
 IOÉjõd ∂dPh É¡d ¬àLÉM πª©dG á¡L Qó≤J ø‡ IQhó∏d í°TôŸG ¿ƒµj ¿CG Öéj -1
 . äGQÉ¡ŸG á«ªæJh IAÉØµdG

 á«ª°SQ  ÖàµH  πª©dG  äÉ¡L  πÑb  øe  á«ÑjQóàdG  äGQhó∏d  äÉë«°TÎdG  π°SôJ  -2
 Iƒb  ¿hƒÄ°ûd  áeÉ©dG  IQGOE’G  øe  Ióªà©e  í«°TÎdG  äGQÉªà°SG  É¡©e  á≤aôe

 . IQhódG ájGóH øe ô¡°T πÑb ÖjQóà∏d áeÉ©dG IQGOE’G ≈dEG áWô°ûdG
 πÑ≤j ød å«M á«ÑjQóàdG IQhódG •hô°Th ÚcQÉ°ûŸG áÄØH ó«≤àdG IÉYGôe Öéj -3

 . IQhódG •hô°T ¬«∏Y ≥Ñ£æj ’ í°Tôe …CG
. äGRÉLE’G ´GƒfCG øe ´ƒf …CÉH IQhódÉH í°TôŸG ΩÉ«b ΩóY IÉYGôe Öéj -4

 ÖjQóà∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  OÉªàYG  ó©H  ’EG  èeGôH  …C’  í°Tôe  …CG  ∫ƒÑb  ºàj  ød  -5
 . ¿CÉ°ûdG Gò¡H πª©dG ô≤Ÿ RÉ©jE’Gh í«°TÎdGh

 í°TôŸG OÉªàYG IQhô°†dÉH »æ©j ’ á«ÑjQóàdG èeGÈdG Qƒ°†◊ äÉë«°TÎdG ∫É°SQEG -6
.IQÉªà°S’ÉH QƒcòŸG ïjQÉàdGh

 ¬∏ªY  ô≤e  πÑb  øe  kÉHÉàc  π°Sôj  IQhódG  Qƒ°†M  øY  ∑QÉ°ûŸG  QGòàYG  ∫ÉM  ‘  -7
 . IQhódG ájGóH øe ÚYƒÑ°SCG πÑb ¬FÉ¨dG hCG ¬dGóÑà°S’ ÖjQóà∏d áeÉ©dG IQGOEÓd
 äÉYÉ°ùdG  OóY  ‹ÉªLEG  øe  (%10)  øe  ÌcCG  IQhódÉH  ∑QÉ°ûŸG  ÜÉ«Z  óæY  -8

 . IQhódG øe ¬∏°üa ºàj á«ÑjQóàdG
 á«eƒµ◊G á«ÑjQóàdGh á«ª«∏©àdG äÉ¡÷G ™e É¡d ≥«°ùæàdGh äGQhódÉH ácQÉ°ûª∏d -9

. ÖjQóà∏d áeÉ©dG IQGOE’G áÑWÉ ∫ÓN øe ∂dP ºàj á«∏gC’G äÉ°ù°SDƒŸGh
 ‘Éc  âbh  πÑb  í°TôŸG  πªY  ô≤e  QÉ£NEÉH  ÖjQóà∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  Ωƒ≤J  -10
 kÉ≤ah  É¡d  øjOóëŸG  âbƒdGh  Ωƒ«dÉH  á«ÑjQóàdG  IQhódG  ó≤Y ¿Éµe ≈dEG  ¬LƒàdÉH

 . IQhó∏d øeõdG ∫hóé∏d

áeÉY äGOÉ°TQEGáeÉY äGOÉ°TQEG































من املعلوم لدى الكافة اأن الأمن ميثل حاجة ملحة من حاجات النف�س الب�شرية ، فهو    

احلار�س واملدافع عن القيم الأ�شا�شية التي ارت�شاها املجتمع ، ف�شاًل عن ذلك فاإنه يُعد اأهم 

مقيا�س لتقدم ال�شعوب والتنمية امل�شتدامة.

وتزداد اأهمية الأمن كلما ظهرت اأو تعاظمت املخاطر التي حتيط باملجتمع ، ومتثل    

ظاهرة العنف اأو الإرهاب حتدياً موؤثراً ي�شاف اإىل املهام التقليدية جلهاز ال�شرطة ، فاملتتبع 

ملجريات الأمور يدرك مدى انت�شار هذه الظاهرة لي�س يف املنطقة العربية فح�شب بل يف العامل 

ق�شوى  اأولوية  اإىل  الأمن  حولت  اخلطرية  الأمنية  التطورات  هذه  مثل  اأن  �شك  ول   ، باأ�شره 

اأ�شاليب و�شيا�شات جديدة  لدى احلكومات والأجهزة الأمنية املختلفة ، واأ�شبحت حتتاج اإىل 

ملواجهتها من خالل تبني واإقرار اإ�شرتاتيجية اأمنية جديدة ملواجهة هذا اخلطر الداهم تت�شمن 

بالعن�شر  للو�شول  الأمني  التدريب  عملية  حتكم  و�شيا�شات  اإ�شرتاتيجيات  و�شع  بال�شرورة 

الب�شري للم�شتوى املن�شود ، وذلك من خالل الربط بني التدريب ومقت�شيات الوظائف الأمنية 

وما ي�شاحبها من تغريات ومتطلبات جديدة.

و�شقل  ال�شرطة  رجال  اأداء  مب�شتوى  الرتقاء  يف  الأ�شا�س  هي  التدريبية  فالعملية    

مهاراتهم وقدراتهم وتعديل وتر�شيد اجتاهاتهم مبا ينعك�س على كفاءة الأجهزة الأمنية ، وحتى 

تكون املناهج التدريبية واقعية ومو�شوعية ، فالبد واأن تالئم وترتبط بالبيئة والواقع العملي 

واملمار�شات الأمنية يف قطاعات واأجهزة الأمن املختلفة ، واأن تتفاعل مع املتغريات التي متوج 

بها ال�شاحة الأمنية.

 (2017/2018) التدريبي  للمو�شم  للوزارة  للتدريب  العامة  هذا وقد جاءت اخلطة    

حتمل يف م�شمونها العديد من املو�شوعات احليوية الهامة التي تلبي الحتياجات التدريبية 

الفعلية ملختلف الأجهزة الأمنية بالوزارة وت�شاهم يف التطوير امل�شتمر لأدائها من اأجل تقدمي 

المقدمة



اأف�شل خدمة اأمنية وحتقيق اأمن وا�شتقرار املجتمع ... ومن هذه املو�شوعات:-

• التخطيط الإ�شرتاتيجي.	

• التخطيط بال�شيناريو والإدارة بالأهداف.	

• ال�شيناريو وا�شت�شراف امل�شتقبل.	

• الدعم اللوج�شتي يف اإدارة الأزمات ورفع حالت ال�شتعداد.	

• مهارات واإ�شرتاتيجيات التفاو�س.	

• الإدارة الحرتافية للحمالت الأمنية.	

• التحول من الإدارة بالإجراءات اإىل الإدارة باملعلومات.	

• تاأهيل الإدارة الو�شطى لتويل منا�شب قيادية عليا.	

• قيادة القياديني.	

• تنمية املهارات الإيجابية لقيادات ال�شف الثاين.	

• مقومات جناح ال�شرطة الن�شائية.	

• التميز والعالقات العامة والتحليل والر�شد واملتابعة الإعالمية.	

  

اإن الهدف الأ�شمى من العملية التدريبية هو احلفاظ على م�شتوى عاٍل ومتميز لأداء   

اأع�شاء قوة ال�شرطة ملواجهة جميع التحديات الأمنية لتحقيق اأمن وا�شتقرار املجتمع يف ظل 

�شيادة القانون.

ويف اخلتام فاإن (الإدارة العامة للتدريب) تنتهز هذه الفر�شة لتتقدم بخال�س ال�شكر    

وعظيم التقدير اإىل كافة (مراكز التدريب التخ�ش�شية) ومعاهد التدريب واأجهزة الأمن املختلفة 

ملا يبذلوه من جهد خمل�س وتعاون مثمر لدعمها وم�شاندتها لتطوير العملية التدريبية.

الكويت  املتمثلة يف (جامعة  الوطنية  والتدريبية  التعليمية  لالأجهزة  وال�شكر مو�شول    

– الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب – معهد الدرا�شات الق�شائية والقانونية – اأجهزة 
وزارة   – ال�شحة  وزارة   – لالإطفاء  العامة  والإدارة  الوطني  واحلر�س  الدفاع  بوزارة  التدريب 

الرتبية – ديوان املحا�شبة – جمعية املهند�شني الكويتية).

للتخطيط  العربي  واملعهد  “كونا”  الكويتية  الأنباء  لوكالة  اأي�شاً  مو�شول  وال�شكر    

واجلامعة العربية املفتوحة ومراكز التدريب الأهلية املعتمدة مل�شاهمتهم البناءة يف دعم العملية 

التدريبية بوزارة الداخلية.



مدير عام 

الإدارة العامة للتدريب

    اللواء / اأنور عبداللطيف الربج�س

اإن الدعم وامل�شاندة امل�شتمرة من قبل �شيدي معايل نائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزير    

الداخلية و�شعادة وكيل وزارة الداخلية وال�شيد وكيل الوزارة امل�شاعد ل�شئون التعليم والتدريب 

وراء النجاحات التي حتققها العملية التدريبية بوزارة الداخلية.

اأدام اهلل على كويتنا العزيزة نعمة الأمن وال�شتقرار.   

ونت�شرع اإىل املوىل عز وجل اأن يوفقنا جميعاً خلدمة هذا الوطن احلبيب.    
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دورة ت�سغيل من�سب اآلية الغاز رقم )5(

الدورة التاأ�سي�سية  لدارة احلماية اخلا�سة رقم )19(

دورة القادة يف التعامل مع الحداث الرهابية الثالثة 

دورة م�سابقة فرق مكافحة ال�سغب  رقم )1(

دورة ال�ستطالع والرقابة 

  »edjer toma« دورة ت�سغيل و�سيانة اآلية الر�ش

دورة المار رقم )10(

دورة املتفجرات التجارية رقم  )2 (

الدورة التقدمية للم�سح المني رقم )5(

دورة التخل�ش من الذخائر التقدمية رقم )3(

الدورة الـتاأ�سي�سية لرماية م�سد�ش 9 ملم التكتيكية رقم )1(

دورة تقدمية ت�سغيل من�سب األية الغاز رقم )1(

دورة العزل والتطويق والتم�سيط رقم )7(

دورة امل�سد�ش التقدمية لعنا�سر المن وال�سيطرة رقم )3(

دورة تقدمية ت�سغيل و�سيانة مدفع اآلية الر�ش 

دورة التحقيق مابعد النفجار الثانية 

دورة ا�ستعمال املعدات رقم )3(

دورة تراخي�ش املتفجرات التقدمية الأوىل 

دورة تقدمية قيادة و�سيانة اآلية غاز رقم )1(

160
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177
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دورة عمليات دروع رقم )3-2-1(

الرهائن   وتخلي�ش  الرهاب  مكافحة  لفرق  العاملني  دورة م�سابقة النخبة رقم )5( 

الدورة الأمنية لل�سلك الدبلوما�سي رقم )18-17(

دورة اعداد مدرب ريا�سة رقم )4(

دورة الجراءات المنية امل�سددة التقدمية رقم )7(

دورة بطولة ال�سهيد رقم )8(

الدورة التن�سيطية لرماية ر�سا�ش عيار 7.62 لالفراد رقم )3(

الدورة التقدمية للقنا�سة ) امل�ستوى الثاين ( رقم )4(

الدورة التاأ�سي�سية للعمليات رقم )3(

م�سابقة التخل�ش من املتفجرات رقم )3(

دورة فن القيادة الوقائية رقم )9(

دورة اخالء وتامني �سكن وال�سخ�سية الهامة رقم )11(

دورة اعداد مدرب دروع المن رقم )2(

الدورة التقدمية لرماية بندقية )m16 ( رقم )2(

دورة تامني املواكب احلماية اخلا�سة رقم )1(

دورة مناورة الوىل يف ادارة الوحدات اخلا�سة  

دورة ا�سعافات امليدانية ملكافحة الرهاب وتخلي�ش الرهائن 

دورة التقدمية لمن وحماية الطائرات رقم )31-30-29-28-27(

مترين الردع احلا�سم

ثالثا: مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود الربية 
دورة تاأ�سي�سية اأمن احلدود الربية )42(

دورة تاأ�سي�سية اأمن احلدود الربية )43(

دورة اجراءات �سبط والتفتي�ش )1- 2 (

دورة تعاي�ش وق�ش الثر )2-1(

دورة عمليات اأمن احلدود الربية )9-8-7-6 (

دورة رماية m 16  متقدمة ) خا�ش ملركز التدريب ( )2-1(
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رابعا: مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود البحرية
دورة اجراءات ال�سبط والتفتي�ش البحري

دورة ر�سا�ش 12.7

دورة تاأ�سي�سية خفر ال�سواحل

M16 دورة بندقية

دورة ال�سالمة البحرية والنقاذ البحري

دورة فنون القتال التقدمية الوىل )�سيجال تقدمية (

دورة قادة الزوارق ال�سريعة 

دورة تاأ�سي�سية غوا�سني

دورة مالحة �ساحلية 

دورة التعرف على حمركات الديزل للقوارب ال�سغرية وا�ستخداماتها

دورة كيفية اعداد وكتابة التقارير واملحا�سر الر�سمية 

دورة ر�سا�ش 7.62

دورة فنون قتالية )�سيجال الثامنة ( 

دورة ال�سعافات الولية 

دورة اعداد مدرب 

دورة التعرف على حمركات الديزل للزوارق البحرية وا�ستخداماتها 

دورة اجهزة مالحية 

دورة م�ساعد قائد زورق 

دورة تعليم �سباحة 

دورة ال�سيانة الوقائية للمحركات اخلارجية للقوارب ال�سغرية

دورة مهارات ال�سباحة

دورة متارين البحرية امليدانية امل�سرتكة

دورة رماية بحرية بالذخرية احلية

خام�شا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
Windows 8 & Word 2013

نظام  ال�سادر  و  الوارد
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Excel 2013 - Level 1
دورة احلا�سب ال�سخ�سي ال�سامل

�سئون العاملني

Power point 2013 - Level 1
Access 2013 - Level 1

MS Project
Access 2013 - Level 2

Photoshop - Level 1
Expression Web4 - Level 1

Flash Switch Max 

ال�سكرتارية التنفيذية

Visual Basic - Level 1
Expression Web4 - Level 2
Power point 2013 - Level 2

Internet & Outlook 2013
Visual Basic – Level 2

Visio
+A ا�سا�سيات تكنولوجيا املعلومات

Excel 2013 - Level 2
GIS نظام املعلومات اجلغرايف املركزي

ASP.NET-Level 1
Word 2013 –Level 2
Photoshop - Level 2

ASP.NET-Level 2
دخول وخروج – ادخال وا�ستعالم 

الق�سايا –اإدخال وا�ستعالم

الق�سايا – ا�ستعالم 

252
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نظام القامات – ادخال وا�ستعالم 

نظام القامات – ا�ستعالم 

ال�ستعالم العام 

نظام اجلن�سية واجلوازات -ادخال وا�ستعالم

نظام اجلن�سية واجلوازات – ا�ستعالم

تاأ�سريات - ادخال وا�ستعالم

تاأ�سريات - قطاع خا�ش

تاأ�سريات - ا�ستعالم

البعاد - ادخال وا�ستعالم

البعاد - ا�ستعالم

رقابة امنية - ادخال وا�ستعالم

رقابة اأمنية - ا�ستعالم

ال�سجل اجلنائي - ادخال وا�ستعالم

 نظام حت�سيل ر�سوم املرور

حت�سيل ر�سوم الإقامة

حت�سيل ر�سوم – مرور 

تنفيذ اأحكام جنائي - اإدخال وا�ستعالم

تنفيذ اأحكام جنائي - ا�ستعالم

تنفيذ اأحكام مرور - اإدخال وا�ستعالم

تنفيذ اأحكام مرور - ا�ستعالم

رخ�ش قيادة - ادخال وا�ستعالم

خمالفات - ادخال وا�ستعالم

مركبات - ادخال وا�ستعالم

مركبات - قطاع خا�ش

مركبات - حقل الفح�ش الفني

نظام املرور - ا�ستعالم

نظام املوؤ�س�سات ال�سالحية

279
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نظام �سئون املوظفني

نظام الت�سجيل والقبول

نظام متابعة الآليات

نظام نزلء الفنادق

نظام �سئون القوة الوظيفية -�ساملة

نظام �سئون القوة الوظيفية - جزئي

نظام �سئون القوة - املالية

نظام �سئون القوة - القانونية

نظام �سئون القوة - الرعاية ال�سكنية

نظام  �سئون  القوة - اللجان الطبية

دورة تلقي البالغات 112 لبداله الأمان

دورة الت�سال و الأجهزة الال�سلكية

   Tatraدورة ل�سلكي لنظام ترتا

دورة ماأمور عمليات

�شاد�شا: مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اجلنائي
دورة مكافحة اجلرمية الإلكرتونية وكيفية الوقاية منها

دورة قراءة وحتليل ك�سوفات الت�سالت ور�سد الأبراج )1(

دورة مكافحة الجتار بالأ�سخا�ش

دورة �سبط املخدرات )2-1(

دورة العمليات امليدانية واأ�ساليب التنفيذ )4-3-2-1(

دورة التب�سيم )3-2-1(

دورة �ساملة على ال�سالح )2-1(

 دورة تقنية الب�سمة الوراثية للمبتدئني

دورة اعداد و�سياغة التقارير المنية )2-1(

دورة  تن�سيطية خا�سة مل�سرح اجلرمية

دورة كيفية تنجيد امل�سادر ال�سرية والتعامل معها )3-2-1(

دورة الخطاء ال�سائعة يف املحا�سر )2-1 (
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دورة التعرف علي انواع املخدرات ومتعاطيها )2-1(

دورة ا�ستخدام الكيمياء التحليلية يف حل اجلرائم اجلنائية

دورة �سلطات ماأمور ال�سبط الق�سائي يف مرحلة البحث والتحري )2-1(

دورة الب�سمة التعريفية )1(

دورة الطرق �سبط اجلودة يف التحليل اجلنائي

دورة البحث الفني ال�سامل )2-1(

دورة املعينني بالأدلة اجلنائية اجلدد )1(

دورة الإدخال وال�ستعالم والتحليل علي نظام الآيل للمباحث )2-1(

دورة علم النف�ش اجلنائي )2-1(

دورة الوقاية من املخدرات

دورة ماهية املخدرات امل�سنعة

دورة الإدخال على النظام الآيل للمباحث )2-1(

دورة اأمناط انت�سار الدم وال�ستدلل على كيفية وقوع اجلرمية

دورة اأهمية اللتزام يف �سوابط الأمن وال�سالمة يف الإدارة العامة لالأدلة اجلنائية

دورة الطريق العملية امل�ستخدمة يف الك�سف عن املواد ال�سامة يف العينات البيولوجية

الدورة التاأ�سي�سية ال�ساد�سة ملنت�سبي قطاع الأمن اجلنائي

�شابعا: مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع العمليات 
دورة التخطيط الأمني  ) الثالثة (

الدورة التاأ�سي�سية الويل لعداد  املدربني لل�سباط ال�سف والفراد بوزارة 

الداخلية على اعمال املدنية 

الدورة التاأ�سي�سية الثالثة ل�سرطة النجدة 

الدورة احلالت المنية وطرق التعامل مع العمليات 112

الدورة التاأ�سي�سية  ال�سابعة ل�سباط ال�سف والأفراد بوزارة الداخلية

دورة مهارات العر�ش والتقدمي ) الوىل (

دورة تدابري الدفاع املدين ال�ساد�سة ملوظفات وزارة الداخلية )الع�سكريات – املدنيات (

دورة دول جمل�ش التعاون اخلليجي ل�سباط الدفاع املدين بدول جمل�ش 

التعاون للوقاية من ا�سلحة الدمار ال�سامل 

336
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الدورة التقدمية الوىل ل�سباط ال�سف والفراد بوزارة الداخلية 

دورة مهارات العر�ش والتقدمي ) الثانية ( 

دورة الجراءات المنية 

دورة املنظومة المنية يف كيفية التعامل مع املواد اخلطرة 

الدورة حلقة نقا�سية بعنوان  : فن القيادة 

الدورة التقدمية لتدابري الدفاع املدين ملوظفات وزارة الداخلية )الع�سكريات – املدنيات (

الدورة التاأ�سي�سية ملنت�سبي وزارة الداخلية يف ادارة الثر 

دورة التخطيط  المني )الرابعة (

الدورة التاأ�سي�سية الرابعة ل�سرطة النجدة

ثامنا: مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور 
دورة الفح�ش الفني التاأ�سي�سية رقم )1(

دورة تراخي�ش املرور ال�سوق  )مركبات –رخ�ش ال�سوق( )موظفات (

دورة قانون املرور ولئحته التنفيذية )�سباط (

دورة الرتا�سل اللكرتوين )موظفات (

الدورة التاأ�سي�سية لرجل املرور )�سباط �سف وافراد ( رقم )1(

دورة الر�سيف اللكرتوين )موظفني (

الدورة التاأ�سي�سية لرجل املرور )�سباط ( )1(

دورة حتديد وحتليل النقاط ال�سوداء

دورة الك�سف عن الرقم املميز لل�ساحنات والطارات

دورة الر�سيف اللكرتوين )موظفات (

دورة تراخي�ش املرور ) مركبات –رخ�ش ال�سوق ( )موظفني (

دورة الرتا�سل اللكرتوين )موظفني ( 

دورة تنظيم �سري املرور ) �سباط –�سباط �سف واأفراد (

الدورة التاأ�سي�سية لرجل املرور )�سباط �سف وافراد ( رقم )2(

دورة الفح�ش الفني التاأ�سي�سية  رقم )2(

الدورة التاأ�سي�سية لرجل املرور )�سباط ( رقم )2(
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تا�شعا: مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن العام 
دورة دليل �سباط المن العام –�سباط 

الدورة التاأ�سي�سية لأعمال املخافر –�سباط �سف –افراد 

الدورة الثقافية القانونية للهيئة امل�ساندة –م�سركة –الهيئة امل�ساندة

دورة مفهوم ال�سرطة املجتمعية والتحديات المنية املعا�سرة - �سباط 

دورة اعداد م�ساعد �سباط خمفر – �سباط �سف – افراد 

دورة اجلرائم اللكرتونية -�سباط

دورة مفهوم المن البيئي –�سباط 

دورة فن التعامل مع اجلمهور –�سباط  - �سباط �سف –افراد

دورة املهارات الالزمة لرجل المن العام )تفاو�ش- اأزمات( �سباط 

دورة الثقافة القانونية لرجل املخفر- �سباط 

دورة windows & word  �سباط �سف -افراد

دورة ادارة الوقت –�سباط 

دورة املخاطر البيئية وخملفاتها – �سباط 

دورة ال�سرطة املجتمعية وتاأثريها على املجتمع – �سباط 

دورة اأ�سا�سيات ادارة العمليات والدوريات – �سباط �سف –افراد

ع�شرا: مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن املنافذ
فن التعامل مع اجلمهور

