2015/1/112015/3/5

18

تنشيطية 
ألطقم 
الزوارق 
البحرية

مختلف القطاعات 
األمنية بوزارة 

الداخلية
أسبوع2015/1/182015/1/22

خارطة 19
وبوصلة

مختلف القطاعات 
األمنية بوزارة 

الداخلية
4 أسابيع2015/1/252015/2/19

اللغة 20
االجنليزية

قطاع األمن اجلنائي
)10( ضباط قيادات 

وسطى
مارس/ 2015

املغاوير21
مختلف القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

2015/3/12015/5/7 12
أسبوع

الثالث  عشر :  وزارة الدفاع
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مدربني 22
قناصة

مختلف القطاعات 
األمنية بوزارة 

الداخلية
4 أسابيع2015/4/52015/4/30

اللغة 23
االجنليزية

مختلف القطاعات 
األمنية بوزارة 

الداخلية
مايو / 2015

الشرطة 24
العسكرية

مختلف القطاعات 
األمنية بوزارة 

الداخلية
2015/5/32015/7/9 11

أسبوع

الثالث  عشر :  وزارة الدفاع
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الرابع عشر
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الرابع  عشر :  الحرس الوطني

الدورات التدريبية التي تعقد في الحرس الوطني
 للموسم التدريبي 2014/2013

اجلهة اسم الدورةالرقم
املستفيدة

مدة تعقد خالل الفترة
الدورة إلىمن

1
إعداد ضباط 

رماية الوحدات 
رقم )10(

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

أسبوع 2014/9/252014/10/2

2
البندقية املبتدئة 
لضباط الصف و 
األفراد رقم )12(

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

أسبوع 2014/10/162014/10/23

3

تأهيل مدربني 
رماية البندقية 
لضباط الصف 

رقم )25(

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

أسبوع2014/10/162014/10/23

4

مقدمة في 
التخطيط واألداء 

االستراتيجي 
للضباط رقم )2(

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

أسبوع2014/10/162014/10/23

مدرب لياقة 5
بدنية رقم )26( 

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

6 أسابيع2014/10/232014/12/4

6

القانون الدولي 
اإلنساني 

للضباط رقم  
)1(

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

أسبوع2014/10/302014/11/6

7

البندقية املبتدئة 
لضباط الصف 
واألفراد رقم 

)13(

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

أسبوع 2014/11/132014/11/20
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الرابع  عشر :  الحرس الوطني

8
اإلسعافات 

األولية للضباط 
رقم )11(

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

أسبوع2014/11/272014/12/4

9
التنظيم والهياكل 

التنظيمية 
للضباط رقم )1(

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

أسبوع2014/12/42014/12/11

10

الصاعقة 
التأسيسية 

املشتركة رقم 
)19(

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

شهرين 2014/12/42015/2/19

11
البندقية املتقدمة 
لضباط الصف 

رقم )12(

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

أسبوعني2014/12/42014/12/18

12

التراسل 
اإللكتروني 

وخدمات الشبكة 
للضباط رقم )4(

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

أسبوع2014/12/112014/12/18

13
إدارة املستودعات 
وطرق التخزين 

رقم )6(

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

أسبوعني2014/12/112014/12/25

14
البندقية املبتدئة 

للضباط 
رقم )12(

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

أسبوع 2014/12/182014/12/25

15
البندقية املتقدمة 

للضباط  
رقم )10( 

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

أسبوعني 2015/1/82015/1/22

16
البندقية املبتدئة 

للضباط
 رقم )13(

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

أسبوع 2015/1/152015/1/22



اخلطة العامة التدريبية لوزارة الداخلية

املو�سم التدريبي 2014 - 2015
372

17

اإلسعافات 
األولية لضباط 
الصف واألفراد 

رقم)88(

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

أسبوع2015/2/52015/2/12

18

رماية املسدس 
العسكري 

للضباط رقم 
 )19(

قطاع األمن 
أسبوع 2015/2/122015/2/19اجلنائي

19
املسدس املتقدم 

للضباط 
رقم )9(

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

أسبوع2015/2/122015/2/19

مدرب لياقة 20
بدنية رقم )27( 

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

6 أسابيع 2015/3/52015/4/16

21

رماية املسدس 
العسكري 

للضباط رقم 
)20(

قطاع األمن 
أسبوع 2015/3/192015/3/26اجلنائي

22
املكافحة األولية 

للحرائق 
رقم )21(

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

أسبوعني2015/4/22015/4/16

23
مشغل ومدرب 
أجهزة الرماية 

رقم )3(

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

شهر 2015/4/92015/5/7

فني مخازن رقم 24
)2(

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

3 أسابيع2015/4/162015/5/7

الرابع  عشر :  الحرس الوطني
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الخامس عشر
اإلدارة العامة لإلطفاء

اء
فــ

إلط
ا



اخلطة العامة التدريبية لوزارة الداخلية

املو�سم التدريبي 2014 - 2015
374

الخامس  عشر :  اإلدارة العامة لإلطفاء

الدورات التدريبية التي تعقد في اإلدارة العامة لإلطفاء
للموسم التدريبي 2015/2014

اجلهة املستفيدةاسم الدورةالرقم
تعقد خــالل الفترة

مدة الدورة
إلىمن

1

مكافحة 
حريق للمراكز 

احلدودية 
)تعاقدية(

اإلدارة العامة 
أسبوع2015/2/82015/2/12ألمن احلدود
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الخامس  عشر :  اإلدارة العامة لإلطفاء

دورة حريق للمراكز الحدودية 

الهدف:

األنواع  باستخدام  احلريق  مع  التعامل  كيفية  وعمليا  نظريا  الدورة  تتناول هذه       
املختلفة للطفايات ومعرفة كيفية السيطرة على احلريق وإسعاف املتضررين.

املحتوى: 

10- النسب املئوية لألكسجني.  1- عناصر احلريق.    
11- رد فعل السلسلة.  2- مثلث النيران والرباعي السطوح.          

12- قابلية االلتهاب أو االشتعال.  3- مراحل وطبيعة النيران.   
13- قابلية االحتراق.  4- الغازات.     
14- مراحل احلريق.  5- السوائل.     
15- املرحلة األولى.  6- املواد الصلبة.    

16- مرحلة االحتراق.  7- اشتعال املثلث.    
17- مرحلة االحتراق بدون لهب.  8- املواد الكيميائية.    

18- املواد امليكانيكية.  9- املواد الكهربائية.    