التاأ�سي�سية لأمن املوانئ

التاأ�سي�سية لأمن املطار

كيفية التعامل مع اأع�ساء البعثات الدبلوما�سية والهيئات الق�سائية يف منافذ البالد 

دورة التفتي�ش الأمني

احلادي ع�شر : قطاع املوؤ�ش�شات االإ�شالحية وتنفيذ االأحكام 
دورة اإعداد موظفات بيت العائلة

دورة اأهمية الواجبات الوظيفية

دورة املهارات الأ�سا�سية لق�سم املحاكم لل�سجون
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دورة حتديد الحتياجات الإن�سانية لل�سجون

دورة العمل الإ�سالحي واإعادة التاأهيل لل�سجون

الدورة التـاأ�سي�سية للموؤ�س�سات الإ�سالحية

دورة تخ�س�سية يف ا�ستخدام الكالب البولي�سية للحرا�سة والهجوم

دورة تطوير وتقييم التخطيط للطوارئ

دورة �سرية املعلومات الوظيفية

الدورة الن�سائية لتفتي�ش و�سبط املمنوعات لل�سجون

دورة تدريب املدربني على العمل الإ�سالحي لل�سجون

دورة حقوق وواجبات وجدية العمل

دورة اإدارة الوقت بكفاءة

الدورة التخ�س�سية يف ا�ستخدام الكالب البولي�سية للبحث عن املخدرات 

دورة تفتي�ش و�سبط املمنوعات لل�سجون

الدورة التاأ�سي�سية لتنفيذ الأحكام

دورة تنمية مهارات التدريب العاملني بال�سجون

دورة الوقاية من الأمرا�ش املعدية وطرق عالجها

دورة نقل النزلء وتاأمينهم رقم )2-1 (

الثاين ع�شر: االإدارة العامة لتحقيقات
دورة الثبات اجلنائي يف القانون الكويتي 

دورة �سمانات املتهم وفقا لقانون الجراءات

دورة اجراءات تنفيذ الحكام وا�ساليب العالن القانوين

دورة جرمية التعدي على موظف عام اأثناء تاأديته لوظيفته

دورة اجراءات املعاينة والقب�ش والتفتي�ش يف القانون الكويتي

دورة بطالن الجراءات اجلزائية

دورة مفهوم احل�سانة واأنواعها واآثارها القانونية

دورة �سالحية املدعي العام باملحكمة

دورة حقوق وواجبات املوظف العام يف القانون الكويتي

دورة التفتي�ش الفني

433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448

449
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461



ال�صفحةالــــــــــدورة 

دورة اأ�سول التحقيق يف ق�سايا اجلنح اخلا�سة

دورة اأ�سول التحقيق يف جنح املرور

دورة اأ�سول التحقيق يف اجلنح العامة

دورة اأ�س�ش �سياغة املذكورة واملخاطبات

 دورة الخ�سا�ش النوعي لالإدارة العامة للتحقيقات ) اجلنح العامة ( 

دورة الدعوى اجلزائية بدولة الكويت 

دورة قانون حقوق الطفل 

دورة اجلرائم اللكرتونية

دورة فن التحقيق اجلنائي

الثالث ع�شر: القيادة التن�شيقية حلماية االأمن الداخلي
اإدارة الأزمات والكوارث )3(

اأوامر اطالق النار وقواعد ال�ستباك )2(

حتليل املخاطر والتهديدات   )2(

التدريب والتمارين املكتبية وامليدانية  )2(

اعداد ال�سيناريوهات )2( 

اعداد اخلطط الأمنية )2(

حالت ال�ستعداد المني والقتايل )2( 

ا�ساليب العمليات الرهابية وتنظيم عنا�سر مكافحة الرهاب )2(

اوامر اطالق النار وقواعد ال�ستباك )3(

الرابع ع�شر: وزارة الدفاع 
رئا�صة الركان العامة للجي�س )هيئة التعليم الع�صكري(

دورة اعدد مدربني امن وحماية ال�سخ�سيات )خا�ش (

قنا�ش ميدان

دورة الدفاع �سد اأ�سلحة الدمار ال�سامل التاأ�سي�سية ل�سباط ال�سف والأفراد

مدربي الرتبية الريا�سية 

دورة املغاوير الأ�سا�سية  

 دورة الغو�ش الأ�سا�سية امل�سرتكة
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دورة املوا�سم لل�سباط

دورة مكافحة احلريق وح�سر العطب ال�ساملة

اخلام�ص ع�شر : احلر�ص الوطني
الرئا�صة العامة للحر�س الوطني )مديرية املوارد الب�صرية- فرع التاأهيل العلمي(

اأ�ساليب التدريب اجليد لل�سباط

تاأهيل و اإعداد القادة

مراقبـة الأغذية 

ال�ساعقة التاأ�سي�سية امل�سرتكة

اإدارة الأزمات والكوارث لل�سباط

التاأهيـل الإعالمي للقــادة

واجبات الأركان لل�سباط

الأمن الع�سكري امل�سرتكة

التوجيه املعنوي لل�سباط

فن �سناعة واتخاذ القرار ال�سليم لل�سباط

الرتا�سل اللكرتوين

ال�شاد�ص ع�شر: وزارة الرتبية
اإدارة مدار�س الرتبية اخلا�صة

1لغة الإ�سارة

ال�شابع ع�شر: ديوان املحا�شبة
اإدارة التدريب ديوان املحا�صبة

IPSASs معايري املحا�سبة الدولية احلكومية

SPSS حتليل البيانات الإح�سائية

ال�سرتاتيجيات احلديثة لبناء ال�سف الثاين من القيادات الإدارية

ور�سة عمل كتابة التقارير الرقابية و�سياغة املالحظات

تنمية مهارات رئا�سة فرق العمل

 484
484
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الثامن ع�شر: جامعة الكويت 
كلية الهند�صة والبرتول

دورة ال�سرتاطات البيئية والهند�سية للمن�ساأة واملباين   )تقاعدية (

دورة مبادئ املواد اخلطرة والكيميائية  )تقاعدية (

دورة مبادئ اإدارة النفايات اخلطرة ومرادم النفايات )تقاعدية (   

التا�شع ع�شر : معهد الكويت للدرا�شات الق�شائية والقانونية
تاأ�سي�سية للباحثني القانونني

التحقيق اجلنائي مع التعمق

الإجراءات واملحاكمات اجلزائية مع التعمق

الدعاء العام يف ق�سايا اجلنح

ال�ستيقاف و�سبط التفتي�ش والإحالة للجهات املخت�سة

التزوير باملحررات الر�سمية وجرائم الر�سوة

كيفية اإعداد وكتابة املحا�سرات والتقارير قانونيا

الإجراءات القانونية للتفتي�ش

اإعداد املذكرات القانونية 

ال�سياغة الت�سريعية للقوانني واللوائح

التحكيم الدويل

ال�ست�سارات القانونية واآلية تكوين الراأي القانوين 

بناء يف العقيلة القانونية 

الرتجمة القانونية

�سياغة العقود القانونية 

التحقيق الإداري 

التف�سري القانوين و�سياغة ومتابعة الإجراءات القانونية

امل�سكالت القانونية واأ�ساليب تالفيها

كيف ت�سبح باحثا قانونيا مميزا

دورة خا�سة يف القانون الدويل

كيفية الرد على ال�ستف�سارات قانونيا يف جهات الق�ساء 
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بطالن الإجراءات اجلزائية

جرائم التزييف والتزوير

الع�شرون: الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
مركز ابن الهيثم للتدريب

اأ�سرار القيادة الفعالة 

مهارات التفوي�ش الفعال 

اتخاذ القرارات وحل امل�سكالت 

فن اأدارة احلور 

املدرب املعتمد

حتديد الحتياجات التدريبية

ال�سكرتارية الإلكرتونية

اإدارة الأزمات واأ�ساليب التعامل مع و�سائل الإعالم 

حماية املال العام 

الأ�ساليب احلديثة يف تب�سيط اإجراءات العمل 

التدريب الفعال

الأر�سفة اللكرتونية 

الثقة يف الذات وكيفية ك�سب ثقة الآخرين

اإعداد مدرب

اإدارة الأولويات 

كيف تدير الأزمات والتوتر يف بيئة العمل

احلادي والع�شرون: وكالة االإنباء الكويتية   ) كونا (
ت�سميم وتنفيذ احلمالت الإعالمية والإعالنية

املهارات الإعالمية للمتحدث الر�سمي

مهارات بناء ال�سمعة املوؤ�س�ساتية وال�سور الذهنية 

املهارات اللغوية لالإعالميني

التحليل الإخباري – اأ�س�ش حديثة يف الكتابة

حترير الر�سائل الإخبارية الق�سرية
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اإدارة د�سك الإخبار يف �سوء الأزمات

الثاين والع�شرون: جمعية املهند�شني الكويتية  
اإعداد وكتابة التقارير الفنية للمهند�سني والفنيني 

اإدارة امل�سروعات الهند�سية ) جدولة وحتكم ( 

smart building املباين الذكية

احللول الإبداعية للمهند�سني والفنيني 

اإبرام وتنفيذ العقود الهند�سية 

الأمن وال�سالمة وال�سحة املهنية  

pmp تاأهيل حمرتف اإدارة م�ساريع

اإدارة العقود والأوامر التغريية 

الأمن وال�سالمة يف املباين واملن�ساآت 

درا�سة اجلدوى القت�سادية والفنية  

تكنولوجيا امل�سخات وال�سواغط 

اإدارة وحل النزعات واملطالبات واإقفال العقود  

اإعداد وكتابة التقارير الفنية للمهند�سني والفنيني   

ال�سيانة الوقائية والتنبوؤية  

اإدارة املخاطر يف امل�ساريع الإن�سائية    

ح�سر الأعمال وح�ساب الكميات

مهارات القيادة يف العمل الهند�سي   

pmp تاأهيل حمرتف اإدارة م�ساريع

احللول الإبداعية للمهند�سني والفنيني

الإ�سعافات الأولية للمهند�سني والفنيني

الربنامج الزمني للدفعات ال�سهرية ونظام الدفعات ال�سهرية وا�ستالم امل�سروع   

اإدارة العقود والأوامر التغريية  

مهارات القيادة يف العمل الهند�سي   

درا�سة املردود البيئي

 project cost management اإدارة تكاليف امل�سروع
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�سبط اجلودة يف م�ساريع الت�سييد

اإدارة امل�ساريع البيئية

الثالث والع�شرون: املعهد العربي للتخطيط 
املعهد العربي للتخطيط

البتكار احلكومي واملوؤ�س�سي والقيادة الإبداعية

مهارات حتديد الحتياجات التدريبية والتخطيط الوظيفي 

التخطيط ال�سرتاتيجي 

اآليات تطوير اإدارات التدريب يف املوؤ�س�سات احلكومية

الرابع و الع�شرون: اجلامعة العربية املفتوحة للتدريب 
مركز اجلامعة العربية املفتوحة للتدريب

اإعداد القادة )تعاقدية(

فن الت�سال ومهارات التفاو�ش

مهارات مدير امل�ستقبل

مهارات قيادة الأمناط الب�سرية ذو الطباع ال�سعبة

اإدارة الذات وفن قيادة الآخرين

العالقات العامة ودورها يف اإدارة الأزمات

الفهر�سة والأر�سيف اللكرتوين

التميز والتمكني الإداري يف عمليات التفاو�ش

اتخاذ القرارات وحل امل�سكالت   )تعاقدية(

اللغة الجنليزية )م�ستوي الأول( )تقاعدية (

اللغة الجنليزية )م�ستوي الثاين( )تقاعدية (

اللغة الجنليزية )م�ستوي الثالث ( )تقاعدية (
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 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
اأ- الإدارة العامة للتدريب

الدورات التعاقدية ملختلف القطاعات الأمنية

ا�صم الدورةم
اجلهة 

امل�صتفيدة

الفئة 

امل�صاركة

اجلهة 

املنظمة

مدة

الدورة

مكان 

النعقاد

تاريخ انعقادها

1

تاأهيل الإدارة 

الو�شطى لتويل 

منا�شب قيادية 

عليا (التحول 

من الإدارة 

الو�شطى اإىل 

الإدارة العليا)

مختلف 
القطاعات 
األمنية 
بوزارة 
الداخلية

ضباط
5 اأيامكيوب 

فندق 
درجة 
أولى

 2017/9/24

 2017/ 9/ 28

2
إدارة التمكين 

القيادي

مختلف 
القطاعات 
األمنية 
بوزارة 
الداخلية

ضباط

شركة اإلنماء 
لالستشارات 

اإلدارية 
والتدريب

5 اأيام
فندق 
درجة 
أولى

 2017/ 10/1

 2017/ 10/ 5

3
البحث والإنقاذ 

البحري

الإدارة 

العامة خلفر 

ال�شواحل

ضباط
الكلية 

االسترالية
3 اأيام

الكلية 

ال�شرتالية

 2017/10/15

2017/10/17

4
التخطيط 

االستراتيجي 

مختلف 
القطاعات 
األمنية 
بوزارة 
الداخلية

ضباط 
سكلز 

التدريب 
واالستشارات  

5 اأيام
فندق 
درجة 
أولى

 2017/ 10/ 15

 2017/ 10/ 19

5
مهارات القيادة 

وأساسيات 
التخطيط 

مختلف 
القطاعات 
األمنية 
بوزارة 
الداخلية

رائد 
وما 
فوق 

معهد نور 
اسيك 

للتدريب 
األهلي 

5 اأيام
فندق 
درجة 
أولى

 2017/10/ 29

2017/ 11/ 2

6
التحقيق يف 

احلوادث 

البحرية

الإدارة 

العامة خلفر 

ال�شواحل

�شباط

�شباط 

�شف

معهد اإن�شان 

للتدريب 

الأهلي

اأ�شبوعني

فندق 

درجة اأوىل

 2017/11/5

2017/11/16
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الدورات التعاقدية ملختلف القطاعات الأمنية

7
فن اإللقاء 
ومهارة 
الخطابة

مختلف 
القطاعات 
األمنية 
بوزارة 
الداخلية

ضباط
األداء 
المتميز

5 اأيام
فندق 

درجة اأوىل

 11/ 19

 2017/

 11/ 23

 2017/

قيادة القياديني8

خمتلف 

القطاعات 

الأمنية بوزارة 

الداخلية

مقدم و 
ما فوق

معهد 
برومس

5 اأيام
فندق 
درجة 
أولى

 2017/ 12 / 3

 2017/ 12/ 7

9
مقومات 

نجاح الشرطة 
النسائية

مختلف 
القطاعات 
األمنية 
بوزارة 
الداخلية

 
الشرطة 
النسائية 

الفريق 
لالستشارات 

والتدريب
5 اأيام

فندق 
درجة 
أولى

 12/ 17

 2017/

 12/ 21

 2017/

10

الدعم اللوجستي 
في إدارة 
األزمات 

ورفع حاالت 
االستعداد

مختلف 
القطاعات 
األمنية 
بوزارة 
الداخلية

ضباط
األداء 
المتميز

5 اأيام
فندق 
درجة 
أولى

 12/ 24

2017/

 12/ 28

2017/

11
تدريب المدراء 
على المهارات 

القيادية

مختلف 
القطاعات 
األمنية 
بوزارة 
الداخلية

مقدم وما 
فوق 

3 أياماألنوار
فندق 
درجة 
أولى

2018/ 1/ 7

2018/ 1/ 9

12

التميز في 
العالقات 

العامة والتحليل  
والرصد 
والمتابعة 
اإلعالمية

مختلف 
القطاعات 
األمنية 
بوزارة 
الداخلية

            
ضباط

رواد 
المستقبل

5 اأيام
فندق 
درجة 
أولى

 2018/ 1/ 14

  2018/ 1/ 18
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الدورات التعاقدية ملختلف القطاعات الأمنية

13

اإلدارة 
اإلشرافية في 
مراكز صنع 

القرار

مختلف 
القطاعات 
األمنية 
بوزارة 
الداخلية

رائد         
ما فوق 

الدراسات 
االحترافية

5 اأيام
فندق 
درجة 
أولى

 2018/ 1/ 28

 2018/ 2/1

14

طرق تفتيش 
السفن طبقا 
للمعاهدات 

الدولية

اإلدارة العامة 
لخفر السواحل

ضباط
ضباط 
صف

معهد إنسان 
للتدريب 
األهلي

5ايام
فندق 

درجة اأوىل

-2018/2/4

2018/2/8

15

تنمية المهارات 
االيجابية 

لقيادات الصف 
الثاني

مختلف 
القطاعات 
األمنية 
بوزارة 
الداخلية

ضباط

القادة 
األمني 

للدراسات 
والتدريب 

األهلي

5 اأيام
فندق 
درجة 
أولى

 2018/ 2/ 11

 2018/ 2/ 15

16

التحكم في 
المخاطر 

البحرية ومنع 
حدوثها

اإلدارة العامة 
لخفر السواحل

ضباط
الكلية 

االسترالية
5 اأيام

الكلية 

ال�شرتالية

2018/3/4

2018/3/8

17

التحول 

من الإدارة 

بالإجراءات 

اإىل الإدارة 

باملعلومات

خمتلف 

القطاعات 

الأمنية بوزارة 

الداخلية

�شباط 

معهد رواد 

امل�شتقبل

5 اأيام
فندق 
درجة 
أولى

 2018/ 3/ 11

 2018/ 3/ 15

18

التخطيط 

بال�شيناريو 

والإدارة 

بالأهداف

خمتلف 

القطاعات 

الأمنية بوزارة 

الداخلية

�شباط

معهد الرؤية 
الروحية 
المتكاملة 
للتدريب

5 اأيام 
فندق 
درجة 
أولى

 2018/ 3/ 25

 2018/ 3/ 29

19

القيادة 

الإ�شرافية 

وال�شرتاتيجيات 

لل�شلوك القيادي

خمتلف 

القطاعات 

الأمنية بوزارة 

الداخلية

رائد و 
ما فوق

معهد 
التحدي 
للتدريب 
األهلي

5 اأيام
فندق 
درجة 
أولى

 2018/ 4/ 1

 2018/ 4/ 5
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دورة الأمن اللكرتوين واأمن النرتنت 

20
ال�شيناريو 

وا�شت�شراف 

امل�شتقبل

خمتلف 

القطاعات 

الأمنية بوزارة 

الداخلية

5 اأياماالنفراد�شباط 
فندق 
درجة 
أولى

 2018/ 4/ 15

 2018/ 4/ 19

الذكاء الوظيفي21

مختلف 
القطاعات 
األمنية 
بوزارة 
الداخلية

ضباط 
نوبل الدولية 

للتدريب 
واالستشارات  

5 اأيام
فندق 
درجة 
أولى

 2018/ 4/ 29

 2018/ 5/ 3

فن قيادة السفن22
اإلدارة العامة 
لخفر السواحل

ضباط
الكلية 

االسترالية
4 اأيام

الكلية 

ال�شرتالية

2018/4/29

2018/5/2

23
إعداد مدرب 

معتمد

مختلف 
القطاعات 
األمنية 
بوزارة 
الداخلية

5 اأيامتنمية الطاقةضباط 
فندق 
درجة 
أولى

 2018/ 5/ 13

 2018/ 5/ 17

24

الإدارة 

الحرتافية 

للحمالت 

الأمنية

خمتلف 

القطاعات 

الأمنية بوزارة 

الداخلية

�شباط

المأمون 
للتدريب 
األهلي

5 اأيام
فندق 
درجة 
أولى

2018/ 5/ 27

 2018/ 5/ 31

25

القدرة على 
اتخاذ القرارات 
وحل النزاعات 
بمهنية عالية 
)القدرة على 

القيادة(

مختلف 
القطاعات 
األمنية 
بوزارة 
الداخلية

رائد  
وما 
فوق

5أيامديركشن
فندق 
درجة 
أولى

 2018 /6/ 10

 2018/ 6/ 14

26
مهارات 

واستراتيجيات 
التفاوض

اإلدارة العامة 
لخفر السواحل

ضباط
ماي 
كومبس

5  اأيام
فندق 

درجة اأوىل 

2018/6/17

 2018/6/21
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دورة تاأهيل الإدارة الو�صطى لتويل منا�صب قيادية عليا

)التحول من الإدارة الو�صطى اإىل الإدارة العليا( 

الهدف:

       الهدف من هذه الدورة تنمية مهارات اتخاذ القرارات واإدارة الذات واإدارة فرق 

العمل والنظم احلديثة واجلوانب القانونية يف ا�شرتاتيجيات و�شيا�شيات الإحالل وتاأهيل 

الإدارة الو�شطى اإىل الإدارة العليا .

املحتوى: 

1- الفرق بني القيادة والإدارة. 
2- التعريف العلمي للقيادة الناجحة .

3- مهارات اإدارة الذات وقيادة الآخرين .
4- مهارات التخطيط والتنظيم واملتابعة.

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

مكان االنعقاد:
فندق درجة اأوىل.

اجلهة امل�شتفيدة:
خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد المشاركينمدة الدورة
24- 9/28 /2017تفرغ كلي 20-525 اأيام

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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دورة اإدارة التمكني القيادي

الهدف:

       تزويد امل�شاركني باملفاهيم الأ�شا�شية لإدارة اجلودة ال�شاملة والأ�شا�شيات الثمانية 

لإدارة اجلودة ال�شاملة والأ�شلوب الأمثل لتطبيق ذلك على اخلدمات ال�شرطية وكيفية 

ح�شول الإدارة لاليزو .

املحتوى: 

.TQM 1-  املفاهيم الأ�شا�شية لإدارة اجلودة ال�شاملة
2- نظام �شبط اجلودة وتاأكيد اجلودة.

3- الأ�شا�شيات الثمانية لإدارة اجلودة ال�شاملة  .
4- خ�شائ�س اجلودة ال�شاملة يف اخلدمات ال�شرطية

5- حتديد العوامل التي تدعم التطبيق العملي وتاليف الأخطاء ال�شائعة احلدوث والتغلب 
على م�شاكل التطبيق .

6-اآلية تنفيذ نظام اجلودة ال�شاملة يف وزارة الداخلية .

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

مكان االنعقاد:
فندق درجة اأوىل.

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد المشاركينمدة الدورة
1 -5 /10 /2017 تفرغ كلي 20-525 اأيام
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الهدف:

     الهدف من الدورة تنمية مهارات البحث والنقاذ للعاملني يف املجال البحري عن 

طريق التدريب النظري والعلمي 

املحتوى: 

1- القيام مبهام البحث البحري.
2- التعامل والتن�شيق اثناء عمليات البحث والإنقاذ.

3- التعامل ب�شكل فعال وايجابي يف حالت طوارئ الإنقاذ على منت ال�شفن .
4- معرفة قواعد و اأنظمة الدعم اجلوي .

5- طرق الت�شال بال�شفن والطائرات واملوانئ اأثناء عمليات البحث والإنقاذ .
6- معرفة اأنواع اأ�شاليب البحث والإنقاذ يف احلوادث املختلفة .

7- معرفة القواعد الدولية لالإنقاذ والنجاة .
.  IAMSAR 8- التعرف على معاهدات ال�شالمة الدولية واإتباعها

الفئة امل�شاركة:

�شباط .

مكان االنعقاد:

الكلية الأ�شرتالية يف الكويت. 

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة خلفر ال�شواحل.

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد المشاركينمدة الدورة
15- 2017/10/17تفرغ كلي4- 38 اأيام 

البحث والإنقاذ البحري
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الهدف:

     الهدف من هذه الدورة زيادة فعالية وكفاءة امل�شاركني يف عمليات التخطيط واملتابعة 

و�شقل مهارات امل�شاركني مما يوؤدي اإىل تعظيم العائد والرتقاء مب�شتوى جودة اخلدمات.

املحتوى: 

1-  مفهوم واأهمية الإدارة الإ�شرتاتيجية والتخطيط ال�شرتاتيجي
2- الفرق بني التخطيط ال�شرتاتيجي والتخطيط التقليدي

3- اإعداد عملية التخطيط ال�شرتاتيجي
4- و�شع موؤ�شرات الأداء املوؤ�ش�شي باأ�شلوب علمي

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

مكان االنعقاد:

فندق درجة اأوىل.

اجلهة امل�شتفيدة:

 خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد المشاركينمدة الدورة
15 -19 /10 /2017 تفرغ كلي 20-525ايام

دورة التخطيط ال�صرتاتيجي 
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الهدف:

       تهدف الدورة اإىل اإك�شاب امل�شاركني املعلومات واخلربات واملهارات الالزمة يف 

القيادة وكيفية تكوين �شخ�شية القائد و�شفاته مع ا�شتنباطه ودور التخطيط بنجاح مهمة 

القائد .

املحتوى: 

1-  مفهوم القيادة واأثارها يف املنظمات واملجتمعات
2- تنمية الإدارة واكت�شاف املواهب القيادية وتاأهيل قادة امل�شتقبل 

3- اأ�ش�س ومفاهيم التخطيط والأهداف املتاأملة منها وقيا�س الفجوة مابني النق�س وما 
بني املاأمول .

4- عالقة التخطيط باملدير املخطط والقائد املخطط .
5- فعالية القيادة التخطيطية يف حتقيق الأهداف .

6- مفهوم التخطيط والقيادة الع�شكرية الأمنية .

الفئة امل�شاركة:
رائد وما فوق.

مكان االنعقاد:
فندق درجة اأوىل.

اجلهة امل�شتفيدة:
خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد المشاركينمدة الدورة
10/29  -  2 /2017/11تفرغ كلي 20-525 اأيام

دورة مهارات القيادة واأ�صا�صيات التخطيط

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

تهدف الدورة التدريبية اإىل التعرف على اأنواع احلوادث البحرية وتق�شيماتها ،   

وكذلك التعرف على القوانني والتفاقيات الدولية ب�شان ت�شنيف احلوادث ودرا�شة و�شع 

والتدريب  التحقيق  القائمني على عمليات  وتاأهيل  البحرية  للتحقيق يف احلوادث  اآلية 

اإجراء التحقيق .

املحتوى: 

1- كيفية التعامل مع احلوادث البحرية باأنواعها.
2- تقليل اخل�شائر الب�شرية واملادية ب�شاأن ت�شنيف احلوادث.

3- القوانني والتفاقيات الدولية ب�شاأن ت�شنيف احلوادث.
4- اآلية التحقيق يف احلوادث البحرية.

5- كيفية حت�شيل معلومات وعمل �شيناريو للحادث.
6- طريقة �شياغة التحقيقات للب�شائع اخلطرة.

الفئة امل�شاركة:

�شباط  - �شباط �شف.

مكان االنعقاد:

فندق درجة اأوىل.

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة خلفر ال�شواحل.

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد المشاركينمدة الدورة
5- 2017/11/16تفرغ كلي10- 15أسبوعان 

التحقيق يف احلوادث البحرية
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الهدف:

         تهدف الدورة اإىل اإك�شاب املتدربني مهارات اخلطابة والقدرة على التحدث اأمام 

الآخرين بكل ثقة وبدون توتر وتدريبهم على اأ�شرار فن الإلقاء من خالل اإدارة ال�شوت 

والتحكم يف اإمياءات اجل�شد .

املحتوى: 

1-  املفاهيم العامة لفن اخلطابة.
2- اإعداد اخلطبة اأو العر�س ب�شكل رائع.

3- �شياغة مقدمة موؤثرة وخامتة قوية للعر�س.
4- طرق اإزالة التوتر واخلوف عندما تتحدث اأمام احل�شور.

5- اأ�شاليب الإقناع والتاأثري يف الآخرين وا�شتمالتهم.
6- كيفية ا�شتخدام ال�شوت والإمياءات للتاأثري يف النا�س.

الفئة امل�شاركة:
     

مكان االنعقاد:

فندق درجة اأوىل.

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد المشاركينمدة الدورة
19 -23 /11 /2017 تفرغ كلي 20-525 اأيام

دورة فن الإلقاء ومهارة اخلطابة
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الهدف:

         تهدف الدورة اإىل تنمية العالقة الفعالة بني وخ�شو�شا يف حال التفاوت الوظيفي 

باملنا�شب الإدارية والذي بدوره �شي�شكل حالة من الإحباط الوظيفي اإن مل يتم التاأهيل 

الفعال للقادة باملهارات الفعالة التي متكنهم من قيادة القياديني .

املحتوى: 

1-  القيادة مهارة ولي�شت وظيفة.
2- املهارات ال�شلوكية املطلوبة للدور القيادي الفعال لقيادة القادة.

3- املهارات الالزمة لبيئة عمل قيادية للتمكن من قيادة القادة يف اأف�شل مناخ وظيفي.
4- الأدوار القيادية الالزمة متكني القائد من قيادة القادة .

5- كيفية حتويل بيئة العمل من وظيفة اإىل مهنة .
6-  كيفية الإثراء الوظيفي على القادة .

الفئة امل�شاركة:

مقدم وما فوق.

مكان االنعقاد:
فندق درجة اأوىل.

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد المشاركينمدة الدورة
3-7 /12 /2017تفرغ كلي 15-520 اأيام

دورة قيادة القياديني
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الهدف:

       الهدف من الدورة تنمية نظم مهارات التوا�شل الغري �شفهية وتاأثرياته على متييز 

وال�شعف  القوة  نقاط  على  والتعرف  اجلماهري  مع  ال�شفهي  للتوا�شل  الأمنية  املعايري 

للنمط الوظيفي .

املحتوى: 

1-  دور العقل واجل�شم يف نظم التفاهم.
2- اإمياءات اليد والذراع الواجب توافرها يف ال�شلك الأمني.

3- كيفية التعامل مع الأمناط الوظيفية الأخرى والنجاح معها .
4- كيفية التعامل مع من ي�شئ التعبري عن النية.

الفئة امل�شاركة:

 ال�شرطة الن�شائية.

مكان االنعقاد:

فندق درجة اأوىل.

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد المشاركينمدة الدورة
17 -21 /12 /2017تفرغ كلي 20-525 اأيام

دورة مقومات جناح ال�صرطة الن�صائية
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الهدف:

حالت  مو�شوع  التامة يف  املعرفة  امليدانية  القيادات  اإك�شاب  اإىل  الدورة  تهدف       

بني  املفاهيم  توحيد  والعمل على  كل حالة  الواجبات يف  تنفيذ  والتدرج يف  ال�شتعداد 

الوحدات يف العمليات امليدانية وتدريبهم على معرفة الدعم اللوج�شتي اأثناء الطوارئ .

املحتوى: 

1-  املفاهيم العامة للعمليات امليدانية.
2- حالت ال�شتعداد الأمني يف وزارة الداخلية .
3-- اإجراءات العمل اإثناء رفع حالت ال�شتعداد.
4- مفهوم اجلاهزية الأمنية واجلاهزية القتالية.

5- اأهمية ن�شب ال�شتكمال لتنفيذ املهمات العملياتيه.
6- اأهمية الدعم املعلوماتي واللوج�شتي اإثناء العمليات .

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

مكان االنعقاد:

فندق درجة اأوىل.

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد المشاركينمدة الدورة
24-28 /12 /2017تفرغ كلي 20-525 اأيام

دورة الدعم اللوج�صتي يف اإدارة الأزمات ورفع حالت ال�صتعداد
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الهدف:

         تهدف الدورة اإىل تنمية املهارات القيادية ال�شخ�شية وفهم عملية الإبداع والبتكار 

،ا�شتعرا�س عملية التخطيط ، �شنع القرار وحتليل امل�شكالت  .

املحتوى: 

1-  الفهم ال�شحيح للقيادة والإدارة ومقومات النجاح املتعلقة بهما.
2- املبادرة باحتواء الفعل بدل من انتظار رد الفعل يف اإدارة التغيري.

3- و�شف الروؤية بعبارات وا�شحة وحمددة بطريقة حمفزة.
4- تطبيق مبادئ ال�شيطرة على التوتر والقلق يف اإثناء اتخاذ القرارات وحل امل�شكالت.

5- تفوي�س املهام وامل�شوؤليات من اجل تطوير وتدريب الآخرين .
6- فهم دورة منح ال�شالحيات .

7- معاجلة الأخطاء بطريقة فعالة عن طريق اإتباع منهج العالقات الإن�شانية. 

الفئة امل�شاركة:

مقدم وما فوق.   

 

مكان االنعقاد:

فندق درجة اأوىل.

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

7 – 9 /1 /2018تفرغ كلي 20-325 اأيام

دورة تدريب املدراء على املهارات القيادية

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

       تهدف الدورة اإىل التعرف على اأ�شباب النجاح الكامنة وراء تطور اأ�شلوب خدمة 

العملية يف  والقدرات  املهارات  وتغر�س  تنمي  كما  �شامال  كامال  نظاما  لي�شبح  العمالء 

جمالت الت�شال والإعالم وطرق الر�شد واملتابعة لالإفراد العاملني يف جمال العالقات 

العامة  .

املحتوى: 

1-  املفهوم احلديث وطرق التعرف على حاجات العمالء من خالل حتليل اأمناطهم يف 
ظل املتغريات احلديثة .

2- تعلم املهارات ال�شلوكية مل�شئويل العالقات العمة واأ�شاليب ومهارات املناق�شة والت�شال 
مع كبار ال�شخ�شيات .

3- كيفية التعامل مع الإعالم يف الأزمات  .
4- فوائد التخطيط ال�شرتاتيجي لأن�شطة العالقات العامة  .
5- عنا�شر جناح تخطيط برنامج العالقات العامة والإعالم .

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

مكان االنعقاد:

فندق درجة اأوىل.

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

14-18 /1 /2018 تفرغ كلي 20-525 اأيام

دورة التميز يف العالقات العامة والتحليل والر�صد واملتابعة الإعالمية

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب



2018 - 2017
58

الهدف:

         تهدف الدورة اإىل اإك�شاب امل�شاركني املعارف واملهارات املتعلقة باأحدث التطبيقات 

يف جمال القيادة والإ�شراف الالزمة لإدارة الإعمال بكفاءة وفاعلية وتزويدهم باملتطلبات 

الجناز  اإىل  و�شول  العمل  كفاءة  لرفع  وذلك  ال�شحيحة  القرارات  لتخاذ  الأ�شا�شية 

املطلوب

املحتوى: 

1- تنمية املهارات القيادية.
2- فنون القيادة .

3- تنمية املهارات الإ�شرافية.
4- كيفية �شنع القرار.

5- الو�شايا الذهبية ل�شنع القرار .

الفئة امل�شاركة:

رائد وما فوق.

مكان االنعقاد:

فندق درجة اأوىل.

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

1/28 – 2/1 /2018تفرغ كلي 20-525 اأيام

دورة الإدارة الإ�صرافية يف مراكز �صنع القرار

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب



2018 - 201759

الهدف:

والتفاقيات  الأعراف  ال�شف على  و�شباط  ال�شباط  تدريب  اإىل  الدورة  تهدف        

الدولية يف جمال التعاون البحري والتفتي�س والأمن فيما يخ�س اأعمال تفتي�س ال�شفن 

والوحدات البحرية داخل وخارج املياه الإقليمية وما ي�شتلزم من اإجراءات قانونية مبا ل 

يخل باملعاهدات الدولية. 

املحتوى: 

1-  الإجراءات القانونية لتفتي�س ال�شفن.
2- اتفاقيات التفتي�س البحري (اتفاقيات الأمم املتحدة –قرارات جمل�س الأمن )

3- �شلطة امليناء و�شلطة الدولة على املياه الإقليمية .
4- متطلبات IMO  للتفتي�س البحري .

. VOLUNTARY INSPECTION 5- التفتي�س الطوعي
6- اأ�شباب التفتي�س القهري داخل املياه الإقليمية وخارج املياه الإقليمية.

7- القتحام الراأ�شي لل�شفن .
8- تفتي�س �شفن املخلفات النووية .

الفئة امل�شاركة:

 �شباط –�شباط �شف.

  

مكان االنعقاد:

فندق درجة اأوىل.

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة خلفر ال�شواحل.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

4- 2018/2/8تفرغ كلي10-15اأ�شبوع

دورة طرق تفتي�س ال�صفن طبقا للمعاهدات الدولية

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب



2018 - 2017
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الهدف:

       تهدف الدورة اإىل تزويد امل�شاركني باأهم املعارف واملهارات التي تكفل حتقيق زيادة 

القدرات الإ�شرافية وبناء وتنمية الجتاهات اليجابية لدى امل�شرفني وروؤ�شاء الأق�شام .

املحتوى: 

1-  كيفية تب�شيط الإجراءات وتوزيع املهام.
2- مهارات قيادة فريق العمل اجلماعي.

3- حل م�شاكل الق�شم واأ�شاليب مواجهتها وطريقة اإيجاد احللول املنا�شبة .
4- كيفية تعامل رئي�س الق�شم مع �شغوط العمل التي تواجهه .

5- كيفية تكوين اجتاه ايجابي نحو الآخرين با�شتخدام اأ�شلوب الربجمة اللغوية والع�شبية.
6- طريقة ت�شجيع العاملني على البتكار والتطوير واإحداث تغيري بالق�شم .

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

مكان االنعقاد:

فندق درجة اأوىل.

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد المشاركينمدة الدورة
11- 15 /2 /2018 تفرغ كلي 20-525 اأيام

دورة تنمية املهارات اليجابية لقيادات ال�صف الثاين

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب



2018 - 201761

الهدف:

الهدف من هذه الدورة هو تنمية مهارات العاملني يف القطاع البحري للتعامل مع املخاطر 

البحرية ومنع حدوثها . 

املحتوى: 

.MERSAR 1-  التعرف على ا�شتخدام دليل البحث والإنقاذ لل�شفن التجارية
2- التعرف على اأنواع املخاطر البحرية وت�شنيفها ح�شب حجمها.

البحرية ومعدات مكافحة احلريق  ال�شالمة  ا�شتخدام معدات  كيفية  التعرف على   -3
على منت ال�شفن البحرية .

4- ال�شتجابة لنداء ا�شتغاثة �شادر من �شفينة منكوبة وتطلب م�شاعدة وكيفية التعامل 
معها ح�شب الإر�شادات والقوانني املتعارف عليها دوليا .

اأجهزة الت�شال املالحي الدويل وكيفية ا�شتخدامها  5- تدريب املنت�شبني على ت�شغيل 
.A1-A4 بال�شكل الأمثل لكل من املناطق البحرية وامل�شنفة دوليا

6- البحث والإنقاذ عن طريق خا�شية املتابعة لالأجهزة املالحية عرب الأقمار ال�شناعية 
.SARSAT/COSPAS

7-  التعامل مع اأمناط البحث والإنقاذ البحري.

الفئة امل�شاركة:

�شباط .

مكان االنعقاد:

الكلية ال�شرتالية يف الكويت.

اجلهة امل�شتفيدة:

 الإدارة العامة خلفر ال�شواحل.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

4- 2018/3/8تفرغ كلي4-510 اأيام 

دورة التحكم يف املخاطر البحرية ومنع حدوثها 

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب



2018 - 2017
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الهدف:

         تهدف الدورة اإىل تطوير وتنمية مهارات وقدرات العاملني يف جمال حتويل وتطوير 

ومعرفة  املعلوماتية  الإدارة  احلديثة يف  الطرق  على  التعرف  من خالل  العمل  وتنظيم 

فل�شفة حتويل الإدارة بالإجراءات اإىل الإدارة باملعلومات وفوائدها ومراحلها .

املحتوى: 

1-  خطوات التحول لالإدارة املعلوماتية ودرجات امليكنة لالأداء.
2- البنية التحتية كخطوة يف طريق تنفيذ الإدارة املعلوماتية.

3- املو�شوعات الواجب درا�شتها ل�شمان حكومة ثابتة م�شتقرة.
4- ملخ�س لأهمية تامني املعلومات والأجهزة التي حتملها .
5- �شيا�شات التعامل مع الو�شطاء و�شركات الدعم الفني .

6- موا�شفات ال�شبكات احلكومية احلاملة مل�شروع الإدارة املعلوماتية وما يجب اأن يتوفر فيها.

الفئة امل�شاركة:

�شباط. 

مكان االنعقاد:

فندق درجة اأوىل.

اجلهة امل�شتفيدة:
خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

11 – 15 /3 /2018 تفرغ كلي 20-525 اأيام

دورة التحول من الإدارة بالإجراءات اإىل الإدارة باملعلومات

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب



2018 - 201763

الهدف:

       الهدف من الدورة تعريف امل�شاركني مبفهوم واأهمية التخطيط بال�شيناريو واأهمية 

الرتكيز على عملية و�شع الأهداف وت�شكيل الروؤية امل�شتقبلية ملواجهة حتديات امل�شتقبل

املحتوى: 

1-  التعرف على مراحل اإعداد اخلطة امل�شتقبلية.
2- تطبيقات عملية للتفكري ال�شرتاتيجي .

3- اآليات ومناذج اإعداد اخلطط الإ�شرتاتيجية .
4- العالقة بني اخلطة الإ�شرتاتيجية واخلطط الت�شغيلية.

5- مرتكزات ومتطلبات اإجناح اخلطط الت�شغيلية.
6- فل�شفة العمل بال�شيناريوهات البديلة

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

مكان االنعقاد:

فندق درجة اأوىل.

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

25 -29 /3 /2018تفرغ كلي 20-525 اأيام  

دورة التخطيط بال�صيناريو والإدارة بالأهداف

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب



2018 - 2017
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الهدف:

         تهدف الدورة اإىل التطوير امل�شتمر واىل اكت�شاب الأدوات والأ�شاليب املتقدمة 

التي تنعك�س على تعميق املهارات يف امل�شتويات الإ�شرافية حيث اإنها حلقة الو�شل بني 

امل�شتويات التنفيذية وامل�شتويات الإدارية العليا .

املحتوى: 

1-  العملية الإدارية والإ�شرافية واأ�شا�شيات الإدارة (منظور م�شتقبلي).
2- الإدارة الإ�شرتاتيجية احلديثة .

3- اإدارة الأولويات ومواجهة �شغوط العمل.
4- الت�شالت الإدارية الفعالة.
5- اإدارة الجتماعات الفعالة .
6- مهارات التفاو�س والإقناع.

7-املهارات الإدارية والبتكارية والإبداعية احلديثة يف حل امل�شكالت واتخاذ القرارات.

الفئة امل�شاركة:

رائد وما فوق.

مكان االنعقاد:

فندق درجة اأوىل.

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد المشاركينمدة الدورة
1 -5 /4 /2018تفرغ كلي 20-525 اأيام

دورة القيادة الإ�صرافية وال�صرتاتيجيات لل�صلوك القيادي

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب



2018 - 201765

الهدف:

         تهدف الدورة اإىل متكني امل�شاركني من حتليل ال�شلوك والت�شال الإن�شاين املتعلق 

وقراءة  امل�شتقبل  ل�شت�شراف  ال�شيناريو  ا�شتخدام  على  والتعرف  امل�شتقبل  با�شت�شراف 

امل�شتقبل من خالل الروؤى اجلماعية وا�شتخدام التفكري الإبداعي ل�شت�شراف امل�شتقبل .

املحتوى: 

1-  حتليل ال�شلوك والت�شال الإن�شاين.
2- اكت�شاف الذات ومعرفة اأعماق ال�شخ�شية.

3- اكت�شاف القدرات الطبيعية وخ�شائ�س ا�شت�شراف امل�شتقبل.
4- تنمية القدرة على فهم الأمناط املوؤهلة ل�شت�شراف امل�شتقبل.

5- طرق ا�شتخدام ال�شيناريو .
6- معرفة النماذج الذهنية امل�شيطرة .

7- تزويد امل�شاركني باإطار عملي لتوقع امل�شتقبل.

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

مكان االنعقاد:

فندق درجة اأوىل.

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد المشاركينمدة الدورة
15 -19 /4 /2018 تفرغ كلي 20-525 اأيام

دورة ال�صيناريو وا�صت�صراف امل�صتقبل

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب



2018 - 2017
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الهدف:

         مفهوم الذكاء الوظيفي هو احد الأ�شباب اأو الدوافع املهمة لالأداء الوظيفي وعد 

الذكاء يوؤدي اإىل انخفا�س الإنتاج والت�شبب ببع�س امل�شكالت النف�شية وقد يتاأثر بعاملني 

اأ�شا�شيني هما الفرد نف�شه والبيئة املحيطة به .

املحتوى: 

1-  حتديد طبيعة واأهمية الذكاء الوظيفي.
2- حتليل العالقة بني الإنتاجية والذكاء الوظيفي.

3- حتليل العالقات بني معدلت الذكاء الوظيفي والدرا�شات املرتبطة بها يف تفجري 
طاقات العاملني الإنتاجية.

4- مفهوم الذكاء الوظيفي واأهميته .
5- م�شادر الذكاء الوظيفي وطرق قيا�شه .

6- تاأثريات الذكاء على الإنتاجية .

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

مكان االنعقاد:

فندق درجة اأوىل.

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد المشاركينمدة الدورة
29 /4 – 5/3 /2018تفرغ كلي 20-525 اأيام

دورة الذكاء الوظيفي

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب



2018 - 201767

الهدف:

القطاع  للعاملني يف  والفنية  القانونية  املتطلبات  تلبية  اإىل  الدورة  تهدف هذه   

البحري يف جمال فن القيادة ومناورة ال�شفن .

املحتوى: 

1-  من خالل هذه الدورة يتلقى املتدربني �شرح نظري مع تدريب عملي للتعامل مع عدة 
اأنواع من ال�شفن يف ظروف عملية خمتلفة من خالل خمتربات املحاكاة .

املطلوبة  املهارات  الدورة  هذه  من خالل  ال�شفن  قيادة  العاملني يف جمال  يكت�شب   -2
للتعامل ب�شكل اآمن مع �شفن متنوعة حتدد من قبل اجلهات املعنية بالتدريب وفقا 

لظروف خمتلفة تواجه العاملني لدينا.

الفئة امل�شاركة:

�شباط. 

مكان االنعقاد:

الكلية ال�شرتالية يف الكويت.

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة خلفر ال�شواحل.

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد المشاركينمدة الدورة
4/29- 5/2 /2018تفرغ كلي44 اأيام

فن قيادة ال�صفن

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب



2018 - 2017
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الهدف:

       الهدف من هذه الدورة تعريف امل�شاركني اإىل اأهمية التدريب كمفهوم قدمي ومعا�شر 

وموا�شفات  مبادئ  وتبني  وحتديد  م�شتقلة  ك�شناعة  التدريب  واأفاق  املنظمات  لتغيري 

املدرب الناجح كمحور يف العملية التدريبية وفهم وتطبيق حلقة التدريب كاأ�شا�س لنظام 

التدريب الفعال للبدء بخطوات تدريبية حمرتفة لأي عمل تدريبي .