الفئة امل�ضاركة:

ضباط 
ضباط صف

أفراد

مكان االنعقاد:

   مركز التدريب التخصصي- اإلدارة العامة ألمن احلدود البرية  

اجلهة امل�ضتفيدة:

  اإلدارة العامة ألمن احلدود

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
8- 2015/2/12تفرغ كلي10- 15أسبوع
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السادس  عشر :  وزارة الصحة

 الدورات التدريبية التي تعقد في وزارة الصحة
إدارة الطوارئ الطبية للموسم التدريبي 2014/2015

اجلهة املستفيدةاسم الدورةالرقم
تعقد خــالل الفترة

مدة الدورة
إلىمن

اإلسعافات 1
األولية 

قطاع العمليات
قطاع األمن 

اجلنائي
قطاع اخلدمات 

املساندة
أكادميية سعد 
العبداهلل للعلوم 

األمنية

5 أيام2014/12/142014/12/18

قطاع أمن 
أسبوعني2015/4/122014/4/23احلدود

2
مبادئ دعم 

احلياة
)تعاقدية(

مختلف 
القطاعات األمنية 

بوزارة الصحة
3 أيام2015/1/112015/1/13

قطاع أمن 
أسبوع2014/10/192014/10/23احلدود

3

اإلسعافات 
األولية

 Haert( 
)Saver

مختلف 
القطاعات األمنية 

بوزارة الداخلية
يومني2015/3/82015/3/9
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السابع  عشر :  وزارة التربية

 الدورات التدريبية التي تعقد في وزارة التربية
 إدارة مدارس التربية الخاصة  للموسم التدريبي 2014/2015

اجلهة اسم الدورةالرقم
املستفيدة

تعقد خــالل الفترة
مدة الدورة

إلىمن

لغة اإلشارة 1
التأسيسية

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

شهر2014/11/22014/11/27

لغة اإلشارة 2
التأسيسية

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

شهر2014/12/12014/12/30

لغة اإلشارة 3
التقدمية

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

شهر2015/1/42015/1/29

لغة اإلشارة 4
التنشيطية

قطاع 
أسبوع2015/2/12015/2/5العمليات 

لغة اإلشارة 5
التنشيطية

قطاع 
أسبوع2015/3/82015/3/12العمليات 

لغة اإلشارة 6
التنشيطية

قطاع 
أسبوع2015/4/192015/4/23العمليات 

لغة اإلشارة 7
التنشيطية

قطاع 
أسبوع2015/5/102015/5/14العمليات 
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الثامن  عشر :  ديوان المحاسبة

الدورات التدريبية التي تعقد في ديوان المحاسبة
للموسم التدريبي 2014/2015

اجلهة اسم الدورةالرقم
املستفيدة

تعقد خــالل الفترة
مدة الدورة

إلىمن

1

اخلريطة 
الذهنية 

لتوليد األفكار 
اإلبداعية

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

5 أيام2015/9/142015/9/18

2

التعامل مع 
ضغوط العمل 

وتعديل السلوك 
السلبي

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

5 أيام2015/1/252015/1/29

الرقابة على 3
أعمال املخازن

قطاع اخلدمات 
املساندة

اإلدارة العامة 
لإلمداد 
والتموين

5 أيام2015/2/82015/2/12
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التاسع عشر
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التاسع  عشر :  كليةالعلوم

أ- الدورات التدريبية التي تعقد في جامعة الكويت
كلية العلوم  للموسم التدريبي 2014/2015 

اجلهة اسم الدورةالرقم
املستفيدة

تعقد خــالل الفترة
مدة الدورة

إلىمن

1

اإلدارة 
االلكترونية 

آليات 
التطبيق

)تعاقدية(

قطاع األمن 
اجلنائي
قطاع 

تكنولوجيا 
املعلومات 
واالتصاالت

5 أيام2014/11/162014/11/20

2

دورة في 
احلرائق 

واملتفجرات 
متقدمة 
)تعاقدية(

قطاع األمن 
5 أيام2014/12/142014/12/18اجلنائي

3

دورة تدريبية 
باستخدام 

املجهر 
االلكتروني 

املاسح
)تعاقدية(

قطاع األمن 
5 أيام2015/1/252015/1/29اجلنائي



اخلطة العامة التدريبية لوزارة الداخلية

املو�سم التدريبي 2014 - 2015
385
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التاسع  عشر :  كليةالعلوم اإلدارية

ب- الدورات التدريبية التي تعقد في جامعة الكويت
كلية العلوم اإلدارية للموسم التدريبي 2014/2015 

اجلهة املستفيدةاسم الدورةالرقم
مدة تعقد خــالل الفترة

الدورة إلىمن

1
اإلدارة 
احلديثة 
)تعاقدية(

قطاع األمن 
اجلنائي

)10( ضباط 
قيادات وسطى

5 أيام2014/9/212014/9/25

إدارة األزمات 2

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية 

5 أيام 2014/10/192014/10/23

التخطيط 3
االستراتيجي 

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

5 أيام 2014/11/22014/11/6

4
إعداد وكتابة 

التقارير 
اإلدارية 

احتاد الشرطة 
الرياضي 

قطاع العمليات 
اإلدارة العامة 

لإلمداد والتموين 
قطاع األمن 

اجلنائي 

5أيام 2014/12/72014/12/11

استشراف 5
املستقبل 

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

5 أيام 2014/12/142014/12/18

إدارة املخازن 6
واملستودعات 

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

5 أيام 2014/12/212014/12/25
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التاسع  عشر :  كليةالعلوم اإلدارية

7

التفكير 
االيجابي 

املمارسات و 
النتائج 

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

5 أيام 2015/1/252015/1/29

8
املهارات 

اإلشرافية 
املتقدمة 

قطاع العمليات 
قطاع تكنولوجيا 

املعلومات 
واالتصاالت 

5 أيام 2015/2/82015/2/12

أخالقيات 9
العمل 

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

5 أيام 2015/3/82015/3/12

التمكني 10
القيادي 

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

5 أيام 2015/3/152015/3/19

احملاسبة لغير 11
احملاسبني 

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

5 أيام 2015/3/152015/3/19

12

كيفية إعداد 
البحوث 

والدراسات 
العلمية 

قطاع اخلدمات 
5 أيام 2015/4/192015/4/23املساندة 
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ج- الدورات التدريبية التي تعقد في جامعة الكويت
كلية العلوم االجتماعية للموسم التدريبي 2014/2015 

اجلهة اسم الدورةالرقم
املستفيدة

مدة تعقد خــالل الفترة
الدورة إلىمن

1
أسرار  االتزان 

بني احلياة 
والعمل 

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

5 أيام2014/10/122014/10/16

2

املهارات 
اإلشرافية 

احلديثة
)التحديات 
والفرص(

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

5 أيام2014/11/22014/11/6

3
مهارات التعامل 

مع األزمات
)تعاقدية(

قطاع األمن 
5 أيام2014/11/22014/11/6اجلنائي

4

مهارات 
التفاوض 
الفعال 

والتفكير 
االستراتيجي 
باستخدام 

الوسائل اللغوية 
ولغة اجلسد

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

5 أيام2014/11/162014/11/20

5

اإلدارة في 
مواجهة 

ضغوط العمل
)تعاقدية(

قطاع 
تكنولوجيا 
املعلومات 
واالتصاالت

5 أيام2014/11/232014/11/27

6
التحليل 

اإلستراتيجي
)تعاقدية(

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

5 أيام2014/12/142014/12/18

التاسع  عشر :  كلية العلوم االجتماعية
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7

قوة االختيار 
ومهارات اتخاذ 

القرار
)تعاقدية(

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

5 أيام2014/12/212014/12/25

البحث الذكي 8
للمعلومات 

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

5 أيام252015/1/29//2015/1

التاسع  عشر :  كلية العلوم االجتماعية
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التاسع عشر
جامعة الكويت

كلية اآلداب
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التاسع  عشر :  كلية اآلداب

د- الدورات التدريبية التي تعقد في جامعة الكويت
كلية اآلداب للموسم التدريبي 2014/2015 

اجلهة اسم الدورةالرقم
املستفيدة

مدة تعقد خــالل الفترة
الدورة إلىمن

1

تنظيم 
االجتماعات 

واللجان 
)تعاقدية(

قطاع 
5 أيام2015/1/182015/1/22العمليات

2

فن البرتوكول 
والزيارات 
املختلفة 
)تعاقدية(

اإلدارة العامة 
5 أيام2015/3/12015/3/5ملكتب الوزير

كيفية التفاوض 3
)تعاقدية(

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

5 أيام2015/5/32015/5/7
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التاسع عشر
جامعة الكويت
كلية الحقوق
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التاسع  عشر :  كلية الحقوق