املحتوى: 

1-  ماهو التدريب. 
2- التعرف على اأفاق التدريب. 

3- املدرب الناجح.
4- اأهم خ�شائ�س املدرب.

5- ماهو الفرق بني التعليم والتدريب.

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

مكان االنعقاد:

فندق درجة اأوىل.

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد المشاركينمدة الدورة
13-17 /5 /2018 تفرغ كلي 20-525 اأيام

دورة اإعداد مدرب معتمد

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب



2018 - 201769

الهدف:

       تهدف الدورة اإىل اإعداد وتدريب تاأهيل القادة على كيفية اإعداد خطط املداهمات 

واأوكار الع�شابات .

املحتوى: 

1- الإدارة الحرتافية (املفهوم – الإبعاد- الأهمية – املداخل والأ�شاليب).
2- حتديد وحتليل وتقييم واإدارة املخاطر والتهديدات الأمنية.

3-- كيفية و�شع اخلطط الأمنية املداهمات واأوكار الع�شابات  
4- ا�شتخدام الأ�شاليب احلديثة لعمليات املداهمات يف احلالت العادية والطارئة.

5- الفرق بني القيادة واأمناطها وواجباتها.

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

مكان االنعقاد:

فندق درجة اأوىل.

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد المشاركينمدة الدورة
27 -31 /5 /2018 تفرغ كلي 20-525 اأيام

دورة الإدارة الحرتافية للحمالت الأمنية

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب



2018 - 2017
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الهدف:
       تهدف الدورة اإىل تزويد امل�شاركني باأحدث الجتاهات العاملية ذات العالقة بالقيادة 

الإدارية وتعريفهم باملهارات الأ�شا�شية الالزمة للتعامل مع املواقف التي تتطلب اتخاذ 

القرارات  اليومية .

املحتوى: 

1-  تقييم البدائل واتخاذ القرار.
2- ال�شمات وال�شرتاتيجيات والنظريات القيادية احلديثة.

3- اأنواع ال�شخ�شيات القيادية و�شمات كل منها وكيفية ا�شتخراج ال�شخ�شية الإدارية الفعالة.  
4- مدخل اإىل مفهوم كل من القيادة والإدارة .

الفئة امل�شاركة:

 رائد وما فوق.

مكان االنعقاد:

فندق درجة اأوىل.

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد المشاركينمدة الدورة
10 -14 /6 /2018 تفرغ كلي 20-525 اأيام

دورة القدرة على اتخاذ القرارات وحل النزاعات مبهنية عالية

)القدرة على القيادة(

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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الهدف:

       تهدف الدورة على فهم معنى التفاو�س واإتقان كيفية التخطيط للمفاو�شات وما 

هي اأف�شل املمار�شات للتعامل مع اأ�شعب واقدر املفاو�شني وو�شع ا�شرتاتيجيات لتكون 

اأكرث فعالية يف املفاو�شات .

املحتوى: 

1-  التعرف على مفهوم فن التفاو�س وطبيعته.
2- ا�شرتاتيجيات التفاو�س.

3- تخطيط التفاو�س.  
4- معرفة كيفية التفاو�س مع اأمناط خمتلفة مع الإفراد .

5- التعامل مع الغا�شبني وحالت النزاع .

6- التعامل مع املفاو�شني �شعبي املرا�س .

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

مكان االنعقاد:

فندق درجة اأوىل.

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد المشاركينمدة الدورة
17 – 21 /6 /2018 تفرغ كلي 20-525 اأيام

دورة مهارات وا�صرتاتيجيات التفاو�س

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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2018 - 201773

تدريب الضباط
ب
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 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب

الرتبةا�صم الدورةالرقم
عدد تعقد خالل الفرتة

املتدربني
املالحظات

اإىلمن

1
دورة القيادات العليا 

ال�شابعة والثالثون
2017/9/102017/10/5157مقدم

اإجمايل عدد 

ال�صباط 

لدورات الرتقية 

للمو�صم 

التدريبي 

2018/2017
مقدم

)313( 

رائد

)242( 

نقيب

)306( 

مالزم اأول 

)568(

املجموع 

)1429(

2
الدورة التقدمية 

اخلام�شة والأربعون
2017/10/82017/11/2218نقيب 

3
دورة القيادات 

الو�شطى التا�شعة 

والثالثون

2017/11/52017/11/30120رائد

4
الدورة التاأ�شي�شية 

ال�شابعة والأربعون

مالزم 

اول 

2017/12/32017/12/28185

5
دورة القيادات العليا 

الثامنة والثالثون
2017/12/312018/1/25156مقدم

6
الدورة التاأ�شي�شية 

الثامنة والربعون 

مالزم 

اول 

2018/1/282018/2/22186

7
الدورة التقدمية 

ال�شاد�شة والأربعون
2018/3/42018/3/2975نقيب

8
دورة القيادات 

الو�شطى الربعون
2018/4/12018/4/26121رائد

9
الدورة التاأ�شي�شية 

التا�شعة والربعون 

مالزم 

اول 

2018/4/292018/5/24186

دورات ال�شرطة الن�شائية 

1
الدورة التقدمية 

الثانية
2017/10/82017/11/213نقيب

2
دورة القيادة 

الو�شطى الوىل
2017/11/5رائد

2017/11/30
1

3
دورة التاأ�شي�شية 

الثالثة 

مالزم 

اول

2017/12/32017/12/2811

الربنامج الزمني لدورات الرتقية لل�صباط من رتبة مالزم اأول اإىل رتبة مقدم 

للمو�صم التدريبي )2018/2017(
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ا�صم الدورةالرقم
مدة تعقد خالل الفرتة

النعقاد اإىلمن

1
دورة تنمية مهارات الإدارية 

وال�شلوكية يف التعامل مع 

الطلبة الع�شكريني

ا�شبوع2017/9/102017/9/14

ا�شبوع2017/10/12017/10/5دورة القيادة الفاعلة2

دورة الإ�شعافات الأولية3

2017/10/15

2018/ 4/ 1

2017/10/19

2018/ 4/ 5
ا�شبوع

ا�شبوع2017/11/52017/11/9دورة تنمية مهارات ادارة الوقت 4

دورة  اهداف معرفة فن 5

الربوتوكول 
ا�شبوع2017/11/192017/11/23

ا�شبوع2017/12/32017/12/7دورة فن التعامل مع اجلمهور 6

ا�شبوع 2017/12/172017/12/21دورة �شغوط العمل 7

8
دورة الت�شل�شل الع�شكري 

واهمية لرجل ال�شرطة 

ا�شبوع 2017/12/242017/12/28

9
دورة برنامج املحادثة ال�شرطية 

باللغة الجنليزية 

ا�شبوع 2018/1/142018/1/18

دورة اإعداد وكتابة التقارير 10

واملرا�شالت ال�شرطية
ا�شبوع2018/2/42018/2/8

ا�شبوع2018/2/182018/2/22دورة قيادة الفريق املتكامل11

12
دورة دبلوم كامربدج الدويل 

 ملهارات تقنية املعلومات

(C.I.D) 

2018/3/42018/4/19
 7

ا�شابيع

دورة حتليل امل�شكالت واتخاذ 13

القرارات الإدارية
ا�شبوع2018/3/112018/3/15

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
ب- معهد تدريب ال�صباط
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الهدف:

      تهدف الدورة اإىل تزويد املتدربني بالأ�شاليب العلمية التي متكنهم من التعرف على 

الأمناط املختلفة للطلبة ومتالباتهم ومتابعتهم طوال فرتة تدريبهم بالأكادميية.

املحتوى: 

1- الأمناط ال�شلوكية املختلفة من الطلبة وكيفية التعامل معهم.
2- اإعداد وكتابة التقارير.

3- مهارات القيادة – واأدوات التاأثري القيادي.
4- مبادئ التحقيق (اإجراءات التحقيق مع الطلبة).

5- الت�شال الفعال واأهميته واأنواعه.

الفئة امل�شاركة:

�شباط من رتبة (مالزم اإىل نقيب).

    

مكان االنعقاد:

معهد تدريب ال�شباط.

اجلهة امل�شتفيدة:

اأكادميية �شعد العبداهلل للعلوم الأمنية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

10- 2017/9/14تفرغ كلي10- 15اأ�شبوع

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
دورة تنمية املهارات الإدارية وال�صلوكية

يف التعامل مع الطلبة الع�صكريني



2018 - 201777

 الهدف:

    تهدف الدورة اإىل اعداد امل�شاركني نظريا وعمليا ملمار�شة الدوار  القيادية بفاعلية 

وكفاءة من خالل اك�شابهم للمعارف واملهارات والجتاهات املعا�شرة التي توؤهلهم ملمار�شة 

العمل القيادي مبفهومه املعا�شر بفاعلية وكفاءة مبا ي�شاهم يف رفع قدراتهم على التمييز 

يف العمال القيادية املوكلة لهم.

املحتوى: 

1- مفهوم القيادة. 
2- اهمية القيادة الدارية.

3- عنا�شر القيادة.
4- الدرا�شات ال�شا�شية  املعا�شرة للقيادة : ( امناط القيادة ـ القائد الفعال ـ نظريات 

القيادة ـ مهارات القيادة ).

5- تطبيقات عملية. 

الفئة امل�شاركة:

�شباط .

املدنيني احلا�شلني على موؤهل جامعي.

مكان االنعقاد:

معهد تدريب ال�شباط.

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

1- 2017/10/5تفرغ جزئي15ا�شبوع

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
دورة القيادة الفاعلة



2018 - 2017
78

الهدف:

تهدف الدورة اإىل تزويد امل�شاركني بطرق الإ�شعافات الأولية والإنعا�س القلبي الرئوي.

املحتوى: 

1- مقدمة بالإ�شعاف الأويل واجلهاز التنف�شي والدوري.
2- دعم احلياة الأويل وفح�س امل�شاب الأويل والفح�س الثانوي.

3- ان�شداد املمرات الهوائية والق�شبة و الإنعا�س الرئوي للبالغ والطفل والر�شيع.
4- النزيف واجلروح واحلروق.

5- الهيكل العظمي ودعم وتثبيت الك�شور.

الفئة امل�شاركة:

�شباط .

العاملني املدنيني احلا�شلني على موؤهل جامعي. 

مكان االنعقاد:

معهد تدريب ال�شباط.

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات الأمنية. 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

15- 2017/10/19تفرغ كلي10- 15ا�شبوع
1- 2018/4/5تفرغ كلي10- 15ا�شبوع

دورة الإ�صعافات الأولية

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
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 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
دورة تنمية مهارات اإدارة الوقت

الهدف:

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

يف العمل الأمني.

املحتوى: 

1- اأبعاد العملية الإدارية وحتقيق فعاليتها يف العمل ال�شرطي.
2- طبيعة الوقت وال�شتخدام الفعال له.

3- طرق تقييم ق�شاء الوقت.
4- حتليل عوامل �شياع الوقت.

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

الفئة امل�شاركة:

�شباط. 

العاملني املدنيني احلا�شلني على موؤهل جامعي.

     

مكان االنعقاد:

معهد تدريب ال�شباط.

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات الأمنية. 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

5- 2017/11/9تفرغ كلي10- 15ا�شبوع
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 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب

الهدف :
املعرفة  واك�شاب  التيكيت  بينه  والغرق  الربوتوكول  معرفة  اىل  الدورة  تهدف   

الكاملة ملفاهيم الربوتوكول الدويل ، وب�شط املفاهيم من خالل ال�شلوكيات اليومية مع 

التطبيق يف جمال العمل اليومي .

 املحتوي :
1-تعريف الربوتوكول ( املوا�شم – التيكيت ).

2- عالقة الربوتوكول بالثقافة العامة .
3- معرفة املوا�شيم الر�شمية الع�شكرية التي تخ�شع للربوتوكول  الثابت .

4- اكت�شاب املعرفة الكامل ملفاهيم الربوتوكول الدويل. 
ال�شخ�شيات  كبار  مع  التعامل  يف  دوليا  عليها  املتعارف  الالزمة  املهارات  معرفة   -5
وال�شيوف يف املحافل ( مكان اجللو�س – مائدة الطعام – املكاملات الهاتفية – حتديد 

ا�شبقية اجللو�س ) .... الخ .

6-تب�شيط مفاهيم الربوتوكول من خالل ال�شلوكيات الفردية اليومية. 
يف  والتفاو�س  التباحثية  اللقاءات  تنظيم  يف  الالزمة  املهارية  املعرفة  7-اكت�شاب 

الجتماعات والحتفالت الر�شمية وفقا لقواعد الربوتوكول .

8-معرفة وتنمية املهارات يف ممار�شة وتطبيق الربوتوكول يف جمال العمل اليومي. 

الفئة امل�شاركة:
�شباط . 

العاملني املدنيني احلا�شلني على موؤهل جامعي.

مكان االنعقاد:
معهد تدريب ال�شباط.

اجلهة امل�شتفيدة:
خمتلف القطاعات الأمنية .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

19- 2017/11/23تفرغ جزئي 10- 15 اأ�شبوع

دوره اهداف معرفة فن الربوتوكول
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دورة فن التعامل مع اجلمهور

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب

الهدف :

اجلمهور  مع  التعامل  كيفية  على  املتدربني  مهارات  تنمية  اىل  الدورة  تهدف   

وتزويدهم بال�شاليب العلمية احلديثة التي متكنهم من التعرف على المناط املختلفة 

للجمهور وكيفية التعامل مع كل منط .

 املحتوي :

1- طبيعة وانواع خدمات التي يقدمها جهاز ال�شرطة الكويتي .
2- المناط املختلفة من الب�شر وكيفية التعامل معهم .

3- مهارات الت�شال باجلمهور . 
4- املهارات ال�شلوكية الواجب توافرها يف مقدمي اخلدمة بجهاز ال�شرطة .

5- كيفية التعامل مع �شكاوي اجلمهور .

الفئة امل�شاركة:

�شباط  

العاملني املدنيني احلا�شلني على موؤهل جامعي.

مكان االنعقاد:

معهد تدريب ال�شباط.

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات الأمنية. 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

3- 7 /2017/12تفرغ جزئي 10- 15 اأ�شبوع

دورة فن التعامل مع اجلمهور
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دورة �صغوط العمل

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب

الهدف :

تهدف الدورة اىل تنمية مهارات امل�شاركني واك�شابهم القدرات الالزمة يف كيفية   

التعامل مع �شغوط العمل يف الدارة.

املحتوي :

1- ا�شباب �شغوط العمل واثارة .
2- ال�شاليب العلمية يف ادارة �شغوط العمل .

3- �شغوط العمل وادارة ال�شراع واملنظمات المنية .
4- اجلوانب ال�شلوكية يف ادارة �شغوط العمل .

5- تطبيقات عملية .

الفئة امل�شاركة

�شباط ( قيادات عليا – و�شطى ).

    

مكان االنعقاد:

معهد تدريب ال�شباط.

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات المنية. 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

17 -2017/12/21تفرغ كلي15اأ�شبوع



2018 - 201783

دورة الت�صل�صل الع�صكري واأهميته لرجل ال�صرطة 

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب

الهدف:

      تهدف الدورة اإىل تعريف �شباط ال�شرطة باأهمية احرتا الرتب الع�شكرية والت�شل�شل 

الع�شكري .

املحتوى: 

1- اداء التحية الع�شكرية وذلك لتعزيز الروح الع�شكرية لدى ال�شباط .
2- فن املخاطبة واحرتام الرتبة الع�شكرية.

3- اأهمية روح املبادرة واحرتام الوقت.
4- الخال�س يف غلمل وخلق روح املناف�شة والعمل اجلماعي.

الفئة امل�شاركة:

�شباط من رتبة (مالزم اإىل نقيب)

    

مكان االنعقاد:

معهد تدريب ال�شباط.

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات المنية .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

24- 2017/12/28تفرغ كلي15اأ�شبوع
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دورة برنامج املحادثة ال�صرطية باللغة الجنليزية

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب

الهدف :

تهدف الدورة ايل  حت�شني مهارة ال�شتماع وت�شجيع التحدث باللغة الجنليزية   

وكيفية ا�شتخدام امل�شطلحات ال�شرطية يف املحادثة .

املحتوي : 

1- التعرف على امل�شطلحات ال�شرطية باللغة الجنليزية .
2- كيفية �شياغة احلوار بال�شكل ال�شحيح .

3- متثيل الدوار يف التحدث وال�شتماع واملناق�شة.
4- ا�شتخدام امل�شطلحات يف �شياغة احلوار واملناق�شة . 

5- تطبيقات عملية .

الفئة امل�شاركة:

�شباط

العاملني املدنيني على موؤهل جامعي 

مكان االنعقاد:

معهد تدريب ال�شباط

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات المنية 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

14- 2018/1/18تفرغ كلي10- 15اأ�شبوع
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دورة اإعداد وكتابة التقارير واملرا�صالت ال�صرطية 

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب

الهدف:

      تهدف الدورة اإملام امل�شاركني بكيفية كتابة التقارير وحما�شر الجتماع واملرا�شالت 

اليومية والأ�ش�س العلمية يف اإعدادها وكتابتها.

املحتوى: 

1- كيفية كتابة املخاطبات واملرا�شالت ال�شرطية (تطبيقات عملية).
2- الأ�ش�س العلمية يف اإعداد التقارير (تطبيقات عملية).

3- الأ�ش�س العلمية يف اإعداد املذكرات (تطبيقات عملية).
4- كيفية عمل حما�شر الجتماع والدعوات (تطبيقات عملية).
5- مهارات عر�س التقارير الأمنية ال�شفهية (تطبيقات عملية).

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

العاملني املدنيني احلا�شلني على موؤهل جامعي.

     

مكان االنعقاد:

معهد تدريب ال�شباط.

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات المنية.

    

 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

4- 2018/2/8 تفرغ كلي10 – 15ا�شبوع 
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دورة قيادة الفريق املتكامل 

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب

الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تزويد امل�شاركني باملهارات والقدرات املطلوبة يف جمال القيادة 

الأ�شا�شية  واملهارات  املفاهيم  واإك�شابهم  العمل،  فرق  واإدارة  قيادة  وكيفية  عام  ب�شكل 

الناجحة يف  الإدارية  وال�شلوكيات  الإدارة احلديثة  اإطار  العمل يف  فريق  بناء  ملتطلبات 

القيادة الفعالة ملجموعات فرق العمل.

املحتوى: 

1- مفهوم القيادة واأنواعها.
2- �شمات القائد واأ�شاليب القيادة.

3- القائد الفعال والهتمام ببعدي العمل والعاملني.
4- الت�شالت الإدارية وفن اإ�شدار الأوامر والتعليمات.

5- معوقات الت�شال وكيفية التغلب عليها.

الفئة امل�شاركة:

�شباط. 

العاملني املدنيني احلا�شلني على موؤهل جامعي.

مكان االنعقاد:

معهد تدريب ال�شباط.

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات الأمنية. 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

18- 22/ 2018/2تفرغ كلي10- 15ا�شبوع 
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)C.I.D ( دورة  دبلوم كامربدج الدويل ملهارات تقنية املعلومات

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب

الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تزويد املتدربني باأحدث التقنيات واملفاهيم املتعلقة باأ�ش�س ومبادئ 

اجلداول  وعمل  وا�شتعالم  البيانات  واإدخال  وتطبيقية  نظرية  الآيل  احلا�شب  اأنظمة 

عاملية  ب�شهادة  املتدربني  وتزويد  الآيل  احلا�شب  باأعمال  للقيام  فنياً  ال�شباط  واإعداد 

واملهارات املطلوبة لالن�شمام للمجتمع اأملعلوماتي.

املحتوى: 

.(I.T) 1- تقنية املعلومات
.(WINDOWS) 2- ا�شتخدام الكمبيوتر واإدارة امللفات با�شتخدام

.(WORD) 3- معاجلة الن�شو�س با�شتخدام
.(EXCEL) 4- اأوراق العمل با�شتخدام

.(POWER POINT) 5- العرو�س التقدمية با�شتخدام
.(ACCES )6- مقدمة اإىل تقنية املعلومات قواعد البيانات با�شتخدام

.(INTERNET EXPLORER) 7- ا�شتخدام برنامج

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

العاملني املدنيني احلا�شلني على موؤهل جامعي.

مكان االنعقاد:

معهد تدريب ال�شباط.

اجلهة امل�شتفيدة:     

خمتلف القطاعات الأمنية.  

  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

3/4- 2018/4/19تفرغ كلي10 7 اأ�شابيع



2018 - 2017
88

دورة حتليل امل�صكالت واتخاذ القرارات الإدارية 

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب

الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تزويد امل�شاركني باأ�ش�س املنهج العلمي امل�شتخدم يف حتديد وتعيني 

واتخاذ القرارات املنا�شبة يف امل�شكالت املتعلقة بالعمل والقدرة على تو�شيفها والوقوف 

على م�شبباتها وفقا للمداخل الدارية احلديثة مبا ي�شاهم يف رفع كفاءتهم وفاعلية  يف  

جمال حل امل�شكالت واتخاذ القرارات.

املحتوى: 

1- اأ�شاليب حتديد وت�شخي�س امل�شكالت يف العمل الأمني.
2- القوى املوؤثرة يف امل�شكلة ودرجة تاأثريها.

3- تنمية التفكري األبتكاري يف حتليل م�شكالت العمل ال�شرطي.
4- اأ�شاليب اتخاذ القرارات ملواجهة امل�شكالت الأمنية.

5- مهارات �شنع القرارات.
6- اأ�شاليب امل�شاركة يف اتخاذ القرارات.

7- دور تكنولوجيا املعلومات يف دعم اتخاذ القرارات.
8- تطبيقات عملية.

الفئة امل�شاركة:

�شباط 

العاملني املدنيني احلا�شلني على موؤهل جامعي.
     

مكان االنعقاد:

معهد تدريب ال�شباط.

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات الأمنية. 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

11- 2018/3/15تفرغ كلي15ا�شبوع 
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 معهد تدريب 
ضباط الصف واألفراد

ج
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اخلطة الزمنية لدورات الرتقية 

للعام التدريبي )2017 / 2018( التعليم الذاتي

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب

ا�صم الدورةالرقم
تعقد خالل الفرتة

العدد

اإىلمن

1
دورة الرتقية (22) لرتبة وكيل عريف

2017/4/22017/4/25
244

218دورة الرتقية (22) لرتبة �شرطي

2
دورة الرتقية (22) لرتبة رقيب

2017/4/ 162017/5/11
224

264دورة الرتقية (22) لرتبة عريف

3
دورة الرتقية (22) لرتبة وكيل عريف

2017/4/302017/5/25
244

218دورة الرتقية (22) لرتبة �شرطي

4
دورة الرتقية )16( لرتبة وكيل �شابط  

2017/9/102017/10/5
193

287دورة الرتقية (20) لرتبة رقيب اأول

5
2017/10/12017/10/26244دورة الرتقية (22) لرتبة وكيل عريف

219دورة الرتقية (22) لرتبة �شرطي

6
دورة الرتقية (20) لرتبة رقيب اول

2017/10/222017/11/16
288

264دورة الرتقية (22) لرتبة عريف 

7
دورة الرتقية (22) لرتبة رقيب

2017/11/122017/12/7
223

300دورة الرتقية (22) لرتبة وكيل عريف

8
 دورة الرتقية )22( لرتبة عريف

2017/12/32017/12/28
264

219دورة الرتقية (22) لرتبة �شرطي 

9
دورة الرتقية (16) لرتبة وكيل �شابط

 12/ 24

2017/

2018/1/ 18193

288دورة الرتقية (20) لرتبة رقيب اول 

10
دورة الرتقية جلميع الرتب من رتبة 

�شرطي ايل رتبة وكل �شابط

2018/ 2/ 42018/3/ 1         

---
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 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
دورات ال�صرطة الن�صائية 

2017/4/92017/5/425الدورة الرتقية (3) لرتبة عريف1

196 /242017/10 /2017/9دورة الرتقية (2) لرتبة وكيل �شابط2

2017/10/292017/11/237دورة الرتقية (6) لرتبة رقيب3

2017/12/32017/12/2812دورة الرتقية (6) لرتبة وكيل عريف4

5
دورة الرتقية جلميع الرتب من رتبة 

�شرطي اىل رتبة وكيل �شباط

2018/1/282018/2/22
  

----
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ج- معهد تدريب �صباط ال�صف والأفراد

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب

ا�صم الدورةالرقم
تعقد خالل الفرتة

مدة الدورة

اإىلمن

1
دورة يف احلا�شب اليل وبرنامج 

 windows word 2010
(الثالثة -الرابعة)

2017/10/1

2018/ 3/ 4

2017/10/22

2018/ 3/ 25
 3اأ�شبوبيع

2
دورة م�شوؤويل املخازن والعهد 

( الثامنة ع�شر- التا�شعة ع�شر-الع�شرون ) 

2017/10/1

2018/1/21

2018/4/1

2017/10/22

2018/2/11

2018/4/22

3 اأ�شابيع

3
دورة التفتي�س المني 

 ( الثانية – الثالثة  )

2017/10/1

2018/1/ 28

2017/10/15

2018/ 2/ 11
اأ�شبوعني

4
 دورة فن التعامل مع اجلمهور

 (الثانية والثالثون –الثالثة والثالثون –

الرابعة والثالثون –اخلام�شة والثالثون )

2017/10/8

2017/12/10

2018/1/14

2018/ 4/8

2017/10/15

2017/12/17

2018/1/18

2018/4/ 15

اأ�شبوع

5
 دورة اللغة الجنليزية  

( الويل –الثانية –الثالثة )

2017/10/8

2017/12/24

2018/4/1

2017/10/22

2018/1/7

2018/4/15

اأ�شبوعني

6
دورة ال�شعافات الولية  (ال�شابعة) 

–( الثامنة - التا�شعة)

2017/10/29

2017/12/3

2018/4/22

2017/11/12

2017/12/17

2018/5/6

اأ�شبوعني

7
 دورة �شكرتارية واإدارة املكاتب

 ( احلادية العا�شرة)

4 اأ�شابيع2017/10/292017/11/26

اأ�شبوع2017/11/122017/11/16دورة احل�س المني  (الوىل )8

9
دورة ماأموري ل�شلكي 

 (ال�شابعة - الثامنة)

2017/11/19

2018/ 4/29

2017/11/26

2018/ 5/ 6
اأ�شبوع

10
 دورة التميز الوظيفي

 (الويل – الثانية -الثالثة)

2017/11/19

2018/1/ 28

2018/3/18

2017/11/26

2018/2/4

2018/ 3/25

ا�شبوع

11
 دورة احلا�شب الآيل ال�شاملة

 ( احلادية والع�شرون)

 6اأ�شابيع2017/12/32018/1/14
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 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب

12
 دورة اعداد وكتابة التقارير

  (الرابعة ع�شر )

ا�شبوعني2017/12/32017/12/17

13
دورة �شكرتري حمرتف

  (الثانية -الثالثة)

 2018/1/21

  2018/ 4/1

2018/2/11

2018/ 4/22
 3اأ�شابيع

اأ�شبوع2018/1/212018/1/28دورة ماأمون عمليات  (الأوىل)14

15
دورة املهارات القتالية والدفاع عن 

النف�س  (الوىل – الثانية –الثالثة )

2018/2/4

2018/3/4

2018/4/8

2018/2/11

2018/ 3/11

2018/4/15

اأ�شبوع

16
 دورة ادارة الوقت و�شغوط العمل 

 (الثانية – الثالثة )

2018/3/11

2018/4/22

2018/3/18

2018/4/29
اأ�شبوع

اأ�شبوع2018/4/222018/4/29دورة التفتي�س البيئي (الأوىل)17

18
دورة ا�شلحه الدمار ال�شامل والوقاية 

منها  (الوىل)

ا�شبوع2018/4/222018/4/29

اأ�شبوعني2018/4/222018/5/6دورة حت�شني اخلط  (اخلام�شة )19
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 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
مقدمة يف احلا�صب الآيل وبرنامج

Windows word 2010 )الثالثة- الرابعة (

الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تاأهيل عدد من �شباط �شف وافراد ومدنيني على كيفية ا�شتخدام 

احلا�شب الآيل (ت�شغيل وبحث واإدخال وطباعة وتن�شيق املكاتبات والتقارير واجلداول 

والنماذج والهياكل التنظيمية ) وذلك عن طريق الربامج احلديثة. 

املحتوى: 

1- مكونات احلا�شب الآيل وكيفية ت�شغيله.
2- التدرب على ت�شغيل حمركات الأقرا�س واإن�شاء املجلدات .

3- التدرب على طباعة وتن�شيق املكاتبات والتقارير واجلداول والنماذج الإدارية والهياكل 
التنظيمية وحفظ امللفات.

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف.

اأفراد .

املدنيني العاملني يف بع�س اإدارات وزارة الداخلية.

     

مكان االنعقاد:

معهد تدريب �شباط ال�شف والأفراد.

اجلهة امل�شتفيدة:

اأكادميية �شعد العبداهلل للعلوم الأمنية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

1- 2017/10/22تفرغ كلي 326 اأ�شابيع 
4- 2018/3/25تفرغ كلي 326 اأ�شابيع 
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دورة م�صئويل املخازن والعهد

 )الثامنة ع�صر-  التا�صع ع�صر –الع�صرون(

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب

الهدف:

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

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

املحتوى: 

1-اأمناء املخازن.
2- اأمناء العهد.

3- تطبيقات عملية.
4- امن و�شالمة املخازن.

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف.

اأفراد .

املدنيني العاملني بوزارة الداخلية.

مكان االنعقاد:

معهد تدريب �شباط ال�شف والأفراد.

اجلهة امل�شتفيدة:

اأكادميية �شعد العبداهلل للعلوم الأمنية.

 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

1- 2017/10/22تفرغ كلي 324 اأ�شابيع 
1/21- 2018/2/11تفرغ كلي 324 اأ�شابيع 
1- 2018/4/22تفرغ كلي 324 اأ�شابيع 
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دورة التفتي�س الأمني )الثانية –الثالثة (

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب

الهدف:
     تهدف الدورة اإىل رفع كفاءة �شباط ال�شف والأفراد والعاملني بوزارة الداخلية يف 

اأجهزة  ا�شتخدام  وطرق  قانونية  اإجراءات  من  يتبعه  ما  وجميع  الأمني  التفتي�س  جمال 

التفتي�س من اأجل تنمية قدراتهم بذلك املجال.

 املحتوى: 
1- قانون التفتي�س (يتعرف املنت�شب على جميع القوانني والجراءات املتعلقة بالتفتي�س).
2- اأ�شاليب التفتي�س (يتدرب املنت�شب على اأ�شاليب التفتي�س الأمني وتدريب عملية على 

التفتي�س )الأ�شخا�س – ال�شيارات- املباين). 

3- اأجهزة التفتي�س (يتدرب املنت�شب على كيفية العمل باأجهزة التفتي�س الأمني املختلفة).
املخدرات  اأنواع  على  املنت�شب  (يتعرف  عامة”  “حما�شرة  املخدرات  على  التعرف   -4

واأ�شكالها ومفعولها واأثرها).

اأنواع املتفجرات  5- التعرف على املتفجرات “حما�شرة عامة” (يتعرف املنت�شب على 
واأ�شكالها ومفعولها واأثرها).

 6- فن التعامل مع اجلمهور (يتعرف املنت�شب على ا�شول العالقات الن�شانية والتعامل 

مع اجلمهور) .

الفئة امل�شاركة:
�شباط �شف. 

اأفراد .

(العاملني يف وزارة الداخلية).

مكان االنعقاد:
معهد تدريب �شباط ال�شف والأفراد.

اجلهة امل�شتفيدة:
اأكادميية �شعد العبداهلل للعلوم الأمنية. 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

1- 2017/10/15تفرغ كلي25اأ�شبوعني
1/28 -2/11 /2018تفرغ كلي25اأ�شبوعني
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دورة فن التعامل مع اجلمهور

)الثانية والثالثون- الثالثة والثالثون- الرابعة والثالثون – اخلام�صة والثالثون (

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب

الهدف:
     تهدف الدورة اإىل تنمية مهارات �شباط ال�شف والأفراد واملدنيني على كيفية التعامل 

مع اجلمهور واإملامهم بالأ�شاليب العملية التي متكنهم من التعرف على اخلدمات املقدمة 

للجمهور والأمناط املختلفة من اجلمهور وكيفية التعامل مع �شكاوي اجلمهور وفح�شها 

والإجراءات الواجب اإتباعها حيالها. 

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

2- الأمناط املختلفة من الب�شر وكيفية التعامل معهم.
3- مهارات الت�شال باجلمهور.

4- املهارات ال�شلوكية الواجب توافرها يف مقدمي اخلدمة بجهاز ال�شرطة.
5- كيفية التعامل مع �شكاوي اجلمهور.

6- متابعة وتقييم اأداء اخلدمات التي يقدمها جهاز ال�شرطة الكويتي.
7- احلكومة اللكرتونية والتعامل مع اجلمهور.

8- درا�شة حالت.

الفئة امل�شاركة:
�شباط �شف.

اأفراد. 

املدنيني العاملني بوزارة الداخلية.

مكان االنعقاد:
معهد تدريب �شباط ال�شف والأفراد.

اجلهة امل�شتفيدة:
اأكادميية �شعد العبداهلل للعلوم الأمنية.

    

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

8- 2017/10/15تفرغ كلي 32اأ�شبوع 
10-2017/12/17تفرغ كلي32اأ�شبوع 
14- 2018/1/18تفرغ كلي32اأ�شبوع 
تفرغ كلي32اأ�شبوع 

 2018/4/15 -8
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دورة اللغة الجنليزية 

)الوىل –الثانية –الثالثة (

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب

الهدف :

تهدف الدورة اىل رفع كفاءة �شباط ال�شف والفراد واملدنيني العاملني يف وزارة   

العاملني يف  يحتاجها  التي  ال�شليمة  املحادثة  وا�شا�شيات  اللغة الجنليزية  الداخلية يف 

وزارة الداخلية .

املحتوي : 

1- مقدمة.
2- قواعد.

3- مفردات م�شتخدمة يف جمال العمل.
4- اأ�شا�شيات املحادثة ال�شليمة .

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف. 

اأفراد .

(العاملني يف وزارة الداخلية).

مكان االنعقاد:

معهد تدريب �شباط ال�شف والأفراد.

اجلهة امل�شتفيدة:

اأكادميية �شعد العبداهلل للعلوم الأمنية .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

8- 2017/10/22تفرغ كلي25اأ�شبوعني
2017/12/24-2018/1/7تفرغ كلي25اأ�شبوعني
4/22- 2018/5/6تفرغ كلي25اأ�شبوعني
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دورة الإ�صعافات الأولية

 )ال�صابعة –الثامنة –التا�صعة (

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب

الهدف:

بوزارة  العاملني  واملدنيني  والأفراد  ال�شف  اإىل  رفع كفاءة �شباط  الدورة       تهدف 

الداخلية باملعلومات واملهارات يف جمال الإ�شعافات الأولية للم�شابني. 

املحتوى: 

1- م�شادر العدوى.
2- طرق حمل امل�شاب.

3- الإنعا�س الطبي الرئوي.
4- النزيف.

5- الختناق.
6- �شربة ال�شم�س.

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

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف.

اأفراد .

املدنيني العاملني بوزارة الداخلية.

مكان االنعقاد:

معهد تدريب �شباط ال�شف والأفراد.

اجلهة امل�شتفيدة:

اأكادميية �شعد العبداهلل للعلوم الأمنية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

29/ 10-12 /11 /2017تفرغ كلي25اأ�شبوعني
3 -17 /12 /2017تفرغ كلي25اأ�شبوعني
22/ 4 -5/6 /2018تفرغ كلي25اأ�شبوعني
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دورة �صكرتارية واإدارة مكاتب

 )احلادية ع�صر(

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب

الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تاأهيل عدد من �شباط ال�شف والأفراد واملدنيني العاملني بوزارة 

الداخلية العمل الداري يف مكاتب امل�شئولني.

املحتوى: 

املكاتبات  وتن�شيق  طباعة  كيفية  على  املنت�شب  يتدرب   )  word  2010 برنامج   -1
واجلداول والهياكل التنظيمية واإعداد النماذج اخلا�شة بجهة العمل).

2- ال�شكرتارية العامة: يتدرب املنت�شب على اأعمال ال�شكرتارية العامة وت�شمل (التعرف 
على اأنواع ال�شكرتارية وكيفية الت�شجيل ب�شجل الربيد الوارد وال�شادر وكتابة املكاتبات 

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

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف.

اأفراد .

العاملني املدنيني يف بع�س اإدارات وزارة الداخلية.

مكان االنعقاد:

معهد تدريب �شباط ال�شف والأفراد.

اجلهة امل�شتفيدة:
    

اأكادميية �شعد العبداهلل للعلوم الأمنية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

10/29- 2017/11/26تفرغ كلي426 اأ�شابيع



2018 - 2017101

دورة احل�س المني  ) الوىل (

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب

الهدف : 

تهدف الدورة على التعرف على الو�شائل التي ت�شهم يف توقع ارتكاب اجلرمية   

والتنبوؤ بزيادة معدلتها وتنوعها وحماولة منع ارتكاب يف الوقت الذي يحاول املجرمون 

ارتكاب  �شبيل  يف  العلم  وخمرتعات  العلمية  والتقنيات  املادية  المكانات  توظيف  فيه 

جرائمهم وحماولة الفالت من العدالة .

املحتوي :

1- ما هو احل�س المني .
2- تعريف احل�س المني. 
3- اهمية احل�س المني .

4- اهداف احل�س المني .
5- تنمية احل�س المني .

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف.

اأفراد. 

العاملني املدنيني من منت�شبي  وزارة الداخلية.

مكان االنعقاد:

معهد تدريب �شباط ال�شف والأفراد.

اجلهة امل�شتفيدة:
    

اأكادميية �شعد العبداهلل للعلوم الأمنية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

12- 2017/11/16تفرغ كلي26ا�شبوع 



2018 - 2017
102

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب
دورة ماأمور ل�صلكي  ) ال�صابعة- الثامنة (

الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تنمية قدرات رجال ال�شرطة العاملني بوزارة الداخلية يف جمال 

الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية.

 

املحتوى: 

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

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف. 

اأفراد .

(العاملني يف وزارة الداخلية).

مكان االنعقاد:

معهد تدريب �شباط ال�شف والأفراد.

اجلهة امل�شتفيدة:

اأكادميية �شعد العبداهلل للعلوم الأمنية. 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

19- 2017/11/26تفرغ كلي25اأ�شبوع
29 /4- 2018/5/6تفرغ كلي25اأ�شبوع
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 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب

الهدف :

تهدف الدورة اىل رفع كفاءة �شباط ال�شف وافراد ومدنيني  العاملني يف  وزارة الداخلية  

وتر�شيخ قواعد واخالقيات العمل املهني للو�شول ايل التميز بكل ا�شكاله.

املحتوي :

1- تعريف التميز.
2- مراحل التميز. 
3- معوقات التميز.

4- �شفات املتميزين.

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف. 

اأفراد. 

(العاملني يف وزارة الداخلية).

مكان االنعقاد:

معهد تدريب �شباط ال�شف والأفراد.

اجلهة امل�شتفيدة:

اأكادميية �شعد العبداهلل للعلوم الأمنية. 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

19- 2017/11/26تفرغ كلي25اأ�شبوع
28 /1- 2018/2/4تفرغ كلي25اأ�شبوع
18- 2018/3/25تفرغ كلي25اأ�شبوع

دورة التميز الوظيفي 

 )الويل – الثانية – الثالثة (
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دورة احلا�صب الآيل ال�صاملة ) احلادية والع�صرون(

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب

الهدف:

كيفية  واملدنيني على  والأفراد  ال�شف  تاأهيل عدد من �شباط  اإىل  الدورة  تهدف       

ا�شتخدام احلا�شب الآيل يف ت�شغيل وبحث واإدخال وطباعة وتن�شيق املكاتبات والتقارير 

والنماذج والهياكل التنظيمية وذلك عن طريق الربامج احلديثة.

املحتوى: 

- برنامج (WINDOWS 7) يدر�س املتدرب مكونات احلا�شب الآيل وكيفية ت�شغيله 

كما يتدرب على ت�شغيل حمركات الأقرا�س واإن�شاء املجلدات. 

- برنامج (WORD 2010) يتدرب املنت�شب على طباعة وتن�شيق املكاتبات واجلداول 

والنماذج والهياكل التنظيمية وحفظ امللفات.

- برنامج (Excel 2010) يتدرب املنت�شب على طباعة اجلداول احل�شابية وتن�شيقها 

وعمل املعادلت الريا�شية والإح�شائية واإن�شاء املخططات البيانية.

اإعداد وتن�شيق  املنت�شب على كيفية  POWER POINT 2010) يتدرب  - برنامج( 

وعر�س العرو�س التقدمية.

- برنامج (Access 2010) يتدرب املنت�شب على كيفية اعداد وا�شتخدام قواعد البيانات.

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف.

اأفراد .

املدنيني العاملني يف بع�س اإدارات وزارة الداخلية .

مكان االنعقاد:

معهد تدريب �شباط ال�شف والأفراد.

اجلهة امل�شتفيدة:
     

اأكادميية �شعد العبداهلل للعلوم الأمنية.
     

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

تفرغ كلي626 اأ�شابيع
2017/ 12 / 3
2018/ 1/ 14
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 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب

الهدف:

     تهدف الدورة اإىل رفع مهارات العاملني يف وزارة الداخلية على كيفية اإعداد وكتابة 

التقارير الإدارية والفنية.

املحتوى: 

1- كيفية اإعداد التقارير.
2- حما�شرة عامة يف اإدارة الوقت.

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف.

اأفراد. 

املدنيني العاملني بوزارة الداخلية.

مكان االنعقاد:

معهد تدريب �شباط ال�شف والأفراد.

اجلهة امل�شتفيدة:
      

اأكادميية �شعد العبداهلل للعلوم الأمنية.

 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

3- 2017/12/17تفرغ كلي24اأ�شبوعني

دورة اإعداد وكتابة التقارير 

)الرابعة ع�صر(
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دورة �صكرتري حمرتف 

)الثانية -الثالثة(

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب

الهدف:

التنفيذية املحرتفة جتيد  لل�شكرتارية  اكت�شاب مهارات حديثة  اإىل  الدورة       تهدف 

اإدارة نف�شك ومديرك وكل الإدارات الأخرى والتعامل مع الأزمات واتخاذ القرار، خلق 

بيئة عمل ايجابية، والتغلب عل ال�شعوبات وحتقيق النجاح، وت�شتطيع اأن تكون ال�شكرتري 

الإداري يف  العمل  تنظيم  وكيفية  واحرتافية  عملك مبهارة  املحرتف متار�س  التنفيذي 

مكاتب امل�شئولني.

املحتوى: 
املكاتبات  وتن�شيق  طباعة  كيفية  على  املنت�شب  يتدرب   (word 2010) برنامج   -1

واجلداول والهياكل التنظيمية واإعداد النماذج اخلا�شة بجهة العمل.

وت�شمل  اخلا�شة  ال�شكرتارية  اأعمال  على  املنت�شب  يتدرب  اخلا�شة:  ال�شكرتارية   -2�
التخطيط  واللتزامات-  املهام  جميع  وتلبية  بكفاءة  اليومي  الإداري  العمل  (اإدارة 

اليومي وحتديد الأولويات- مهارات الت�شال وفن احلوار- تنظيم اجتماعات واإعداد 

بطاقات الدعوة وحما�شر الجتماعات واإعداد التقارير- �شرعة البديهة والتعامل مع 

املواقف احلرجة بذكاء- تنظيم رحالت �شفر امل�شئول- تنظيم املقابالت- الرد على 

املكاملات الهاتفية- ا�شتقبال الربيد الوارد ملكتب امل�شئول- مهارات �شخ�شية وفنية 

واإدارية لزمة لنجاح ال�شكرتري التنفيذي املحرتف).

الفئة امل�شاركة:
�شباط �شف.

اأفراد. 

املدنيني العاملني بوزارة الداخلية.

مكان االنعقاد:
معهد تدريب �شباط ال�شف والأفراد.

اجلهة امل�شتفيدة:
الإدارة العامة املركزية للعمليات.

      

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

1/21- 2018/2/11تفرغ كلي326 اأ�شابيع
21- 2018/2/11تفرغ كلي326 اأ�شابيع
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دورة ماأمور عمليات )الأوىل(

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب

الهدف:

     تهدف الدورة اإىل طرق ا�شتقبال البالغات والأوامر وتوجيهها من العمليات اإىل 

الإدارات وطرق التن�شيق امل�شرتك.

 

املحتوى: 

1- اإدارة الأزمات يف غرفة العمليات.
2- اأ�شا�شيات غرف العمليات.

3- كيفية تعامل البالغات من قبل ماأمور العمليات والتن�شيق مع اجلهات امل�شرتكة.
4- فل�شفة التعامل مع البالغات اجل�شمية والب�شيطة.

5- ا�شرتاتيجية غرفة العمليات.
 

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف .

اأفرا.د 

(العاملني يف وزارة الداخلية).

مكان االنعقاد:

معهد تدريب �شباط ال�شف والأفراد.

اجلهة امل�شتفيدة:

اأكادميية �شعد العبداهلل للعلوم الأمنية .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

21- 2018/1/28تفرغ كلي26اأ�شبوع
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دورة املهارات القتالية والدفاع عن النف�س

) الويل – الثانية – الثالثة (

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب

الهدف :
 

تهدف الدورة ايل رفع كفاءة �شباط ال�شف والفراد العاملني يف وزارة الداخلية    

وتدريبهم على الدفاع واللتحاق العزل والدفاع �شد ال�شلحة البي�شاء او النارية والكبح 

والت�شفيد واعتقال املطلوبني .

املحتوي : 

1- التنمية البدنية وال�شرتاتيجيات.  
2- دفاع ال�شرب باأنواعه والتخل�س من امل�شكات اخلطرة.

3- اأ�ش�س التعامل مع ال�شالح .
4- طرق التثبيت والذعان للمتهمني دون اإيذائه .

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف.

اأفراد. 

املدنيني العاملني بوزارة الداخلية.

مكان االنعقاد:

معهد تدريب �شباط ال�شف والأفراد.