هـ - الدورات التدريبية التي تعقد في جامعة الكويت
كلية الحقوق للموسم التدريبي 2014/2015

اجلهة اسم الدورةالرقم
املستفيدة

تعقد خالل الفترة
مدة الدورة

إلىمن

1

التحقيق 
اإلداري 

في نطاق 
الوظيفة 

العامة
)تعاقدية( 

قطاع 
املؤسسات 
اإلصالحية 

وتنفيذ 
األحكام

5 أيام2014/10/192014/10/23

2

صياغة 
النظم 

واللوائح 
والقرارات 

اإلدارية
)تعاقدية(

 قطاع األمن
5 أيام2014/11/232014/11/27اجلنائي

3
حماية 
األحداث
)تعاقدية(

 قطاع األمن
5 أيام2015/1/252015/1/29اجلنائي

4

احلماية 
الدولية 
حلقوق 
اإلنسان

)تعاقدية(

 مختلف
 القطاعات

 األمنية بوزارة
الداخلية

5 أيام2015/3/12015/3/5

5

اجلرائم 
االقتصادية 

واملالية
)تعاقدية(

 مختلف
 القطاعات

 األمنية بوزارة
الداخلية

5 أيام2015/4/52015/4/9
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التاسع عشر
جامعة الكويت

عمادة خدمة المجتمع 
والتعليم المستمر
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و- الدورات التدريبية التي تعقد في جامعة الكويت
عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر

للموسم التدريبي 2014/2015

اسم الدورةالرقم
تعقد خــالل الفترة

مدة الدورة
إلىمن

1
اللغة االجنليزية العام- 
املستوى املبتدئ )ضباط(

)تعاقدية(
4 أسابيع2014/11/22014/11/26

2
اللغة اإلجنليزية العام- 

املستوى املبتدئ )ضباط صف(
)تعاقدية(

4 أسابيع2014/12/142015/1/7

3
اللغة اإلجنليزية العام- 

املستوى املتوسط )ضباط(
)تعاقدية(

4 أسابيع2015/3/152015/4/8

4
اللغة اإلجنليزية العام- 

املستوى املتوسط 
)ضباط صف( )تعاقدية(

4 أسابيع2015/5/32015/5/27

اللغة الفارسية- املستوى 5
4 أسابيع2015/1/252015/2/18املبتدئ

التاسع  عشر :  عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر
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دورة اللغة االنجليزية العام – المستوى المبتدئ
)ضباط(

الهدف: 

          متكني الدارسني من تعلم اللغة االجنليزية واإلملام بأهم القواعد واألساسيات 
بشكل صحيح وزيادة القدرة على االستماع.

املحتوى:

 اأوال: اجلانب النظري:

 1- االصطالحات اللغوية.
2- عالقات مهارات اللغة األربعة ) مهارة االستمتاع ومهارة التحدث ومهارة 

    االستيعاب املقروء ومهارة الكتابة اجلانب التطبيقي(
 3- تقنيات القراءة. 

 4- قواعد اللغة.

ثانيا: اجلانب التطبيقي:

يشمل مناذج من القراءة العامة والتخصصية )ESP( كما يشمل على تدريبات 
كتابية تشمل كتابة الفقرة باللغة االجنليزية كما تشمل كتابة الفقرة باللغة 

االجنليزية كما تشمل مفاهيم متعلقة مبفردات اصطالحية وكشف أخطاء الكتابة 
وتنظيم الفقرة الذي يحتوى على ) جملة املوضوع- اجلمل املساندة- جملة 

اخلامتة(.

الفئة امل�ضاركة:

 ضباط 

مكان االنعقاد:

جامعة الكويت- مبنى 20 خ )مبنى احتاد الطلبة(- الدور األول قاعة خدمة 
املجتمع )B(، الدخول من بوابة رقم )7( املطلة على طريق الرياض.

اجلهة امل�ضتفيدة:

عدد )4( مقاعد لقطاع املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ األحكام 
عدد )2( مقعد لقطاع العمليات 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
2- 2014/11/26تفرغ كلي415 أسابيع

     

التاسع  عشر :  عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر
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دورة اللغة االنجليزية العام – المستوى المبتدئ
)ضباط صف(

الهدف: 

          متكني الدارسني من تعلم اللغة االجنليزية واإلملام بأهم القواعد واألساسيات 
بشكل صحيح وزيادة القدرة على االستماع.

املحتوى:

 اأوال: اجلانب النظري:

 5- االصطالحات اللغوية.
 6- عالقات مهارات اللغة األربعة ) مهارة االستمتاع ومهارة التحدث ومهارة 

    االستيعاب املقروء ومهارة الكتابة اجلانب التطبيقي(
 7- تقنيات القراءة. 

 8- قواعد اللغة.

ثانيا: اجلانب التطبيقي:

يشمل مناذج من القراءة العامة والتخصصية )ESP( كما يشمل على تدريبات 
كتابية تشمل كتابة الفقرة باللغة االجنليزية كما تشمل كتابة الفقرة باللغة 

االجنليزية كما تشمل مفاهيم متعلقة مبفردات اصطالحية وكشف أخطاء الكتابة 
وتنظيم الفقرة الذي يحتوى على ) جملة املوضوع- اجلمل املساندة- جملة 

اخلامتة(.

الفئة امل�ضاركة:

 ضباط  صف

مكان االنعقاد:

جامعة الكويت- مبنى 20 خ )مبنى احتاد الطلبة(- الدور األول قاعة خدمة 
املجتمع )B(، الدخول من بوابة رقم )7( املطلة على طريق الرياض.

اجلهة امل�ضتفيدة:

عدد )10( مقاعد لقطاع أمن احلدود 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
2014/12/14-  2015/1/7تفرغ كلي415 أسابيع

     

التاسع  عشر :  عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر
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دورة اللغة االنجليزية العام – المستوى المتوسط
)ضباط(

الهدف: 

     
     متكني الدارسني من تعلم اللغة االجنليزية واإلملام بأهم القواعد واألساسيات بشكل 

صحيح وزيادة القدرة على االستماع.

املحتوى:

 اأوال: اجلانب النظري:

 1- املصطلحات اخلاصة بالقانون وعلوم الشرطة.
 2- تقنيات القراءة التخصصية.

 3- أركان الكتابة اخلاصة باملقال.

ثانيا: اجلانب التطبيقي:

قراءات قانونية ذات عالقة بعلوم الشرطة ) مناذج مرتبطة بأنواع القانون(.
 - شرح أركان املقال والذي يشمل:

 أ- كتابة املقدمة.
 ب- صلب املوضوع )التفاصيل( 

ج- كتابة اخلامتة.

الفئة امل�ضاركة:

 ضباط 

مكان االنعقاد:

جامعة الكويت- مبنى 20 خ )مبنى احتاد الطلبة(- الدور األول قاعة خدمة 
املجتمع )B(، الدخول من بوابة رقم )7( املطلة على طريق الرياض.

التاسع  عشر :  عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر
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اجلهة امل�ضتفيدة:

عدد )4( مقاعد لقطاع املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ األحكام 
عدد )2( مقعد لقطاع العمليات 

عدد )1( مقعد لإلدارة العامة ملكتب وزير الداخلية 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
3/15- 2015/4/8تفرغ كلي415 أسابيع

 

التاسع  عشر :  عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر
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    دورة اللغة االنجليزية العام – المستوى المتوسط
)ضباط صف(

الهدف: 

     
     متكني الدارسني من تعلم اللغة االجنليزية واإلملام بأهم القواعد واألساسيات بشكل 

صحيح وزيادة القدرة على االستماع.