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

4- 11 /2 /2018تفرغ كلي26ا�شبوع 
4 -11 /3 /2018تفرغ كلي26ا�شبوع 
8 – 15 /4 /2018تفرغ كلي26ا�شبوع 



2018 - 2017109

دورة اإدارة الوقت و�صغوط العمل 

)الثانية -الثالثة(

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب

الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تنمية مهارات املتدربني اخلا�شة يف اإدارة الوقت و�شغوط العمل 

وذلك لالرتقاء بالعمل واإجنازه على اأكمل وجه.

املحتوى: 

1- مبادئ اإدارة الوقت وفوائدها.
2- اأنواع ال�شخ�شية واإدارة الوقت.

3- خطوات ان�شاء ورقة للتدقيق على الوقت.
4- الأهداف والأوليات- الأهداف والغايات.

5- تخطيط اإدارة الوقت.
6- عقبات و�شع خطة اإدارة الوقت.

7- فوائد التخطيط.

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف.

اأفراد. 

املدنيني العاملني بوزارة الداخلية.

مكان االنعقاد:

معهد تدريب �شباط ال�شف والأفراد.

اجلهة امل�شتفيدة:
القيادة التن�شيقية حلماية الأمن الداخلي. 

خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.
      

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

11- 2018/3/18تفرغ جزئي20اأ�شبوع
22- 2018/4/29تفرغ جزئي20اأ�شبوع
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دورة التفتي�س البيئي  )الويل (

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب

الهدف:

تهدف الدورة اإىل رفع م�شتوي العاملني بوزارة الداخلية يف املهام البيئية عليها .

 

املحتوى: 

1- التطبيقات يف اجراءات القانون البيئي 24 /2014.
2- حما�شرة عامة للتعريف على مهام واخت�شا�شات �شرطة البيئية. 

 

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف. 

اأفراد 

(العاملني يف وزارة الداخلية).

مكان االنعقاد:

معهد تدريب �شباط ال�شف والأفراد.

اجلهة امل�شتفيدة:

اأكادميية �شعد العبداهلل للعلوم الأمنية .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

22- 2018/4/29تفرغ كلي25اأ�شبوع
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دورة ا�صلحة الدمار ال�صامل والوقاية منها  ) الويل (

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب

الهدف : 

     تهدف الدورة ايل توعية امل�شارك باأنواع ا�شلحة الدمار ال�شامل بطرق ال�شتدلل 

الدمار  ا�شلحة  مع  التعامل  امليدانية يف  باملهارات  بالتزود  منها  والوقاية  ميدانيا  عليها 

ال�شامل .

املحتوى: 

1- التعرف على انواع ا�شلحة الدمار ال�شامل .
2- تاريخ ا�شتخدام هذه ال�شلحة.

3- طرق ال�شتدلل على وجود هذه ال�شلحة ميدانيا.
4- طرق الوقاية منها من خالل الو�شائل املتاحة 

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف.

اأفراد .

املدنيني العاملني بوزارة الداخلية.

مكان االنعقاد:

معهد تدريب �شباط ال�شف والأفراد.

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

22-29 /4 /2018 تفرغ كلي25ا�شبوع
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دورة حت�صني اخلط )اخلام�صة (

 اأواًل : قطاع �شئون التعليم  والتدريب

الهدف:

     تهدف الدورة اإىل رفع كفاءة �شباط ال�شف والأفراد والعاملني مبختلف قطاعات 

وزارة الداخلية لتح�شني اخلط وتعلم فنون اخلطوط العربية.

 

املحتوى: 

حت�شني اخلط وتعلم فنون اخلطوط العربية.

 

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف. 

اأفراد .

املدنيني العاملني بوزارة الداخلية.

مكان االنعقاد:

معهد تدريب �شباط ال�شف والأفراد.

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

22 /4 – 6 /5 /2018 تفرغ جزئي20اأ�شبوعني
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مركز التدريب 
التخصصي لقطاع 

األمن الخاص

ثـانيًا
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ا�صم الدورةالرقم
تعقد خالل الفرتة

مدة الدورة
اإىلمن

1
الدورة المنية امل�شرتكة رقم  

( 5-4 -3)

2017/9 /3
2017/ 12/3
2018/ 3 /25

2017/9 /14
2017/ 12/14

2018/ 4/5
اأ�شبوعني

2
دورة تن�شيطية م�شد�س

 m16 و

رقم(4-3-2-1)   

2017/ 9/ 3
2017 /11/ 12

2018/2/11
2018/4/ 15

2017/9/14
2017/ 11/23
2018/ 2/ 22
2018/ 4/ 26

ا�شبوعني  

3
دورة القيادة امليدانية لل�شباط 

رقم  (2 )

2017/9/32017/9/14
اأ�شبوعني

4
دورة تن�شيطية لرماية

 m16
رقم(2-1)   

2017/9/3

2018/ 1/ 7

2017/10/5

2018/ 2/ 8
5 ا�شابيع

5
دورة تقدمية لدارة احلماية 

اخلا�شة  (2-1 )

2017 9/5

2018/ 1/ 21

2017/10/5

2018/ 2/ 8
3 ا�شابيع 

6
دورة ا�شلحة ال�شناد 

املتو�شطة رقم (8)

2017/ 9/102017/11/9
8 ا�شابيع

7
دورة مكافحة الرهاب 

التقدمية رقم 

  ( 46-45-44-43-42-41)

2017/9/ 10
2017/ 10/ 8
2017/ 11/ 5
2017/ 12/3
2018/ 3/4

2018/ 4/ 1 

 2017/10/ 7
2017/ 11/ 4
2017/ 12/2

2017/ 12/ 30
2018/ 3/ 31
2018/ 4/ 28

4 ا�شابيع       

8
دورة مكافحة الرهاب 

التاأ�شي�شية رقم (22) ودورة 

ال�شناد التاأ�شي�شية رقم (17)

6 ا�شهر2017/9/102018/3/3

9
دورة مدرب مكافحة ارهاب 

وتخلي�س الرهائن رقم  (1)

6 ا�شهر2017/9/102018/3/3

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
الدورات التدريبية التي تعقد يف 

 مركز التدريب التخ�ص�صي لقطاع الأمن اخلا�س  للمو�صم التدريبي 2018/2017
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 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص

10

دورة التاأ�شي�شية للتخل�س 

من املتفجرات الرهابية 

والذخائر الع�شكرية وطرق 

الك�شف عنها رقم (23)

2017/9/102018/3/15
6 ا�شهر 
ون�س 

11

دورة التعرف على املتفجرات 

واإجراءات العثور على ج�شم 

م�شتبه به رقم

(13-12-11-10-9-8- 7) 

2017/ 9/ 12
2017/ 10/ 17
2017/11/ 21
2017/ 12/ 19
2018/ 1/ 23
2018/ 2/ 20
 2018/ 3/ 6

2017/9/14
 2017/ 10/ 19
2017/ 11/ 23
2017/ 12/ 21
2018/ 1/ 25
2018/ 2/ 22
2018/ 3/ 8

3 ايام 

12
دورة �شيانة الآليات امل�شفية 

الفرن�شية ( البنهارد ) 

3 اأ�شابيع2017/9/172017/10/5

13
الدورة التاأ�شي�شية للم�شح 

الأمني رقم (12)

13 اأ�شابيع2017/9/172017/12/14

14
دورة م�شغل غرفة عمليات 

رقم (1) 

5 ا�شابيع 19 /10 /172017 /9 /2017

15
دورة التن�شيطية لرماية 

م�شد�س 9 ملم لل�شباط رقم   

(2-1)

2017/12/24

2017/ 12/ 31

2017/12/28

 2018/ 1/ 4
ا�شبوع

16
الدورة التن�شيطية لرماية 

بندقية m16 لالفراد  

رقم (3 -4)

2017/9/24

2018/ 4/ 15

2017/10/5

2018/ 4/ 26
ا�شبوعني

17
الدورة التقدمية لأمن 

وحمايةال�شخ�شيات رقم (6)

3 اأ�شابيع2017/9/242017/10/12

18
 mp7 دورة تن�شيطية

رقم (1)

اأ�شبوع2017/9/242017/9/82

الدورات التدريبية التي تعقد يف 

 مركز التدريب التخ�ص�صي لقطاع الأمن اخلا�س  للمو�صم التدريبي 2018/2017
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19
الدورة التاأ�شي�شية لرماية 

م�شد�س9 ملم التكتيكية رقم 

(10- 9)

2017/9/24

2018/ 1/ 14

2017/11/2

2018/ 2/ 22
6 ا�شابيع

دورة �شالح رقم (4 -5)20

2017/9/24

2018/ 3/ 25

2017/11/9

2018/ 5/ 10
7 ا�شابيع 

21
دورة ت�شغيل مدفع الية ر�س 

ماء  رقم (2-1)

2017/9/24

2018/ 3/ 26

2017/10/5

2018/ 4/ 5
اأ�شبوعني

22
دورة تقدمية الغازات امل�شيلة 

للدموع  رقم (4-3)

2017/10/1

2018/ 1/ 7

2017/10/12

2018/ 1/ 11
ا�شبوعني 

23
الدورة التاأ�شي�شية لجراءات 

والعمليات امليدانية لدارة 

المن وال�شيطرة رقم (17)

 15 اأ�شبوع2017/10/12018/1/11

7 ا�شابيع2017/10/12017/11/16دورة الفنون القتالية رقم  (5)24

25 s.f.f.c يوم واحد1 /10 /2017بطولة القتال

26
الدورة التن�شيطية للقنا�شة 

( امل�شتوى الول – امل�شتوي 

الثاين )

2017/10/1

2017/ 10/ 29

2017/10/7

 2017/ 11/ 4
اأ�شبوع

27
دورة التقدمية ل�شرايا المن 

وال�شيطرة رقم  

(8-7-6-5-4-3-2-1 )

2017/10/1
2017/ 11/ 4
2017/ 12/ 2
2018/ 1/ 7
2018/ 2/ 3
2018/ 3/ 3
2018/ 4/ 1
2018/ 5/5

2017/10/31
2017/ 11/ 29

 2017/ 12/ 27
 2018/ 1/ 25
 2018/ 2/ 21
 2018/ 3/ 28
 2018/ 4/ 30
 2018/ 5/ 30

3 ا�شابيع

28
دورة ت�شغيل و�شيانة من�شب ال�شالح

( protector m 151 ) 

3 ا�شابيع 2017/10/82017/10/26

29
الدورة تراخي�س املتفجرات 

وامل�شتودعات التاأ�شي�شية الثانية 

3 �شهور 2017/10/82018/1/4

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
الدورات التدريبية التي تعقد يف 

 مركز التدريب التخ�ص�صي لقطاع الأمن اخلا�س  للمو�صم التدريبي 2018/2017
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ا�شبوعني 2017/10/82017/10/21دورة الرماية التكتيكية التقدمية 30

31
الدورة التاأ�شي�شية لأمن 

املن�شاآت رقم  (19-18)

2017/10/15

2018/ 1/ 14

2017/1/12

 2018/ 2/ 22
6 اأ�شبوع

دورة دفاع عن النف�س (2-1)32

2017/10/15

 2018/ 3/ 4

2017/11/2

2018/ 3/ 22
3 ا�شابيع 

33
دورة رماية تقدمية لدارة 

احلماية اخلا�شة  رقم (2-1 ) 

2017/10/15

2018/ 3/4  

2017/11/20

2018/3/22  

اأ�صبوعني 

3 ا�صبايع 

34
دورة التخل�س من القنابل 

الرهابية التقدمية  (9)

9 ا�شابيع 2017/10/152017/12/14

35
دورة القيادة وال�شيانة

 رقم (4)

اأ�شبوعني2017/10/222017/11/9

36
دورة اعداد مدرب مكافحة 

ال�شغب (2 )

4 ا�شابيع 2017/10/222017/11/16

37
دورة تاأ�شي�شية مكافحة ال�شغب 

رقم (30)

11 اأ�شابيع2017/10/222018/1/4

38
الدورة التا�شي�شية لأمن 

وحماية ال�شخ�شيات الهامة 

رقم (38)

15 اأ�شابيع2017/10/222018/2/1

39
الدورة التاأ�شي�شية لأمن 

وحماية الطائرات الكويتية 

رقم (39)

3 �شهور 2017/10/222018/2/19

40
دورة تقدمية �شرايا مكافحة 

ال�شغب رقم (5-4-3-2)

2017/10/22
2017/11/ 26
2018/ 1/ 14
2018/ 2/ 18

2017/11/16
2017/ 12/ 21

2018/ 2/ 8
2018/ 3 / 22

4 ا�شابيع 

41
دورة القيادة وال�شيانة 

للمدرعات رقم (13 -14)

2017/10/29

2018/ 2/ 1

2018/1/25

 2018/ 4/ 30
9 اأ�شابيع

42
دورة البراج ومن�شات الطالق 

للمدرعات رقم (3-2)

2017/10/29

2018/ 2/ 1

2018/1/25

 2018/ 4/ 30
9 ا�شابيع 

43
الدورة ت�شغيل و�شيانة 

مدرعات حرباء ال�شحراء 

3 ا�شابيع 2017/10/292017/11/16

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
الدورات التدريبية التي تعقد يف 

 مركز التدريب التخ�ص�صي لقطاع الأمن اخلا�س  للمو�صم التدريبي 2018/2017
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44
 دورة القنا�شة التاأ�شي�شية 

(امل�شتوي الول ) رقم (12)

8 اأ�شابيع2017/11/52017/12/30

45
الدورة القتال يف املناطق 

املبنية رقم (15)

15 اأ�شابيع2017/11/52018/2/22

46
دورة رماية ر�شا�س عيار 7.62  

لالفراد رقم (1)

ا�شبوعني 2017/11/52017/11/16

47
دورة ت�شغيل و�شيانة اآلية الغاز  

(اأخلنرت)

3 اأ�شابيع2017/11/192017/12/7

48
دورة ت�شغيل من�شب اآلية الغاز 

رقم (5)

ا�شبوعني 2017/11/262017/12/14

49
الدورة التاأ�شي�شية  لدارة 

احلماية اخلا�شة رقم (19)

7 اأ�شابيع2017/11/262018/1/11

50
دورة القادة يف التعامل مع 

الحداث الرهابية الثالثة 

10 ايام 2017/11/282017/12/7

51
دورة م�شابقة فرق مكافحة 

ال�شغب  رقم (1)

ا�شبوع 2017/12/32017/12/7

52
دورة ت�شغيل و�شيانة اآلية 

(edjer toma) الر�س

3 ا�شابيع 2017/12/102017/12/28

اأ�شبوع2017/12/102017/12/14دورة ال�شتطالع والرقابة 53

5 ا�شابيع 2017/12/172018/1/18دورة المار رقم (10)54

55
دورة املتفجرات التجارية رقم  

( 2)

3 اأ�شابيع2017/12/172018/1/4

56
الدورة التقدمية للم�شح 

المني رقم (5)

8 اأ�شابيع2017/12/242018/2/8

57
دورة التخل�س من الذخائر 

التقدمية رقم (3)

3 اأ�شابيع2017/12/282018/1/11

58
الدورة الـتاأ�شي�شية لرماية 

م�شد�س 9 ملم التكتيكية رقم 

(1)

3 اأ�شابيع2017/12/242018/1/11

59
دورة تقدمية ت�شغيل من�شب 

األية الغاز رقم (1)

ا�شبوعني2018/1/72018/1/18

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
الدورات التدريبية التي تعقد يف 

 مركز التدريب التخ�ص�صي لقطاع الأمن اخلا�س  للمو�صم التدريبي 2018/2017
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60
دورة العزل والتطويق 

والتم�شيط رقم (7)

4 ا�شابيع 2018/1/212018/2/15

61
دورة امل�شد�س التقدمية لعنا�شر 

المن وال�شيطرة رقم (3)

5 ا�شابيع2018/1/212018/2/22

62
دورة تقدمية ت�شغيل و�شيانة 

مدفع اآلية الر�س 

ا�شبوع 1 /2 /2018 28 /1 /2018 

63
دورة التحقيق مابعد النفجار 

الثانية 

ا�شبوع282018/2/2 /2018/1

64
دورة ا�شتعمال املعدات رقم 

(3)

6 اأ�شابيع2018/1/282018/3/8

65
دورة تراخي�س املتفجرات 

التقدمية الويل 

5 اأ�شابيع2018/1/282018/3/2

66
دورة تقدمية قيادة و�شيانة 

اآلية غازرقم )1(

ا�شبوعني 2018/2/42018/2/15

67
 دورة عمليات دروع رقم 

(3-2-1)

2018/2/4

2018/ 3/4

 2018/ 3/ 25

2018/2/23

2018/ 3/ 1

2018/ 4/ 12

4 ا�شابيع 

68
دورة م�شابقة النخبة رقم 

(5) العاملني لفرق مكافحة 

الرهاب وتخلي�س الرهائن  

10 ايام2018/2/62018/2/15

69
الدورة الأمنية لل�شلك 

الدبلوما�شي رقم (18-17)

2018/2/11

2018/ 2/ 18

2018/2/15

2018/ 2/ 22
اأ�شبوع

70
دورة اعداد مدرب ريا�شة رقم 

(4)

9 اأ�شابيع2018/2/182018/4/19

71
دورة الجراءات المنية 

امل�شددة التقدمية رقم (7)

4 اأ�شابيع2018/2/272018/3/29

ا�شبوع 2018/3/42018/3/8دورة بطولة ال�شهيد رقم (8)72

73
الدورة التن�شيطية لرماية 

ر�شا�س عيار 7.62 لالفراد 

رقم (3)

ا�شبوعني 2018/3/42018/3/15

74
 الدورة التقدمية للقنا�شة 

( امل�شتوى الثاين ) رقم (4)

ا�شبوع 2018/3/42018/3/31

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
الدورات التدريبية التي تعقد يف 

 مركز التدريب التخ�ص�صي لقطاع الأمن اخلا�س  للمو�صم التدريبي 2018/2017
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75
الدورة التاأ�شي�شية للعمليات 

رقم (3)

8 ا�شابيع 2018/3/42018/4/26

76
م�شابقة التخل�س من 

املتفجرات رقم (3)

يوم واحد2018/3/8

77
دورة فن القيادة الوقائية رقم 

(9)

اأ�شبوع2018/3/182018/3/22

78
دورة اخالء وتامني �شكن 

وال�شخ�شية الهامة رقم (11)

4 ا�شابيع 2018/3/252018/4/19

79
دورة اعداد مدرب دروع المن 

رقم (2)

5 ا�شابيع 2018/4/12018/5/3

80
الدورة التقدمية لرماية 

بندقية (m16 ) رقم (2)

اأ�شبوعني2018/4/82018/4/19

81
دورة تامني املواكب احلماية 

اخلا�شة رقم (1)

3 ايام2018/4/242018/4/26

82
دورة مناورة الوىل يف ادارة 

الوحدات اخلا�شة  

2018/4/29

2018/ 5/ 2

2018/ 5/5

2018/ 5/ 8

2018/5/2

2018/ 5/ 5

2018/ 5/ 8

2018/ 5/ 11

اأ�شبوع

83
دورة ا�شعافات امليدانية 

ملكافحة الرهاب وتخلي�س 

الرهائن 

اأ�شبوع2018/8/272018/9/2

84
دورة التقدمية لمن وحماية 

الطائرات رقم

(31-30-29-28-27) 

4 اأ�شابيعيحدد يف وقتة

ا�شبوع يحدد يف وقتةمترين الردع احلا�شم85

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
الدورات التدريبية التي تعقد يف 

 مركز التدريب التخ�ص�صي لقطاع الأمن اخلا�س  للمو�صم التدريبي 2018/2017
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الهدف :

تهدف الدورة ايل تنمية وتعزيز مهارات رجال المن وتعزيز روح التعاون بني   

رجال المن للقطاع النفطي وعنا�شر الدارة العامة لمن املن�شاآت .

املحتوي :

1- حما�شرات .
2- الجراءات المنية امل�شددة.

الفئة امل�شاركة:

- القطاعات المنية العاملة يف موؤ�ش�شة البرتول. 

- �شباط �شف من �شرطي ايل وكيل اول. 

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة لأمن املن�شاآت ( ادارة العمليات ).

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة العامة لمن املن�شات .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

3- 2017/9/14 تفرغ كلي40اأ�شبوعني
3- 2017/12/14 تفرغ كلي40اأ�شبوعني
25/ 3- 2018/4/5 تفرغ كلي40اأ�شبوعني

الدورة المنية امل�صاركة 

رقم )5-4-3(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف :

تهدف الدورة ايل رفع م�شتوي الرماية لعنا�شر احلماية .

املحتوي :

1- رماية تن�شيطية .

الفئة امل�شاركة:

احلماية اخلا�شة. 

مكان االنعقاد:

مع�شكر القوات اخلا�شة .

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة احلماية اخلا�شة .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

3- 2017/9/14 تفرغ كلي12اأ�شبوعني
12- 2017/11/23 تفرغ كلي12اأ�شبوع
11- 2018/2/22 تفرغ كلي12اأ�شبوع

15- 2018/4/26 تفرغ كلي12اأ�شبوعني 

m16دورة تن�صيطية م�صد�س و

رقم)4-3-2-1(   

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف:

    تهدف الدورة اإىل التعرف على اخت�شا�شات الإدارات التابعة لالإدارة العامة لقوات 

الأمن اخلا�شة وكيفية الربط فيما بينها بالعمل املوحد .

املحتوى:

حما�شرات عن جميع الدارات امليدانية والتعرف على الدارات امل�شاندة لها.

الفئة امل�شاركة:

�شباط من رتبة (مالزم اإىل رتبة نقيب).

مكان االنعقاد:

مع�شكر قوات الأمن اخلا�شة.

اجلهة امل�شتفيدة:

مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع الأمن اخلا�س.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

3- 2017/9/14تفرغ كلييحدد لحقااأ�شبوعني

دورة القيادة امليدانية لل�صباط رقم )2(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف :

.  m16 تهدف الدورة ايل تن�شيط العنا�شر علي رماية بندقية

املحتوي :

1- مرحلة الفك والرتكيب .
2- مرحلة الرماية .
3- مرحلة النظرية .

4- مرحلة الختبارات النظرية والعملية .

الفئة امل�شاركة:

من رتبة �شرطي اإىل رتبة نقيب.

مكان االنعقاد:

مع�شكر قوات الأمن اخلا�شة.

اجلهة امل�شتفيدة:

ادارة العمليات لقطاع الأمن اخلا�س.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

9/3 - 2017/10/5تفرغ كلي525 ا�شابيع
7 / 1- 8 /2018/2تفرغ كلي525 ا�شابيع

  m16 الدورة تن�صيطية لرماية

رقم )2-1(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف :

 تهدف الدورة ايل رفع كفاءة عنا�شر احلماية .

املحتوي :

1- مرحلة الرماية.
2- مرحلة احلرا�شات.

3- فك وتركيب �شالح .
4- احلرا�شات .

5- ريا�شة .

الفئة امل�شاركة:

احلماية اخلا�شة. 

مكان االنعقاد:

مع�شكر قوات الأمن اخلا�شة.

اجلهة امل�شتفيدة:

ادارة القوات اخلا�شة. 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

9/5 - 2017/10/5تفرغ كلي318 ا�شابيع
21 / 1- 8 /2018/2تفرغ كلي318 ا�شابيع

دورة تقدمية لإدارة احلماية اخلا�صة

 رقم )2-1( 

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف:

القتايل  امل�شتوى  ورفع  الإ�شناد  اأ�شلحة  على  العنا�شر  تدريب  اإىل   الدورة  تهدف      

لعنا�شرالإدارة.