املحتوى:

 اأوال: اجلانب النظري:

 4- املصطلحات اخلاصة بالقانون وعلوم الشرطة.
 5- تقنيات القراءة التخصصية.

 6- أركان الكتابة اخلاصة باملقال.

ثانيا: اجلانب التطبيقي:

قراءات قانونية ذات عالقة بعلوم الشرطة ) مناذج مرتبطة بأنواع القانون(.
 - شرح أركان املقال والذي يشمل:

 ج- كتابة املقدمة.
 د- صلب املوضوع )التفاصيل(  

ج- كتابة اخلامتة.

الفئة امل�ضاركة:

 ضباط صف 

مكان االنعقاد:

جامعة الكويت- مبنى 20 خ )مبنى احتاد الطلبة(- الدور األول قاعة خدمة 
املجتمع )B(، الدخول من بوابة رقم )7( املطلة على طريق الرياض.

التاسع  عشر :  عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر
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اجلهة امل�ضتفيدة:

عدد )4( مقاعد لقطاع املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ األحكام 
عدد )2( مقعد لقطاع العمليات 

عدد )1( مقعد لإلدارة العامة ملكتب وزير الداخلية 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
3- 2015/5/27تفرغ كلي415 أسابيع

التاسع  عشر :  عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر



اخلطة العامة التدريبية لوزارة الداخلية

املو�سم التدريبي 2014 - 2015
405

دورة اللغة الفارسية/ المستوى المبتدئ

الهدف: 

     متكني الدارسني من معرفة أساسيات اللغة وحفظ العديد من املفردات واملصطلحات 
مع إجادة استخدامها، ويستطيع الدارس أن يكون جمال مفيدة تامة.

املحتوى:

 1- تعلم قواعد القراءة والكتابة )حروف الهجاء واحلركات الفارسية وصلتها باللغة 
العربية(.

 2- اجلمل الفارسية )اجلملة االسمية والفعلية، النفي، واملطابقة(.
 3- االسم )أقسامه، التعريف والتنكير، املؤنث واملذكر، املفرد واجلمع، احلالة الفعلية

     النداء، اإلضافة(.
 4- الصفة.

 5- الضمائر.
 6- األفعال )املاضي املطلق، االستمراري، القريب، البعيد(.

 7- محادثة.
 8- إصالحات وعبارات شائعة. 

الفئة امل�ضاركة:

 ضباط 

مكان االنعقاد:

جامعة الكويت- مبنى 20 خ )مبنى احتاد الطلبة(- الدور األول قاعة خدمة 
املجتمع )B(، الدخول من بوابة رقم )7( املطلة على طريق الرياض.

اجلهة امل�ضتفيدة:

مختلف القطاعات األمنية بوزارة الداخلية

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد املشاركنيمدة الدورة
1/25- 2015/2/18تفرغ كلي415 أسابيع

التاسع  عشر :  عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر
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جامعة الكويت
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التاسع  عشر :  كلية الهندسة

ز- الدورات التدريبية التي تعقد في جامعة الكويت
 كلية الهندسة للموسم التدريبي 2014/2015

اجلهة املستفيدةاسم الدورةالرقم
مدة تعقد خــالل الفترة

الدورة إلىمن

التحري للجرائم 1
اإللكترونية

مختلف 
القطاعات األمنية 

بوزارة الداخلية
5 أيام2014/9/142014/9/18

2
معايير السالمة 

املهنية في 
املختبرات

مختلف 
القطاعات األمنية 

بوزارة الداخلية
3 أيام2014/10/52014/10/7

3
السالمة املهنية 

في العمل 
وتقليل اخلسائر

مختلف 
القطاعات األمنية 

بوزارة الداخلية
5 أيام2014/11/22014/11/6

4
التخطيط 

للطوارئ وإدارة 
األزمات

مختلف 
القطاعات األمنية 

بوزارة الداخلية
3 أيام2014/11/92014/11/11

5
مبادئ أمن 

املعلومات لغير 
املختصني

مختلف 
القطاعات األمنية 

بوزارة الداخلية
5 أيام2014/11/162014/11/20

6
عملية اإلمداد 

والتموين 
واللوجستية

مختلف 
القطاعات األمنية 

بوزارة الداخلية
5 أيام2014/12/72014/12/11

7

كيفية متابعة 
وتنفيذ وإدارة 

املشاريع واملواقع 
الهندسية

قطاع اخلدمات 
أسبوعني2014/12/142014/12/25املساندة

8
برنامج تأهيل 
شهادة محترف 
إدارة املشاريع

قطاع اخلدمات 
5 أيام2015/1/112015/1/15املساندة

السالمة في 9
املختبرات

مختلف 
القطاعات األمنية 

بوزارة الداخلية
5 أيام2015/3/82015/3/12
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التاسع  عشر :  كلية الهندسة

10

مبادئ 
وتطبيقات 
الطاقة 
الشمسية

قطاع اخلدمات 
5 أيام2015/3/82015/3/12املساندة

11

شروط ومعاير 
السالمة في 

املواقع اإلنشائية 
في الكويت

مختلف 
القطاعات األمنية 

بوزارة الداخلية
5 أيام2015/4/192015/4/23

12

فض املنازعات 
في املشاريع 
الهندسية 
باستخدام 
األساليب 
القضائية 
التقليدية 

واألساليب الغير 
تقليدية دوليا 

ومحليا 

مختلف 
القطاعات األمنية 

بوزارة الداخلية
5 أيام2015/5/32015/5/7

13
من ضبط 
اجلودة إلى 

اجلودة الكاملة

مختلف 
القطاعات األمنية 

بوزارة الداخلية
5 أيام2015/6/142015/6/18
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مركز الخوارزمي للتدريب على 
الحاسب اآللي
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التاسع  عشر :  مركز الخوارزمي للتدريب على الحاسب اآللي

ح-  الدورات التدريبية التي تعقد في جامعة الكويت
 مركز الخوارزمي للتدريب على الحاسب اآللي 

للموسم التدريبي 2014/2015

اسم الرقم
 املستفيدةالدورة

تعقد خــالل الفترة
مدة الدورة

إلىمن

1
 -ICDL

ضباط
)تعاقدية(

قطاع األمن 
اجلنائي

)10( ضباط 
قيادات وسطى

قطاع اخلدمات 
املساندة

5 أسابيع2014/10/122014/11/13

2
 -ICDL

ضباط
)تعاقدية(

قطاع أمن 
املنافذ 

قطاع العمليات
قطاع اخلدمات 

املساندة
قطاع تكنولوجيا 

املعلومات 
واالتصاالت

قطاع املؤسسات 
اإلصالحية 

وتنفيذ األحكام 

5 أسابيع2014/11/22014/12/6

3

 -ICDL
ضباط 
صف

)تعاقدية(

5 أسابيع2014/12/142015/1/15



اخلطة العامة التدريبية لوزارة الداخلية

املو�سم التدريبي 2014 - 2015
413

العشرون
معهد الكويت للدراسات 

القضائية والقانونية
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الدورات التدريبية التي تعقد في 
 معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية  

للموسم التدريبي 2014/2015

اجلهة املستفيدةاسم الدورةالرقم
مدة تعقد خــالل الفترة

الدورة إلىمن

1

دورة كيفية 
إعداد وكتابة 

احملاضر 
والتقارير 
القانونية 
)تعاقدية(

قطاع األمن 
اجلنائي

)10( ضباط 
قيادات وسطى

3 أيام2014/11/302014/12/2

2

دورة االستيقاف 
والضبط 
والتفتيش 

واإلحالة للجهات 
املختصة

مختلف القطاعات 
األمنية بوزارة 

الداخلية
3 أيام2014/12/212014/12/23

3
دورة أصول 

التحقيق اجلنائي 
)تعاقدية(

قطاع األمن 
اجلنائي

)10( ضباط 
قيادات وسطى

3 أيام2015/4/52015/4/7

العشرون:  معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
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الحادي والعشرون
الهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب 
مركز ابن الهيثم للتدريب

م 
علي

الت
قي

طبي
الت
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الحادي والعشرون:  الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مركز ابن الهيثم للتدريب

 الدورات التدريبية التي تعقد في
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

)مركز ابن الهيثم للتدريب( للموسم التدريبي 2015/2014

اجلهة املستفيدةاسم الدورةالرقم
مدة تعقد خــالل الفترة

الدورة إلىمن

1
توظيف األجهزة 
الذكية في اجناز 
األعمال املكتبية

مختلف القطاعات 
األمنية بوزارة 

الداخلية
5 أيام2014/9/142014/9/18

2

التخطيط 
االستراتيجي 
وإدارة التغيير 

والتحسني 
املستمر

مختلف القطاعات 
األمنية بوزارة 

الداخلية
5 أيام2014/9/212014/9/25

القيادة والذكاء 3
االجتماعي

مختلف القطاعات 
األمنية بوزارة 

الداخلية
5 أيام2014/9/212014/9/25

فن الترجمة4
مختلف القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

5 أيام2014/10/282014/11/2

إدارة األوليات 5
مختلف القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

5 أيام2014/10/282014/11/2

6
تنمية املهارات 
بتكنولوجيا 
املعلومات

مختلف القطاعات 
األمنية بوزارة 

الداخلية
12 يوم2014/11/162014/11/20

التعامل مع 7
الضغوط

قطاع املؤسسات 
اإلصالحية وتنفيذ 

األحكام
قطاع العمليات 
قطاع أمن احلدود

5 أيام2014/11/232014/11/27

إدارة الوقت8
قطاع تكنولوجيا 

املعلومات 
واالتصاالت

5 أيام2014/11/302014/12/4
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9
تنمية املهارات 

اإلشرافية 
والقيادية

مختلف القطاعات 
األمنية بوزارة 

الداخلية
5 أيام2014/12/72014/12/11

10
إدارة األزمات 

وأساليب التعامل 
مع وسائل اإلعالم

قطاع األمن 
اجلنائي

قطاع أمن املنافذ
5 أيام2014/12/72014/12/11

11
حتديد 

االحتياجات 
التدريبية

قطاع األمن العام
اإلدارة العامة 

لهندسة االتصاالت
5 أيام2014/12/142014/12/18

12
اإلدارة اإللكترونية 
أفكار وتطبيقات 
األجهزة الذكية

مختلف القطاعات 
األمنية بوزارة 

الداخلية
4 أيام2014/12/142014/12/17

13

التميز واالبتكار 
ألعمال 

السكرتارية 
ومدراء املكاتب

5 أيام2015/1/112015/1/15قطاع األمن العام

اخلريطة الذهنية14
مختلف القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

4 أيام2015/2/12015/2/4

إعداد مشروع 15
امليزانية التقديرية 

مختلف القطاعات 
األمنية بوزارة 

الداخلية
5 أيام 2015/3/12015/3/5

16
فن التعامل مع 
الشخصيات 

الصعبة

مختلف القطاعات 
األمنية بوزارة 

الداخلية
5 أيام 2015/3/12015/3/5

17
إستراتيجية 

األهداف الذكية 
وكيفية حتقيقها

مختلف القطاعات 
األمنية بوزارة 

الداخلية
4 أيام2015/3/82015/3/11

كتابة التقارير 18
باللغة اإلجنليزية

مختلف القطاعات 
األمنية بوزارة 

الداخلية
8 أيام2015/3/152015/3/25

صناعة األهداف19
مختلف القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

4 أيام2015/3/222015/3/25
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الثاني والعشرون
جمعيات النفع العام
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الثاني  والعشرون:  جمعية المهندسين الكويتية

أ- الدورات التدريبية التي تعقد في جمعيات النفع العام
 جمعية المهندسين الكويتية 
للموسم التدريبي 2015/2014

اجلهة املستفيدةاسم الدورةالرقم
مدة تعقد خــالل الفترة

الدورة إلىمن

التصميم 1
اإلنشائي

قطاع اخلدمات 
أسبوعني2014/10/192014/10/30املساندة

2

إعداد وكتابة 
التقارير الفنية 

للمهندسني 
والفنيني 

قطاع اخلدمات 
5 أيام2014/11/92014/11/13املساندة

3
صيانة املباني 
و طرق معاجلة 

العيوب اإلنشائية 

قطاع اخلدمات 
املساندة
مختلف 

القطاعات 
األمنية بوزارة 

الداخلية

5 أيام 2014/11/162014/11/20

4
تأهيل محترف 
إدارة املشاريع 

PMP

قطاع تكنولوجيا 
املعلومات 

واالتصاالت 
)اإلدارة العامة 

لهندسة 
االتصاالت(
قطاع أمن 

احلدود
قطاع اخلدمات 

املساندة

أسبوعني2014/11/162014/11/27

أمن و سالمة 5
املعلومات 

قطاع اخلدمات 
املساندة 
مختلف 

القطاعات 
األمنية بوزارة 

الداخلية

أسبوع 2014/11/232014/11/27

قطاع اخلدمات املباني الذكية6
5 أيام2014/12/72014/12/11املساندة
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الثاني  والعشرون:  جمعية المهندسين الكويتية

7

إدارة حل 
النزاعات 
واملطالبات 

وإقفال العقود 

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

5 أيام 2014/12/142014/12/18

8
األمن والسالمة 

في املباني 
واملنشآت 

قطاع اخلدمات 
املساندة 
مختلف 

القطاعات 
األمنية بوزارة 

الداخلية

5 أيام 2015/1/182015/1/22

إدارة وجدولة 9
أعمال الصيانة

قطاع اخلدمات 
5 أيام2015/2/82015/2/12املساندة

أنظمة األلياف 10
الضوئية احلديثة 

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

5 أيام 2015/3/292015/4/2
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الثاني  والعشرون:  جمعية الهالل األحمر الكويتية

ب- الدورات التدريبية التي تعقد في جمعيات النفع العام
جمعية الهالل األحمر الكويتية
  للموسم التدريبي 2015/2014

اجلهة املستفيدةاسم الدورةالرقم
تعقد خــالل الفترة

مدة الدورة
إلىمن

1

محاضرة 
عن مبادئ 

القانون الدولي 
اإلنساني 
)تعاقدية( 

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

3 أيام2014/12/142014/12/16

2
دورة في حقوق 

اإلنسان
)تعاقدية(

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

3 أيام2015/1/252015/1/27

3
دورة في إدارة 

الكوارث
)تعاقدية(

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

3 أيام2015/3/152015/3/17

4
دورة إسعافات 
أولية متقدمة

)تعاقدية(

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

3 أيام2015/6/72015/6/9
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الثالث والعشرون
جامعة الدول العربية