املحتوى:

1- الريا�شة.
2- التدريب على كيفية فك وتركيب وت�شمية الأجزاء لالأ�شلحة التالية:

اأ- �شالح ال�شتقالل عيار 7.62 ملم.

ب- �شالح 50 عيار 12.7 ملم.

RCW60 + C40 قاذف + C90 ث- قاذف

3- رمايات على الأ�شلحة.

الفئة امل�شاركة:

من رتبة �شرطي ايل رتبة نقيب .

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�شة- اإدارة دروع الأمن.

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة دروع الأمن- ركن التدريب.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

9/10- 2017/11/9تفرغ كلي820 اأ�شابيع

دورة اأ�صلحة الإ�صناد املتو�صطة رقم )8(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل رفع م�شتوى عنا�شر اإدارة الوحدات اخلا�شة وا�شتمرارية التدريب 

واجلاهزية القتالية للقيام باملهام املوكلة اإىل اإدارة الوحدات اخلا�شة ملكافحة الرهاب 

وتخلي�س الرهائن.

املحتوى:

1- تدريبات رفع اللياقة البدنية.
2- تدريبات متنوعة على عمليات املداهمات باختالف اأنواعها.

3- تدريبات قنا�شة + حبال.
4- تدريبات رمايات تاأ�شي�شية وتقدمية متنوعة. 

الفئة امل�شاركة:

جميع الرتب املنت�شبة يف ادارة الوحدات اخلا�شة. 

مكان االنعقاد:

مع�شكر القوات اخلا�شة ( ال�شليبية ).

اجلهة امل�شتفيدة:

عدد (2) مقعد لوزارة الدفاع.

عدد (2) مقعد لرئا�شة احلر�س الوطني للحا�شلني على �شهادة دورة مكافحة الرهاب 

التاأ�شي�شية من اإدارة الوحدات اخلا�شة.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

9/10- 2017/10/7تفرغ كلي418 اأ�شابيع
10/8- 2017/11/4تفرغ كلي418 اأ�شابيع
11/5 -2 /12 /2017تفرغ كلي418 اأ�شابيع
3- 12/30 /2017تفرغ كلي418 اأ�شابيع
4-31 /3 /2018تفرغ كلي418 اأ�شابيع
1 / 28 /4 /2018تفرغ كلي418 اأ�شابيع

دورة مكافحة الإرهاب التقدمية

رقم )-41 -42 46-45-44-43(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف:

    تهدف الدورة اإىل دخول عنا�شر جديدة يف جمال مكافحة الرهاب وتخلي�س الرهائن.

املحتوى:

1- اللياقة البدنية.

2- الثقة والتحمل.
3- الرمايات.

4- التكتيكات.

الفئة امل�شاركة:

من رتبة �شرطي ايل رتبة مالزم .

مكان االنعقاد:

مع�شكر القوات اخلا�شة (ال�شلبية).

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

دولة من دول اخلليج .

كل دولة عربية. 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

2017/9/10- 2018/3/3تفرغ كلي680 �شهور

دورة مكافحة الرهاب التاأ�صي�صية رقم )22(

ودورة الإ�صناد التاأ�صي�صية رقم )17(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف :

    تهدف الدورة ايل تاهيل عنا�شر من ادارة الواحدت اخلا�شة للح�شول على �شهادة 

مدرب مكافحة ارهاب وتخلي�س رهائن .

املحتوى:

1- تدريبات ثقة وحتمل .
2- تدريب الرمايات.

3- تدريبات التكتيكات .
4- تدريبات القنا�شة .

الفئة امل�شاركة:

جميع الرتب املنت�شبة يف ادارة الوحدات اخلا�شة .

مكان االنعقاد:

مع�شكر القوات اخلا�شة (ال�شلبية).

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

2017/9/10- 2018/3/3تفرغ كلي620 �شهور

دورة مدرب مكافحة ارهاب وتخلي�س الرهان رقم )1(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تاأ�شي�س وتاأهيل عنا�شر للتعامل مع املتفجرات الع�شكرية والتخل�س 

من القنابل الإرهابية.

املحتوى:

1- مرحلة النظرية / املدخل ال�شامل اإىل علوم املتفجرات. 
2- مرحلة التدمري/ التعرف على كافة الذخائر الع�شكرية وطرق تدمريها بكافة حالتها. 

3- مرحلة الك�شف عن املتفجرات.
التخل�س منها  القنابل املرجتلة وطرق  اأنواع  التعرف على كافه  الإرهابية/  4- املرحلة 

بكافة حالتها. 

5- الريا�شة ح�شة مدة (45) دقيقة طوال املرحلة النظرية.

الفئة امل�شاركة:

�شباط من رتبة (مالزم).

�شباط �شف من رتبة (�شرطي اإىل وكيل �شابط).

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�شة (اإدارة املتفجرات).

اجلهة امل�شتفيدة:

عدد (2) مقعد للحر�س الوطني.

عدد (2) مقعد لوزارة الدفاع .

عدد (10) مقاعد لدول جمل�س التعاون مقعدين لكل دولة.

عدد (20) مقعد ملنت�شبي وزارة الداخلية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

2017/9/10- 2018/3/15تفرغ كلي634 �شهور ون�شف

الدورة التاأ�صي�صية للتخل�س من املتفجرات الإرهابية

والذخائر الع�صكرية وطرق الك�صف عنها رقم )23(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف:

اإىل توعية وتعريف عنا�شر وزارة الداخلية على خطورة املتفجرات      تهدف الدورة 

والتعرف على الجراءات املتبعة يف حالة العثور على ج�شم م�شتبه به.

املحتوى:

1- التعرف على اأ�شكال املتفجرات الع�شكرية.
2- التعرف على اأ�شكال املتفجرات ال�شناعية املنزلية.

3- التعرف على الجراءات املتبعة يف حالة العثور على ج�شم م�شتبه به.

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

�شباط �شف.

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�شة .

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة املتفجرات.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

12- 2017/9/14تفرغ كلي325 اأيام
17- 2017/10/19تفرغ كلي325 اأيام
21- 2017/11/23تفرغ كلي325 اأيام
19- 2017/12/21تفرغ كلي325 اأيام
23- 2018/1/25تفرغ كلي325 اأيام
20- 2018/2/22تفرغ كلي325 اأيام
6- 2018/3/8تفرغ كلي325 اأيام

دورة التعرف على املتفجرات واجراءات العثور على

ج�صم م�صتبه به رقم )-7 -8 -9 -10 -11 -12 13(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف : 

وطرق  امليكانيكية  واجزاءها  ومهامها  الآلية  عام عن  �شرح  ايل  الدورة  تهدف   

ت�شغيل الآلية وقيادتها و�شيانتها.

املحتوى:

1- �شرح عام عن كامل اللية نوعها ومهامها وامكانياتها و�شيانتها.
2- �شرح عم امليكانيكا حمرك وجري ودبل جري وحماور.

3- ال�شرح الكهربائي ال�شامل .
4- ال�شرح ال�شامل مليكانيكية اللية .

5- تدريب عملي واختبارات.

الفئة امل�شاركة:

ال�شباط. 

�شابط �شف .

الفراد .

مكان االنعقاد:

ادارة الدعم الفني  (ق�شم الور�س).

اجلهة امل�شتفيدة:

ادارة الدعم الفني 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

9/17 -2017/10/5تفرغ كلي312 ا�شابيع 

دورة �صيانة الآليات امل�صفحة الفرن�صية )البنهارد (

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف:

تهدف الدورة اإىل تاأ�شي�س و تاأهيل عنا�شر مل�شح و تاأمني املواقع. 

املحتوى:

1- املدخل اإىل علوم املتفجرات.
2- تدريبات عملية عن طرق التفتي�س الأمني.

3- معلومات عن ال�شراك اخلداعية.
4- تدريبات على اأجهزة امل�شح الأمني.

5- التدريب على طرق الك�شف عن الأج�شام با�شتخدام اأجهزة امل�شح الأمني. 

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف من رتبة (�شرطي اإىل وكيل �شابط) .

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�شة (اإدارة املتفجرات).

اجلهة امل�شتفيدة:

عدد (10) مقاعد لدول جمل�س التعاون اخلليجي.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

9/17- 2017/12/14تفرغ كلي15-1320 اأ�شابيع

الدورة التاأ�صي�صية للم�صح الأمني رقم )12(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف :

العمليات  وادارة غرفة  ت�شغيل  علي  قادة  عنا�شر  تاأ�شي�شي  ايل  الدورة  تهدف   

وت�شغيل احلا�شب اليل.

املحتوي :

1- مرحلة النظرية .
2- مرحلة العملية.

3- مرحلة الختبارات النظرية والعملية. 

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

�شباط �شف.

اأفراد

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�شة .

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة الوحدات اخلا�شة.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

9/17- 2017/10/19 تفرغ كلي515 ا�شابيع

دورة م�صغل غرفة عمليات رقم )1(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل رفع م�شتوى عنا�شر الإدارة العامة لأمن املن�شاآت.

املحتوى:

مرحلة الرماية علي م�شد�س9 ملم .

الفئة امل�شاركة:

�شباط. 

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�س.

اجلهة امل�شتفيدة:

الدارة  العامة لأمن املن�شاآت فقط.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

24- 2017/12/28تفرغ كلي20 اأ�شبوع

تفرغ كلي20 اأ�شبوع
 -201712//31

2018/1/4

الدورة التن�صيطية لرماية م�صد�س 9 ملم لل�صباط

رقم )1(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف:

    تهدف الدورة اإىل رفع م�شتوى الرماية لعنا�شر الإدارة العامة لأمن املن�شاآت.

املحتوى:

1- اللياقة البدنية. 
.m16 2- فك وتلركيب ولرماية علي بندقية

3- الجراءات المنية امل�شددة .

الفئة امل�شاركة:

من رتبة (�شرطي اإىل رتبة وكيل اأول).

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�شة.

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة لأمن املن�شاآت.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

9/24 – 5 /2017/10تفرغ كلي30 اأ�شبوعني
15- 26 /2018/4 تفرغ كلي30 اأ�شبوعني

الدورة التن�صيطية لرماية بندقية M16 لالأفراد رقم )3- 4(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2018 - 2017137

الهدف : 

تهدف الدورة ايل رفع م�شتوي عن�شر حماية ال�شخ�شيات البدين والذهني .

املحتوي : 

1- ريا�شه .
2- رماية .

3- حما�شرات .
4- تطبيقات ميدانية. 

الفئة امل�شاركة:

من �شرطي ايل مقدم .

مكان االنعقاد:

مع�شكر القوات اخلا�شة .

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة حماية ال�شخ�شيات .

عدد (3) مقاعد وزارة الدفاع .

عدد (3) مقاعد احلر�س الوطني. 

عدد (1) مقعد لكل دولة من دول اخلليج .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

9/24 –12 /10 /2017 تفرغ كلي320 ا�شابيع 

الدورة التقدمية لأمن وحماية ال�صخ�صيات رقم ) 6(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2018 - 2017
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الهدف : 

تهدف الدورة ايل رفع م�شتوي الرماية لعنا�شر احلماية .

املحتوي : 

الرمايات تن�شيطية.

الفئة امل�شاركة:

احلماية اخلا�شة. 

مكان االنعقاد:

مع�شكر القوات اخلا�شة .

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة احلماية اخلا�شة. 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

24 -28 /9 /2017 تفرغ كلي12ا�شبوع 

)mp7 (1 دورة تن�صيطية

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تاأهيل عنا�شر قادرة على ا�شتخدام امل�شد�س يف املهام املوكلة له 

وطرق ال�شيانة.

املحتوى:

1- مرحلة الفك والتدريب.
2- مرحلة الرماية.

3- املرحلة النظرية.
4- مرحلة الختبارات النظرية والعملية.

5- مرحلة الريا�شة.
6- مرحلة اللياقة البدنية. 

الفئة امل�شاركة:

من رتبة (�شرطي اإىل رائد).

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع الأمن اخلا�س.

اجلهة امل�شتفيدة:

عدد (2) مقعد لوزارة الدفاع.

عدد (2) مقعد للحر�س الوطني.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

9/24- 2017/11/2تفرغ كلي620 اأ�شابيع
1/14- 2018/2/22تفرغ كلي620 اأ�شابيع

الدورة التاأ�صي�صية لرماية م�صد�س 9 ملم

التكتيكية رقم )10-9(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2018 - 2017
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الهدف : 

ال�شغب  مكافحة  مع  التعامل  علي  قادرة  عنا�شر  تا�شي�س  ايل  الدورة  تهدف   

واملظاهرات والعت�شام .

املحتوي : 
 

1- مرحلة الريا�شة .
2- مرحلة �شالح .

الفئة امل�شاركة:

من رتبة (�شرطي اإىل نقيب ).

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع الأمن اخلا�س.

اجلهة امل�شتفيدة:

الدارة العامة لقوات المن اخلا�س / ادارة مكافحة ال�شغب. 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

9/24- 2017/11/9تفرغ كلي720 اأ�شابيع
3/25- 2018/5/10تفرغ كلي720 اأ�شابيع

دورة �صالح رقم )4(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف : 

تهدف الدورة ايل اعداد م�شغل مدفع الية ر�س ماء .

املحتوي : 
 

1- مرحلة امكانيات مدفع الر�س .
2- مرحلة ت�شغيل �شا�شة التحكم  .

3- مرحلة الر�س .

الفئة امل�شاركة:

من رتبة (�شرطي اإىل وكيل اول �شباط ).

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع الأمن اخلا�س.

اجلهة امل�شتفيدة:

الدارة العامة لقوات المن اخلا�س / ادارة مكافحة ال�شغب /الركن الفني. 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

9/24- 2017/10/5تفرغ كليح�شب املتقدمني  ا�شبوعني
3/26- 2018/4/5تفرغ كليح�شب املتقدمني ا�شبوعني

دورة ت�صغيل مدفع الية ر�س ماء رقم )2-1(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2018 - 2017
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تطوير عنا�شر التخ�ش�س يف رماية الغازات امل�شيلة للدموع.

املحتوى:

1- مرحلة الريا�شة.
2- مرحلة الغازات.

3- مرحلة رماية الغازات امل�شيلة للدموع.
4- مرحلة الإ�شعافات الأولية.

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

�شباط �شف.

اأفراد.

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�شة (اإدارة مكافحة ال�شغب).

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة مكافحة ال�شغب. 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

1- 2017/10/12تفرغ كليح�شب املتقدمنيا�شبوعني 
7- 2018/1/11تفرغ كليح�شب املتقدمنيا�شبوعني 

الدورة التقدمية الغازات امل�صيلة للدموع رقم )3- 4(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2018 - 2017143

الهدف:

اإدارة الأمن      تهدف الدورة اإىل تاأهيل وتاأ�شي�س رفع م�شتوى العن�شر ملهام واجبات 

وال�شيطرة.   

املحتوى:

1- تدريبات على القتال يف املناطق املبنية- التمارين الريا�شية- الثقة والتحمل (نظري+ عملي).
واملتو�شطة  اخلفيفة  الأ�شلحة  على  تدريبات  والتطويق-  العزل  على  تدريبات   -2

والتكتيكات (نظري+ عملي).

3- حما�شرات عامة- اخلطط والتعاي�س مع الظروف الطبيعية (نظري+ عملي).
4- حما�شرات عن عمل ومهام الإدارة.

الإدارة  املهام عمل  امل�شددة- و�شع خطط  الأمنية  القتالية- الجراءات  التكتيكات   -5�
(عملي+ نظري).

الفئة امل�شاركة:
من رتبة �شرطي ايل رتبة مالزم .

مكان االنعقاد:
الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�شة (اإدارة الأمن وال�شيطرة).

اجلهة امل�شتفيدة:
منت�شبي وزارة الداخلية (يحدد يف حينه).

عدد (2) مقاعد لوزارة الدفاع.

عدد (2) مقاعد للحر�س الوطني.

عدد (5) مقاعد لدول جمل�س التعاون .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

2017/10/1- 2018/1/11تفرغ كلي1540 ا�شبوع

الدورة التاأ�صي�صية لإجراءات والعمليات امليدانية

لإدارة الأمن وال�صيطرة رقم )17(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2018 - 2017
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تطوير العن�شر ورفع كفائته القتالية واملهارية.

املحتوى:

1- مرحلة الريا�شة.
2- مرحلة الفنون القتالية ار�شي – �شتاند .
3- مرحلة الختبارات الريا�شية والقتالية.

الفئة امل�شاركة:

من رتبة (�شرطي اإىل رائد).

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع الأمن اخلا�س.

اجلهة امل�شتفيدة:

عدد (2) مقعد لوزارة الدفاع.

عدد (2) مقعد للحر�س الوطني.

عدد (2) لكل دولة من دول جمل�س التعاون.

عدد (2) مقعد لقطاع امن املنافذ الربية .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

10/1- 2017/11/16تفرغ كلي720 اأ�شابيع

دورة الفنون القتالية رقم )5(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2018 - 2017145

الهدف:

    تهدف البطولة اإىل ايجاد روح املناف�شة بني الالعبني. 

املحتوى:

بطولة ريا�شية يف فنون القتال.

الفئة امل�شاركة:

يحدد لحقا.

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع الأمن اخلا�س.

اجلهة امل�شتفيدة:

مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع الأمن اخلا�س.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

10/1 /2017تفرغ كلييحدد لحقا يوم واحد

S.F.F.C بطولة القتال

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2018 - 2017
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الهدف:

     تهدف الدورة للحفاظ على م�شتوى العنا�شر يف جمال القنا�شة ملكافحة الرهاب 

وتخلي�س الرهائن.

املحتوى:

1- تدريبات تقدمية يف جمال القنا�شة.
2- حما�شرات نظرية يف جمال القنا�شة.

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

�شباط �شف.

اأفراد.

مكان االنعقاد:

مع�شكر القوات اخلا�شة ( ال�شلبية ).

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�شة (اإدارة الوحدات اخلا�شة).

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

1- 7  /2017/10تفرغ كلي10اأ�شبوع 
10/29 - 4 /2017/11تفرغ كلي10اأ�شبوع 

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
الدورة التن�صيطية للقنا�صة )امل�صتوي الول والثاين ( 



2018 - 2017147

الهدف:

اإدارة الأمن  القتالية ومهام  باملهام  للقيام  العنا�شر  اإىل رفع م�شتوى  الدورة      تهدف 

وال�شيطرة.

املحتوى:
1- الرمايات باأنواعها (نظري + عملي).

2- نقل �شجني (نظري + عملي).
3- حما�شرات ميدانية يف طرق الجراءات الأمنية.

4- معلومات عامة عن كافة الأ�شلحة.
5- حما�شرات عن فن التعامل مع اجلمهور .

الفئة امل�شاركة:
من رتبة �شرطي ايل رتبة رائد. 

مكان االنعقاد:
 مع�شكر القوات اخلا�شة .

اجلهة امل�شتفيدة:
الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�شة (اإدارة الأمن وال�شيطرة).

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

1- 2017/10/31تفرغ كلي325ا�شابيع 
4- 2017/11/29تفرغ كلي325 اأ�شابيع
2 -2017/12/27تفرغ كلي325 اأ�شابيع
7 -25 /1 /2018 تفرغ كلي325 اأ�شابيع
3 -21 /2 /2018تفرغ كلي325 اأ�شابيع
3 -28 /3 /2018 تفرغ كلي325 اأ�شابيع
1 -30 /4 /2018 تفرغ كلي325 اأ�شابيع
5 -30 /5 /2018 تفرغ كلي325 اأ�شابيع

الدورة التقدمية ل�صرايا الأمن

وال�صيطرة رقم) -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 8(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2018 - 2017
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الهدف : 

 تهدف الدورة ايل تعريف عام عن املن�شب وامكانياته و�شيانتة .

املحتوي : 

1- التعرف علي اجراء الرئي�شية للمن�شب .
2- �شرح �شا�شة التحكم .
3- فك وتركيب ال�شالح .

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

�شباط �شف.

اأفراد.

مكان االنعقاد:

ادارة الدعم الفني ( ق�شم الور�س ).

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�شة –  ادارة الدعم الفني. 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

8- 2017/10/26 تفرغ كلي312 ا�شابيع 

) protector m 151 ( دورة ت�صغيل و�صيانة من�صب ال�صالح

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف : 

امل�شتودعات  وادارة  لرتاخي�س  عنا�شر  وتاأهيل  تاأ�شي�س  ايل  الدورة  تهدف   

املتفجرات التجارية .

املحتوي : 

1- مرحلة النظرية / املدخل ال�شامل ايل علوم املتفجرات .
2- التعرف علي املتفجرات التجارية .
3- طرق تخزين املتفجرات التجارية .

4- طرق �شرف وا�شتخدام املتفجرات التجارية بالور�س.
5- طرق اتالف املتفجرات التجارية .

6- زيارة ايل م�شتودعات �شركة التنقيب عن النفط .
7- التعرف علي اللعاب النارية .
8- الريا�شة البدنية (32) �شاعة.

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف من �شرطي ايل رتبة وكيل �شابط.

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�شة. 

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة املتفجرات.

عدد (2) مقعد لكل دولة من دول جمل�س التعاون .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

2017/10/8 -4 /1 /2018تفرغ كلي320 �شهور

دورة تراخي�س املتفجرات وامل�صتودعات التاأ�صي�صية الثانية

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2018 - 2017
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الهدف : 

تهدف الدورة ايل احلا�شل علي �شهادة مكافحة الرهاب التاأ�شي�شية من ادارة   

الوحدات اخلا�شة .

املحتوي : 

1- تدريبات علي رماية متقدمة .
2- تدريبات علي رماية اجتهاد .

الفئة امل�شاركة:

جميع منت�شبي يف ادارة الوحدات اخلا�شة .

مكان االنعقاد:

مع�شكر القوات اخلا�شه (ال�شلبية).

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�شة / ادارة الوحدات اخلا�شة.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

8 -21 /10 /2017تفرغ كلي10ا�شبوعني 

دورة الرماية التكتيكية التقدمية

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تاأ�شي�س عنا�شر قادرة على القيام باأعمال ومهام اأمن املن�شاآت 

الهامة.

املحتوى:

1- اللياقة البدنية .
2- حما�شرات .

. m16 3- فك وتركيب ورماية علي بندقية
4- فك وتركيب ورماية علي ر�شا�س عيار 7.62.

5- الجراءات المنية امل�شددة .

الفئة امل�شاركة:

�شباط . 

�شباط �شف .

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�شة.

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة لأمن املن�شاآت.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

10/15- 2017/11/23تفرغ كلي660 اأ�شابيع
1/14- 2018/2/22تفرغ كلي660 اأ�شابيع

دورة التاأ�صي�صية لمن املن�صاآت رقم  )-18 19(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل رفع كفاءة عنا�شر احلماية.

املحتوى:

1- مرحلة الريا�شة .
2- مرحلة الدفاع عن النف�س .

الفئة امل�شاركة:

احلماية اخلا�شة. 

مكان االنعقاد:

مع�شكر القوات اخلا�شة .