المعهد العربي للتخطيطأ. 
االتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييفب. 
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الثالث  والعشرون:  المعهد العربي للتخطيط

أ-  الدورات التدريبية  التي تعقد في المعهد العربي للتخطيط
جامعة الدول العربية  للموسم التدريبي 2014/2015

اجلهة اسم الدورةالرقم
املستفيدة

تعقد خــالل الفترة
مدة الدورة

إلىمن

1

إعداد صف 
ثاني من 
القيادات
)تعاقدية(

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

5 أيام2014/9/282014/10/2

2

دعم صناعة 
القرار ومراحل 

التخطيط
)تعاقدية(

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

5 أيام2014/11/232014/11/27

3

التجارب 
الدولية 

الناجحة إلدارة 
األزمات األمنية 

واستخالص 
الدروس
)تعاقدية(

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

5 أيام 2015/1/252015/1/29
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الثالث  والعشرون:  االتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف

ب- الدورات التدريبية التي تعقد في  االتحاد العربي لمكافحة التزوير 
والتزييف - جامعة الدول العربية  

للموسم التدريبي 2014/2015

اجلهة اسم الدورةالرقم
املستفيدة

تعقد خــالل الفترة
مدة الدورة

إلىمن

1

برنامج ملتقى 
القارة لألمن 

احلديث 
ملواجهة 
اجلرائم 
املستحدثة

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

أسبوع2014/10/52014/10/9

2

برنامج إدارة 
األزمات 
ومهارات 
التفاوض 

األمني

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

أسبوع2014/11/22014/11/6

3

برنامج 
مكافحة غسيل 
األموال ومتويل 

العمليات 
املشبوهة

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

أسبوع2014/12/72014/12/11
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الرابع والعشرون
المنظمة الدولية للهجرة

مة
نظ

امل
رة

هج
 لل

ية
دول

ال



اخلطة العامة التدريبية لوزارة الداخلية

املو�سم التدريبي 2014 - 2015
428

الرابع  والعشرون:  المنظمة الدولية للهجرة

الدورات التدريبية  التي تعقد في المنظمة الدولية للهجرة 
للموسم التدريبي 2014/2015  

اجلهة اسم الدورةالرقم
املستفيدة

تعقد خــالل الفترة
مدة الدورة

إلىمن

1

الدورة التدريبية 
السنوية حول 

دور رجال األمن 
في مكافحة 
االجتار بالبشر

)تعاقدية(

مختلف 
القطاعات 

األمنية بوزارة 
الداخلية

5 أيام2014/11/22014/11/6
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اإلحصائية العددية والبيانية 
بإنجازات اإلدارة العامة للتدريب

خالل الموسم
2014 / 2013 

مة
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جدول يبين اإلحصائية العامة بأعداد المتدربين
للموسم التدريبي ) 2013/ 2014 (

اطاملتدربني
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جدول يبين أنواع الدورات التدريبية وأعدادها وأعداد المتدربين
للموسم التدريبي 2014/2013

عدد املتدربنيعدد الدوراتنوع التدريبالرقم

2483470 التدريب الداخلي1

66624 التدريب احمللي2

105556 التدريب اخلارجي3

4194650اإلجمـــــــــــــــــــــالي
vvتدريب داخلي : الدورات التدريبية التي تعقد في مراكز تدريب ومعاهد وزارة الداخلية
vv تدريب محلي : الدورات التدريبية التي تعقد في الوزارات واملؤسسات األهلية واحلكومية

داخل دولة الكويت
vvتدريب خارجي : الدورات التدريبية التي تعقد خارج دولة الكويت
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رسم بياني يوضح نسب أنواه التدريب بوزارة الداخلية

للموسم )2014 / 2015(
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جدول يبين أنواع الدورات التدريبية وأعدادها وأعداد المتدربين
2014/2013

اإلجماليمدنينيأفرادضباطنوع التدريبالرقم

913104715103470التدريب الداخلي1

4913598624التدريب احمللي2

39714316556التدريب اخلارجي3

1801122516244650اإلجمـــــــــــــــــــــالي
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جدول يبين إجمالي أعداد المتدربين من مختلف رتب الضباط
للموسم التدريبي ) 2013/2014 (

جهة الرقم
م . نقيبرائدمقدمعقيدعميدلواءالتدريب

اإلجماليمالزمأول

تدريب 1
397615290111173299913داخلي

تدريب 2
04431046610811650491محلي

تدريب 3
1318497211411228397خارجي

4161373052283334013771801اإلجمالي العام

*وزارة الدفاع عدد )3( ضباط                    * احلرس الوطني عدد )17( ضابط                  
*االدارة العامة لإلطفاء )5( ضباط              * دول مجلس التعاون عدد )2( ضابط
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 جدول يبين نسب الضباط للموسم التدريبي

)2015 / 2014(



اخلطة العامة التدريبية لوزارة الداخلية

املو�سم التدريبي 2014 - 2015
437

واألفراد الصف  ضباط  رتب  مختلف  من  المتدربين  أعداد  إجمالي  يبين  جدول 
للموسم التدريبي )2013/2014(

قم
الر

هة  
ج

يب
در

الت

ول 
ل أ

وكي
بط

ضا
 

بط
ضا

يل 
وك

ول
ب أ

رقي

يب
رق

يف 
عر

 

يف
عر

يل 
وك

طي
شر

لي
جما

اإل

959414851894071631047 تدريب داخلي1

6291105235 تدريب محلي2

291315542345143 تدريب خارجي3

130109172751414461701225 اإلجمالي العام

*وزارة الدفاع عدد )6( ضابط صف                                       
*دول مجلس التعاون عدد )3( ضابط صف
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جدول يبين التدريب المحلي الذي تم عقده مع المؤسسات 
الحكومية وجمعيات النفع العام

بدولة الكويت خالل الموسم التدريبي 2013/2014

جامعة الكويت
عدد املتدربنيعدد الدوراتجهة التدريبالرقم

213كلية العلوم اإلدارية
443كلية احلقوق

229مركز اخلوارزمي للتدريب على احلاسب اآللي
126مركز خدمة املجتمع و التدريب املستمر

جهات التدريب احمللية 
عدد املتدربنيعدد الدوراتجهة التدريبالرقم

13مركز ابن الهيثم
25وزارة الدفاع

11احلرس الوطني
340معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية

24جمعية املهندسني الكويتية
324إدارة مدارس التربية اخلاصة

23ديوان اخلدمة املدنية 
23191االجمالي
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جدول يبين الدورات التدريبية التعاقدية  التي تم عقدها مع مراكز 
التدريب األهلية المعتمدة بدولة الكويت خالل الموسم التدريبي 

2013/2014

عدد املتدربنيعدد الدوراتجهة التدريبالرقم
340املنظمة الدولية للهجرة – األمم املتحدة1
327املعهد العربي للتخطيط 2
219معهد بروماس للتدريب3
125معهد دايركشن للتدريب االهلي5
11معهد يونيفيرسال للتدريب االهلي6
121معهد الشرق االوسط للتدريب االهلي8
140املعهد الكويتي لتطوير االداء9
115معهد القادة االمني 13
12معهد الرائد 14
214معهد انفو سنتر للتدريب االهلي15

شركة اخللف للدراسات واالستشارات 16
116الزراعية والتدريب

شركة مركز املعلومات خلدمات الكمبيوتر 17
212انفو سنتر 

37شركة اوبن وير الستشارات الكمبيوتر 18
19HDR 345شركة

شركة اكسترمي انترناشيونال في املجال 20
110البحري 

شركة االنظمة العاملية إلدارة املشاريع 21
)PMI(120

570مركز الفريق لالستشارات والتدريب 22
119مركز رموز لالستشارات اللغوية 23
120املركز الدولي لالستثمار البشري 24

االحتاد العربي ملكافحة التزييف والتزوير 25
210التابع جلامعة الدول العربية 

36433اإلجمالي
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جدول يبين الدول التي تم إيفاد متدربين إليها من دولة الكويت 
للموسم التدريبي ) 2013/2014 (

الدولة

لواء

عميد

عقيد

مقدم

رائد

نقيب

مالزم أول

مالزم

وكيل أول 
ضابط

وكيل ضابط

رقيب أول

رقيب

عريف

وكيل عريف

شرطي

مدني

اإلجمالي

سعودية
ال

0
1

4
7

8
8

17
3

3
3

2
1

3
5

0
7

72

ت
اإلمارا

0
0

1
3

20
24

23
5

1
2

1
0

1
4

0
0

85

حرين
الب

0
2

3
1

8
8

6
0

3
2

1
0

8
14

0
0

56

طر
ق

0
0

1
7

8
11

20
8

4
3

0
1

5
1

3
9

81

عمان
0

0
0

0
0

0
0

0
2

0
1

0
0

0
0

0
3

صر
م

0
0

0
1

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3

األردن
0

0
0

4
7

1
1

1
0

0
0

0
0

0
0

0
14

تركيا
0

0
1

2
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
4

ايران
0

0
0

1
0

3
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
4

سرا
سوي

1
0

1
0

0
2

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

6

أملانيا
0

0
0

0
4

5
0

2
4

1
0

1
4

0
0

0
21

ت 
الواليا

حدة 
املت

األمريكية
0

0
0

0
1

3
7

3
2

2
0

0
0

0
0

0
18

اململكة 
حدة

املت
0

0
3

9
6

39
25

4
10

0
8

2
21

10
2

0
139
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الدولة

لواء

عميد

عقيد

مقدم

رائد

نقيب

مالزم أول

مالزم

وكيل أول 
ضابط

وكيل ضابط

رقيب أول

رقيب

عريف

وكيل عريف

شرطي

مدني

اإلجمالي

سنغافورة
0

0
0

3
0

4
5

0
0

0
0

0
0

0
0

0
12

سا
فرن

0
0

0
2

2
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5

الهند
0

0
1

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
3

ستان
اوزباك

0
0

1
0

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3

بولندا
0

0
0

2
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
3

سيا
اندوني

0
0

1
1

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3

طاليا
اي

0
0

1
1

0
1

2
0

0
0

2
0

0
0

0
0

7

ني 
ص

ال
0

0
0

0
0

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2

كوريا
0

0
0

2
2

1
2

1
0

0
0

0
0

0
0

0
8

سبانيا
ا

0
0

0
1

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2

االردن
0

0
0

0
1

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2

جمالي
اإل

1
3

18
49

72
114

112
28

29
13

15
5

42
34

5
16

556
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جدول يبين الدول التي تم إيفاد متدربين إليها من دولة الكويت 
للموسم التدريبي ) 2013/2014 (

التي لم تشرف عليها اإلدارة العامة للتدريب

الدولة

لواء

عميد

عقيد

مقدم

رائد

نقيب

مالزم أول

مالزم

وكيل أول 
ضابط

وكيل 
ضابط

رقيب أول

رقيب

عريف

وكيل 
عريف

شرطي

مدني

اإلجمالي

امريكا 
0

0
0

0
1

2
2

2
2

2
0

0
0

0
0

0
11

اسبانيا
0

0
0

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2

بريطانيا
0

0
2

3
0

7
0

0
5

0
0

0
0

0
0

0
17

ايطاليا
0

0
0

1
0

0
1

0
0

0
1

0
0

0
0

0
3

االردن
0

0
0

0
1

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2

االمارات
0

0
0

1
6

6
8

1
0

0
0

0
0

0
0

0
22

السعودية
0

0
1

2
2

2
3

0
3

2
2

1
1

5
0

7
31

البحرين
0

1
1

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
3

االجمالي
0

1
4

8
11

18
15

3
10

4
3

1
1

5
0

7
91
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أعداد الموفدين للتدريب الخارجي من المراكز التدريبية بوزارة الداخلية
للموسم )2013/2014(

املتدربنياملراكز التدريبية التخصصيةالرقم
161مركز التدريب التخصصي قطاع شؤون األمن اخلاص1
86مركز التدريب التخصصي قطاع شؤون األمن اجلنائي2
80مركز التدريب التخصصي قطاع شؤون العمليات3
82مركز التدريب التخصصي قطاع شؤون أمن احلدود4
48مركز التدريب التخصصي قطاع شؤون أمن املنافذ5

مركز التدريب التخصصي قطاع شؤون تكنولوجيا املعلومات 6
48واالتصاالت

11قطاع التعليم والتدريب7
7اإلدارة العامة للشئون القانونية8
6االدارة العامة لشئون القوة 9
6وكيل الوزارة املساعد جلهاز أمن الدولة10
5مركز التدريب التخصصي قطاع شؤون األمن العام11

مركز التدريب التخصصي قطاع شؤون املؤسسات اإلصالحية 12
3وتنفيذ اإلحكام

4مركز التدريب التخصصي قطاع شؤون املرور13
2االدارة العامة للجنسية ووثائق السفر 14
2اإلدارة العامة للهجرة15
2العالقات العامة و التوجيه املعنوي 16
1القيادة التنسيقية حلماية االمن الداخلي 17
1اإلدارة العامة للتحقيقات18
1اإلدارة العامة للشئون املالية19

556اإلجمالي



اخلطة العامة التدريبية لوزارة الداخلية

املو�سم التدريبي 2014 - 2015
444

 رسم بياني يوضح نسب الموفدين من التدريب الخارجي للمراكز
التدريبية بوزارة الداخلية
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أعداد الموفدين بدورات تدريبية خارجية للموسم التدريبي )2013/2014(
و التي لم تشرف عليها اإلدارة العامة للتدريب

عدد املراكز التدريبية التخصصيةالرقم
املتدربنيالدورات

229مركز التدريب التخصصي قطاع شؤون أمن احلدود1

مركز التدريب التخصصي قطاع تكنولوجيا املعلومات 2
222واالتصاالت 

417مركز التدريب التخصصي قطاع شئون العمليات 3
49مركز التدريب التخصصي قطاع شؤون األمن اخلاص4
36مركز التدريب التخصصي قطاع شؤون األمن اجلنائي5
24مركز التدريب التخصصي قطاع شؤون أمن املنافذ6
12مركز التدريب التخصصي قطاع شئون املرور 7
11وكيل الـوزارة املساعد جلهـاز أمن الدولة8
11مركز التدريب التخصصي قطاع شئون االمن العام9

2091االجمالي



اخلطة العامة التدريبية لوزارة الداخلية

املو�سم التدريبي 2014 - 2015
446

جدول مقارنه أعداد الموفدين للتدريب الخارجي من المراكز التدريبية 
بوزارة الداخلية

للمواسم التدريبية )2012/2013( و )2013/2014(

املوسم التدريبي املراكز التدريبية التخصصيةالرقم
)2013/2012(

املوسم التدريبي 
)2014/2013(

مركز التدريب التخصصي قطاع شؤون 1
40161األمن اخلاص

مركز التدريب التخصصي قطاع شؤون 2
4686األمن اجلنائي

مركز التدريب التخصصي قطاع شؤون 3
3780العمليات

مركز التدريب التخصصي قطاع شؤون 4
4982أمن احلدود

مركز التدريب التخصصي قطاع شؤون 5
4048أمن املنافذ

مركز التدريب التخصصي قطاع شؤون 6
1548تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

411قطاع التعليم والتدريب7
87اإلدارة العامة للشئون القانونية8
06االدارة العامة لشئون القوة 9
66وكيل الوزارة املساعد جلهاز أمن الدولة10

مركز التدريب التخصصي قطاع شؤون 11
25األمن العام

مركز التدريب التخصصي قطاع شؤون 12
03املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ اإلحكام

مركز التدريب التخصصي قطاع شؤون 13
74املرور

02االدارة العامة للجنسية ووثائق السفر 14
32اإلدارة العامة للهجرة15
02العالقات العامة و الوجيه املعنوي 16
01القيادة التنسيقية حلماية االمن الداخلي 17
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املوسم التدريبي املراكز التدريبية التخصصيةالرقم
)2013/2012(

املوسم التدريبي 
)2014/2013(

11اإلدارة العامة للتحقيقات18
21اإلدارة العامة للشئون املالية19

االدارة العامة لشئون املجالس واللجان 20
10الوزارية 

10االدارة العامة ملكتب وكيل الوزارة 21
10االدارة العامة ملكتب وزير الداخلية 22

226556اإلجمالي
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مقارنه المواسم التدريبية  من الموسم التدريبي )2009/2010( حتى 
الموسم الحالي )2012/2013(

السنة
2010/2009

2011/2010
2012/2011

2013/2012
2014/2013

ت
نوع التدريب

الدورات
املتدربني

الدورات
املتدربني

الدورات
املتدربني

الدورات
املتدربني

الدورات
املتدربني

1
التدريب الداخلي

220
3529

300
4859

310
4747

416
5159

248
3470

2
حمللي

التدريب ا
67

481
89

800
59

418
99

766
66

624
3

التدريب اخلارجي
70

490
108

279
128

351
99

308
105

556
االجمــــالي

357
4500

479
5938

497
5516

614
6233

419
4650

ص اعداد 
* لقد تخلل املوسم التدريبي مجموعه من املهام االمنية الطارئة التي ساهمت بشكل ملحوظ بتناق

املشاركني بالدورات التدريبية و منها :-
س البلدي )2013( .

-2013/9/28- انتخابات املجل
-2013/11/19- مؤمتر القمة العربية االفريقية  .

خلليج العربي .
س التعاون لدول ا

-2013/12/10- مؤمتر القمة ملجل
-2014/1/14-مؤمتر املانحني للدعم االنساني في سوريا .
س والعشرين .

خلام
-2014/3/25- مؤمتر القمة العربية ا

س االمة التكميلية )2014( .
-2014/6/26 - انتخابات مجل
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جدول مقارنة أعداد الدورات التدريبية والمتدربين لمراكز التدريب 
التخصصية بوزارة الداخلية

الرقم
املراكز 

التدريبية 
التخصصية

املوسم التدريبي 
)2012/2011(

املوسم التدريبي 
)2013/2012(

املوسم التدريبي 
)2014/2013(

عدد 
الدورات

عدد 
املتدربني

عدد 
الدورات

عدد 
املتدربني

عدد 
الدورات

عدد 
املتدربني

1

قطاع شئون 
تكنولوجيا 
املعلومات 
واالتصاالت

138203622521051251211

2
قطاع شئون 

األمن 
اخلاص

408462360126685

3
قطاع شئون 

التعليم 
والتدريب

467354887436408

4
قطاع شئون 

األمن 
اجلنائي

313683235221185

5
قطاع 

شئون أمن 
احلدود

1624414183675

6
قطاع 
شؤون 
املرور

91412955222659

قطاع شئون 7
10112898348العمليات

قطاع شئون 9
692131367179األمن العام

10
االدارة 
العامة 

للتحقيقات
59213200

قطاع شئون 12
5521298213أمن املنافذ

13

قطاع شئون 
املؤسسات 
االصالحية 

وتنفيذ 
االحكام

3291112817

309474741651592483470االجــــمـــــالـــــــي
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 رسم بياني يوضح أعداد الدورات التدريبية والمتدربين لمراكز التدريب
)التخصصية بوزارة الداخلية للموسم الحالي )2014/2013
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االإ�ضراف

االإدارة العامة للتدريب

مدير عام االإدارة العامة للتدريب باالإنابة

العميد / جمال �ضليمان امل�ضري

اإعداد

اإدارة اإعداد اخلطة العامة للتدريب

مدير االإدارة باالإنابة

املقدم / علي فا�ضل حيدر

اإعداد

املقدم / �ضامل فهد العجمي

اإدارة التن�ضيق واملتابعة

الرائد / عبد اهلل حميد ال�ضّماك

ال�ضيدة / فاطمة �ضالح القالف

تنفيذ

الدعــ�ضــان �ضــامل  نــواف   / املقــدم 

الربكــة ياتــي  مبــارك   / ال�ضيــد 

زغلــول �ضعــد  اإ�ضماعيــل   / ال�ضيــد 

ال�ضليلــي ثميــم  زينــب   / ال�ضيــدة 

ال�ضيدة / ح�ضة عبد اللطيف العيد

ال�ضيدة / �ضروق اأحمد عبد الرحيم
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وزارة الداخلية
اإلدارة العامة للتدريب

 
حرصا منا علي إعداد وإصدار  دليل اخلطة السنوية للبرامج التدريبي علي أكمل وجه 

وأيضا ملواكبة ماهو حديث في مجال البرامج التدريبية .
نتمني أن تشاركنا  بآرائك من خالل هذا االستبيان 

1 -  مارأيك بالتنظيم احلالي لدليل اخلطة السنوية للبرامج التدريبية ؟
)أ( ممتاز          )ب( جيد جدا         )ج( جيد         )د( مقبول

* إذا كان اجلواب )  ج  ( أو  ) د  ( ماهو التنظيم املناسب برأيك ؟
...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

2 - هل تعتقد بأن محتوي البرامج التدريبية املدرجة بالدليل تلبي االحتياجات التدريبية 

إلداراتك ؟
) أ( نعم                           )ب(  نوعا ما                     )ج(  ال

* إذا كان اجلواب  )   ب   (  أو   )  ج   ( ماهي اقتراحاتكم للبرامج التدريبية التي 
ترغب أن تكون مدرجة في السنة القادمة ؟ 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................
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3 - هل تعتقد بأن الدليل يصل إدارتك في وقت مناسب ؟   

) أ  (    نعم                    ) ال  (
* إذا كان اجلواب  )  ب  ( ما هو اعتقادك التاريخ املناسب ؟

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

للبرامج  السنوية   دليل اخلطة  لتطير  أو مرئيات  اقتراحات   أي  لديك  كان  إذا   - 4
التدريبية الرجاء ذكرها .

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

نشكر لكم حسن تعاونكم ومشاركتنا في تعبئة هذا االستبيان ، الذي سوف يكون له 
األثر اإليجابي في تطوير دليل اخلطة البرامج التدريبية في اإلصدارات القادمة .

)يرجى بعد تعبئة االستبيان إرساله علي اإلميل(
E – mail : tdd@moi.gov.kw

مع حتيات 

االإدارة العامة للتدريب 

اإدارة اعداد اخلطة العامة للتدريب 

لالستفسار
E – mail : tdd@moi.gov.kw