اجلهة امل�شتفيدة:

ادارة احلماية اخلا�شة .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

10/15- 2017/11/2تفرغ كلي312 اأ�شابيع
4-22 /3 /2018تفرغ كلي312 اأ�شابيع

دورة الدفاع عن النف�س رقم )2-1 ( 

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف:

    تهدف الدورة اإىل رفع م�شتوي الرماية لعنا�شر احلماية .

املحتوى:

1- مرحلة الريا�شة .
2- مرحلة الرماية.

3- �شيانة م�شد�س جلوك.
4- رمايات متقدمة علي م�شد�س.

5- احلرا�شات.

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

�شباط �شف.

مكان االنعقاد:

مع�شكر القوات اخلا�شة .

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة احلماية اخلا�شة.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

10/15 -20 /11 /2017تفرغ كلي12اأ�شبوعني
4 -22 /3 /2018تفرغ كلي312 ا�شابيع 

دورة رماية تقدمية لدارة احلماية اخلا�صة رقم )2-1(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف:
     تهدف الدورة اإىل رفع م�شتوى العنا�شر املوؤهلة يف التعامل مع القنابل الإرهابية .

املحتوى:

1- املبادئ العامة يف التخل�س من القنابل الإرهابية.
2- الفل�شفة العامة للتخل�س من املتفجرات.

3- حتديد طرق عمل القنابل الإرهابية.
4- اأولويات التعامل مع الأج�شام الرهابيه.

5- التعامل مع القنابل التوقيتية.
6- التعامل مع قنابل احلكم ال�شلكي والال�شلكي.

7- التعامل مع ال�شراك اخلداعية والبالغات الليلية.
8- التعامل مع الأدلة بعد انتهاء البالغ. 
9- التعامل اليدوي يف حترير الرهائن.

10- ا�شتعمال معدات التخل�س.

الفئة امل�شاركة:
�شباط من رتبة (مالزم اإىل نقيب).

�شباط �شف من رتبة (�شرطي اإىل وكيل اأول).

مكان االنعقاد:
الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�شة (اإدارة املتفجرات).

اجلهة امل�شتفيدة:
عدد (1) مقعد لكل دولة من دول جمل�س التعاون اخلليجي.

عدد (1) مقعد لوزارة الدفاع.

عدد (1) مقعد للحر�س الوطني.

عدد (7) مقاعد لإدارة املتفجرات بدولة الكويت.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

10/15- 2017/12/14تفرغ كلي914 اأ�شابيع

دورة التخل�س من القنابل الإرهابية التقدمية رقم )9( 

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف : 

تهدف الدورة علي اعداد �شائق علي الية الغاز .

املحتوي :

1- مرحلة امكانيات الية الغاز.
2- مرحلة القيادة والتحكم .

3- مرحلة ال�شيانة .

الفئة امل�شاركة:

من رتبة (�شرطي اإىل وكيل اأول �شابط).

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�شة .

اجلهة امل�شتفيدة:

ادراة مكافحة ال�شغب – الركن الفني .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

10/29 /2017- 2018/1/25تفرغ كليح�شب املتقدمنيا�شبوعني 

دورة القيادة وال�صيانةرقم )4(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف:

ال�شغب  التدريب علي اخت�شا�شات مكافحة  اإىل اعداد مدربني يف  تهدف الدورة       

والدورات التابعة لها .

املحتوى: 

1- مرحلة الريا�شة
2- مرحلة الت�شكيالت.

3- مرحلة �شغب املالعب.
4- مرحلة الرماية.

5- مرحلة ال�شتباك.
6- مرحلة الغازات.

الفئة امل�شاركة:

من رتبة �شرطي ايل رتبة نقيب .

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�شة (اإدارة مكافحة ال�شغب).

اجلهة امل�شتفيدة:

ادارة مكافحة ال�شغب. 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

10/22- 2017/11/16تفرغ كليح�شب املتقدمني4 ا�شابيع 

دورة اعداد مدرب مكافحة ال�صغب رقم )2(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تاأ�شي�س عنا�شر قادرة على التعامل مع مكافحة ال�شغب واملظاهرات 

والعت�شامات. 

املحتوى: 

1- مرحلة الريا�شة.
2- مرحلة الت�شكيالت.

3- مرحلة �شغب املالعب.
4- مرحلة الرماية.

5- مرحلة ال�شتباك.
6- مرحلة الغازات.

7- مرحلة الثقة والتحمل.

الفئة امل�شاركة:

من رتبة �شرطي ايل رتبة مالزم اول.

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�شة (اإدارة مكافحة ال�شغب).

اجلهة امل�شتفيدة:

ح�شب املتقدمني (وزارة الدفاع – وزارة الداخلية –احلر�س الوطني ).

عدد (10) مقعد لكل دولة من دول اخلليج.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

22 /10 /2017 -4 /1 /2018تفرغ كليح�شب املتقدمني11 اأ�شبوع

دورة تاأ�صي�صية مكافحة ال�صغب رقم )30(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف:

    تهدف الدورة اإىل تاأ�شي�س عنا�شر قادرة علي العمل يف جمال حماية ال�شخ�شيات.

املحتوى:

1- ريا�شة.
2- رماية.

3- �شيارات .
4- حما�شرات .

الفئة امل�شاركة:

من �شرطي ايل مالزم اول .

من �شرطي ايل نقيب ( جهات اخري ( .

مكان االنعقاد:

مع�شكر القوات اخلا�شة .

اجلهة امل�شتفيدة:

عدد (5) مقاعد وزارة الدفاع.

عدد (5) مقاعد احلر�س الوطني 

عدد (2) مقعد دول اخلليج 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

22 /10 /2017-2018/2/1 تفرغ كلي1540 اأ�شبوع

الدورة التاأ�صي�صية لأمن وحماية ال�صخ�صيات الهامة رقم )38(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف:

     تهدف الدورة للعمل على تاأ�شي�س عنا�شر احلماية لمن وحماية  الطائرات الكويتية .

املحتوى:

1- مرحلة التدريبية التاأهيلية ( ريا�شة – فنون قتالية – حما�شرات عامة ).
احلماية  الرهاب اجلوي –  2- مرحلة التدريبية م�شاندة ( حما�شرات تخ�شي�شية – 

اجلوية ).

 – �شيناريوات اختطاف الطائرة   – التدريبي التخ�ش�شي ( رماية تكتيكات  3- مرحلة 
تفتي�س ال�شخا�س واحلقائب – التعامل يف حالة الطوارئ ) اجب امر املجموعة .

الفئة امل�شاركة:

�شباط .

�شباط �شف .

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�شة – اخلطوط اجلوية الكويتية.

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة حماية الطائرات الكويتية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

2017/10/22- 2018/2/19تفرغ كلي30 -370 �شهور

الدورة التاأ�صي�صية لأمن وحماية الطائرات الكويتية رقم )39(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف:

    تهدف الدورة اإىل  تن�شيط  عنا�شر ال�شرايا يف جميع التخ�ش�شات.

املحتوى:

1- مرحلة الريا�شة.
2- مرحلة �شالح.

3- مرحلة الغازات.
4- مرحلة ال�شتباك.

5- مرحلة �شغب  مالعب.

الفئة امل�شاركة:

�شباط 

�شباط �شف 

اأفراد

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�شة (اإدارة مكافحة ال�شغب).

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة مكافحة ال�شغب .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

10/22- 2017/11/16تفرغ كليح�شب املتقدمني4 اأ�شابيع
11/26- 2017/12/21تفرغ كليح�شب املتقدمني4 اأ�شابيع
1/14- 2018/2/8تفرغ كليح�شب املتقدمني4 اأ�شابيع
2/18- 2018/3/22تفرغ كليح�شب املتقدمني4 اأ�شابيع

الدورة التقدمية �صرايا مكافحة ال�صغب رقم )5-4-3-2(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف:

    تهدف الدورة اإىل �شرح عام عن ت�شغيل و�شيانة وموا�شفات املدرعة .

املحتوى:

1- طرق المن وال�شالمة .
2- و�شائل التحكم مبقر القيادة .

3- ك�شف العطال وا�شالحها بوا�شطة امل�شتخدم.

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

�شباط �شف.

اأفراد

مكان االنعقاد:

ادارة الدعم الفني  (ق�شم الور�س) .

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�شة – ادراة الدعم الفني .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

29 /10 – 11/16 /2017 تفرغ كلي315 ا�شابيع 

دورة ت�صغيل و�صيانة مدرعات حرباء ال�صحراء 

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف:

وال�شيانة  القيادة  باأعمال  القيام  على  قادرة  عنا�شر  تاأ�شي�س  اإىل   الدورة  تهدف      

للمدرعات ورفع م�شتوى القتايل والفني لعنا�شر الإدارة.

املحتوى:

1- الريا�شة.
2- قيادة و�شيانة املدرعات.

3- خطط وحما�شرات.
4- عمليات دروع.

5- ت�شكيالت تعبوية قتالية بالآليات.

الفئة امل�شاركة:

من رتبة �شرطي ايل رتبة نقيب. 

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�شة (اإدارة دروع الأمن).

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة دروع الأمن – الركن الفني.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

تفرغ كلي915 اأ�شبوع
 – 2017/10/29

2018/1/25

2/1- 2018/4/30تفرغ كلي915 اأ�شبوع

دورة القيادة وال�صيانة للمدرعات  رقم )13 -14  (

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تهيئة رماه خمت�شني بالرماية على البراج واملن�شات ورفع امل�شتوى 

القتايل لعنا�شر الدورة.

املحتوى:

1- ريا�شة.
2- ا�شتخدام و�شيانة برج املدرعات (كندور).

3- ا�شتخدام و�شيانة برج املدرعة (تي�شن).
4- ا�شتخدام و�شيانة برج املدرعة (حرباء ال�شحراء).

5- رمايات على البراج.
6- اختبارات فنية (نظري + عملي). 

الفئة امل�شاركة:

من رتبة (�شرطي اإىل رائد).

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�شة (اإدارة دروع الأمن).

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة دروع الأمن- الركن الفني.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

2017/10/29 -25 /2018/1تفرغ كلي915 اأ�شابيع
1 /2 -30 /4 /2018تفرغ كلي915 اأ�شابيع

دورة البراج ومن�صات الطالق للمدرعات رقم )3-2(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف:

     تهدف الدورة تاأهيل العنا�شر يف جمال القنا�شة ملكافحة الرهاب وتخلي�س الرهائن.

املحتوى:

1- تدريبات تقدمية يف جمال القنا�شة.
2- حما�شرات نظرية يف جمال القنا�شة.

3- م�شروع خارجي ( جزيرة فيلكا )

الفئة امل�شاركة:

الواحدات اخلا�شة – اجلي�س –احلر�س 1 لكل دولة من دول جمل�س التعاون – 1 لبنان 

-1 م�شر -1الردن.

مكان االنعقاد:

مع�شكر القوات اخلا�شة ( �شليبية ).

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�شة (اإدارة الوحدات اخلا�شة).

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

11/5- 2017/12/30تفرغ كلي815 ا�شابيع  

الدورة القنا�صة التاأ�صي�صية )امل�صتوى الأول(  رقم )12(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل  تاأ�شي�س عنا�شر قادرة على القيام باملهام اخلا�شة بالقتال يف 

املناطق املبنية ورفع امل�شتوى القتايل لعنا�شر الإدارة.

املحتوى:

1- الريا�شة.
2- الثقة والتحمل.

3- التكتيكات الآلية.
4- اأ�شلحة الإ�شناد.

5- حما�شرات.
6- م�شاريع خارجية.

7- تطعيم معركة وعبور طبيعة.
8- رمايات اأ�شلحة خفيفة.
9- تكتيكات تطهري مباين.

الفئة امل�شاركة:

من رتبة (�شرطي اإىل مالزم اأول).

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�شة (اإدارة دروع الأمن- ركن التدريب).

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة دروع الأمن .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

 تفرغ كليمفتوح16 اأ�شبوع

دورة القتال يف املناطق املبنية رقم )15(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف:

    تهدف الدورة اإىل رفع م�شتوى عنا�شر الإدارة العامة لقوات المن اخلا�شة.

املحتوى:

مرحلة الرماية.

الفئة امل�شاركة:

من رتبة (�شرطي اإىل وكيل اأول).

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة لقوات  لقطاع الأمن اخلا�س .

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة لأمن اخلا�س.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

5- 2017/11/16تفرغ كلي20اأ�شبوعني

الدورة التن�صيطية لرماية ر�صا�س عيار 7.62  لالأفراد رقم )1(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف : 

تهدف الدورة ايل تعريف العام لاللية وملحقاتها و�شيانتها .

املحتوي : 

1- الو�شف اخلارجي والداخلي لاللية .
2- ال�شيانة علي م�شتوي امل�شتخدم للية الغاز ( اأخلنرت)

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

�شباط �شف.

اأفراد.

مكان االنعقاد:

ادارة الدعم الفني ( ق�شم الور�س ).

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�شة – ادارة الدعم الفني. 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

11/19 -7 /12 /2017  تفرغ كلي315 ا�شابيع 

دورة ت�صغيل و�صيانة اآلية الغاز )اأخلنرت (

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل اإعداد رامي على اآلية الغاز.

املحتوى:

1- مرحلة امكانيات املن�شب الآيل.
2- مرحلة ت�شغيل �شا�شة التحكم.

3- مرحلة الرماية.
4- مرحلة تركيب �شالح على املن�شب.

الفئة امل�شاركة:

من رتبة (�شرطي اإىل رائد).

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�شة (اإدارة مكافحة ال�شغب).

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة مكافحة ال�شغب –الركن الفني. 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

26/ 11- 2017/12/14تفرغ كليح�شب املتقدمنياأ�شبوعني

دورة ت�صغيل من�صب اآلية الغاز  رقم )4(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تاأهيل وتدريب عنا�شر احلماية علي الرمايات مبختلف ا�شلحة 

الدارة ورفع م�شتوي اللياقة البدنية.

املحتوى:

1- مرحلة الريا�شة.
2- مرحلة الرماية.

3- مرحلة الرماية التاأ�شي�شية.
4- مرحلة احلرا�شات.

الفئة امل�شاركة:

احلماية اخلا�شة .

مكان االنعقاد:

مع�شكر القوات اخلا�شة .

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة احلماية اخلا�شة.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

تفرغ كلي712 اأ�شابيع
 –2017/ 11/26

 2018/1/11

الدورة التاأ�صي�صية لإدارة احلماية اخلا�صةرقم )19(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف:

    تهدف الدورة اإىل  تاأهيل مادة املتفجرات لالأحداث الرهابية.

املحتوى:

1- �شرح نظري ملكافحة املتفجرات الإرهابية.
2- �شرح نظري لكيفية التعامل مع البالغات الإرهابية.

3- �شرح نظري للتعامل مع الأ�شخا�س النتحاريني.
4- �شرح نظري للتعامل مع املتفجرات امل�شنعة منزليا.

5- عمل زيارات ميدانية جلهات اأمنية متخ�ش�شة يف نف�س املجال.

الفئة امل�شاركة:

�شباط من رتبة (رائد اإىل عقيد).

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�شة ( اإدارة املتفجرات).

اجلهة امل�صتفيدة:

عدد (5) مقاعد لوزارة الداخلية.

عدد (1) مقعد لوزارة الدفاع.

عدد (1) مقعد للحر�س الوطني.

عدد (5) مقاعد لدول جمل�س التعاون (مقعد لكل دولة).

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

11/28- 2017/12/7تفرغ كلي1010 ايام 

دورة القادة يف التعامل مع الأحداث الإرهابية رقم )3( 

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف : 

   تهدف امل�شابقة ايل رفع الكفاءة لعنا�شر لدارة مكافحة ال�شغب وا�شافة جو التناف�س 

الع�شكري بني افراد الدارة .

املحتوي : 

    تعد امل�شابقات تناف�شية بني �شرايا ادارة مكافحة ال�شغب ب�شيناريوهات حتاكي طبيعة 

عمل مكافحة ال�شغب .

الفئة امل�شاركة : 

�شباط. 

�شباط �شف .

افراد. 

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�شة ( اإدارة مكافحة ال�شغب (.

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�شة.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

ا�شبوع  
ح�شب 

املتقدمني 
3 -7 /12 /2017تفرغ كلي

دورة م�صابقة فرق مكافحة ال�صغب رقم )1( 

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف : 

تاأهيل منت�شبي قوات المن اخلا�شة للقيام بعمليات ال�شتطالع وجع املعلومات   

ال�شتخباراتية ومراقية الهداف الثانية واملتحركة وك�شف املراقبات .

املحتوي : 

1- مرحلة ال�شتطالع .
2- مرحلة املراقبة .

الفئة امل�شاركة : 

�شباط. 

افراد. 

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�شة .

اجلهة امل�شتفيدة:

ادارة العمليات لقطاع المن اخلا�س.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

10-14 /12 /2017تفرغ كلي25 ا�شبوع  

دورة ال�صتطالع والرقابة 

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف : 

تهدف الدورة ايل �شرح عام عن اللية وملحقاتها وموا�شفاتها و�شيانتها.

املحتوى:

1- تعريف عن اللية وملحقاتها وموا�شفاتها و�شيانتها .
2- الجراءات ماقبل القيادة وكيفية القيادة.

3- التدريب علي القيادة واجراءات المن وال�شالمة.

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

�شباط �شف.

اأفراد.

مكان االنعقاد:

ادارة الدعم الفني (ق�شم الور�س ).

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�شة – ادارة الدعم الفني .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

10 - 2017/12/28 تفرغ كلي315 ا�شابيع 

) edjer toma ( ت�صغيل و�صيانة اآلية الر�س

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف:

     دورة متخ�ش�شة يف تاأهيل م�شاعدين ق�شم التخل�س من املتفجرات للعمل كاأمار. 

املحتوى:

1- مرحلة نظرية (الدخل ال�شامل اإىل علوم املتفجرات).
2- مرحلة التدمري (التعرف على كافة الذخائر الع�شكرية وطرق تدمريها بكافة حالتها).

3- تدريبات عملية مكثفة عن كيفية التخل�س من القنابل املرجتلة.
4- اختبارات متقدمة يف كيفية التخل�س من القنابل املرجتلة.

الفئة امل�شاركة:

�شباط اإدارة املتفجرات من رتبة (مالزم اإىل نقيب).

�شباط �شف اإدارة املتفجرات من رتبة (عريف اإىل وكيل اأول).

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�شة (اإدارة املتفجرات).

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة املتفجرات .

تاريخ النعقادنظام الدورةعددامل�صاركنيمدةالدورة

2017/12/17- 2018/1/18تفرغ كلي8 - 15 5 اأ�شابيع

دورة الأمار رقم )10(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف:

تهدف الدورة اإىل  اإعداد عنا�شر للتعرف على املتفجرات التجارية.

املحتوى:

1- التعرف على اأ�شكال املتفجرات التجارية.
2- التعرف على كيفية ا�شتخدام ال�شركات لهذه املتفجرات.

الفئة امل�شاركة:

�شباط اإدارة املتفجرات من رتبة (مالزم اإىل نقيب).

�شباط �شف اإدارة املتفجرات من رتبة (عريف اإىل وكيل اأول).

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�شة (اإدارة املتفجرات) .

اجلهة امل�شتفيدة:

عدد (5) مقاعد لدول جمل�س التعاون (مقعد لكل دولة).

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

2017/12/17- 2018/1/4تفرغ كلي310 اأ�شابيع

دورة املتفجرات التجارية

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف:

  تهدف الدورة اإىل رفع م�شتوى عنا�شر فرق امل�شح الأمني. 

املحتوى:

1- معلومات عن ال�شراك اخلداعية.
2- طرق الك�شف عن الأج�شام با�شتخدام اأجهزة الأ�شعة.

3- تدريبات على اأجهزة امل�شح وهي :
.(UVSS) 4- جهاز كا�شف املتفجرات اأ�شفل ال�شيارات
.(ZBV) 5- جهاز ك�شف املتفجرات عن طريق الت�شوير

6- جهاز اأ�شعة (X- RAY) نوع (OPEN VISON) للك�شف عن املتفجرات والعبوات 
النا�شفة املخباأة.

 

الفئة امل�شاركة:

�شباط من رتبة (مالزم اإىل نقيب).

�شباط �شف من رتبة (�شرطي اإىل وكيل اأول) .

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�شة (اإدارة املتفجرات).

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة املتفجرات.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

2017/12/24- 2018/2/8تفرغ كلي10- 820 اأ�شابيع

الدورة التقدمية للم�صح الأمني رقم )5(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل رفع م�شتوى عنا�شر املوؤهلة يف التعامل مع القنابل اإرهابية. 

املحتوى:

1- املبادئ العامة يف التخل�س من الذخائر الع�شكرية.
2- مدخل الذخائر الع�شكرية.

3- التعرف على اأ�شكال وطريقة عمل الذخائر والقنابل الع�شكرية.
4- طرق التخل�س من الذخائر والقنابل الع�شكرية.

الفئة امل�شاركة:

�شباط من رتبة (مالزم اإىل نقيب).

�شباط �شف من رتبة (�شرطي اإىل وكيل اأول).

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�شة-  اإدارة املتفجرات.

اجلهة امل�شتفيدة:

 عدد (4) مقعد لوزارة الدفاع . 

عدد  (4) مقعد للحر�س الوطني.

عدد  (4) مقاعد لإدارة املتفجرات بدولة الكويت.

عدد  (5) مقاعد لدول جمل�س التعاون ( مقعد لكل دولة).

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

2017/12/24- 2018/1/11تفرغ كلي317 اأ�شابيع

دورة التخل�س من الذخائر التقدمية رقم )3 (

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف :

له وطرق  املوكلة  املهام  امل�شد�س يف  ا�شتخدام  تاأ�شي�س عن�شر قادر علي  الدورة  تهدف 

ال�شيانة .

املحتوي : 

1- مرحلة الرماية. 
2- مرحلة النظرية .

الفئة امل�شاركة:

من رتبة �شرطي ايل رتبة رائد.

مكان االنعقاد:

مع�شكر قوات المن اخلا�س.

اجلهة امل�شتفيدة:

مركز التدريب التخ�ش�شي – لقطاع المن اخلا�س .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

2017/12/24-2018/1/11 تفرغ كلي10 3 ا�شابيع 

الدورة التاأ�صي�صية لرماية م�صد�س 9 ملم التكتيكتة رقم )1(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف :

تهدف الدورة ايل اعداد رامي علي اآلية الغاز (م�شتوى متقدم ).

املحتوي : 

1- مرحلة امكانيات املن�شب اليل .
2- مرحلة ت�شغيل �شا�شة التحكم .

3- مرحلة الرماية. 
4- مرحلة تركيب �شالح علي املن�شب وجتهيزه.

الفئة امل�شاركة:

من رتبة �شرطي ايل رتبة رائد.

مكان االنعقاد:

الدارة العامة لقوات المن اخلا�شة.

اجلهة امل�شتفيدة:

ادراة مكافحة ال�شغب – الركن الفني .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

7 -18 /1 /2018تفرغ كلي10ا�شبوعني

دورة تقدمية ت�صغيل من�صب اآلية الغاز رقم )1(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف:

    تهدف الدورة اإىل  رفع م�شتوى العن�شر يف عمليات العزل والتطويق والتم�شيط والقتال.

املحتوى:

العزل   + عملي)   – (نظري  املباين  مت�شيط   + عملي)   - (نظري  قتالية  تقدمات   -1
والتطويق.

واجلماعية الفردية  الراجلة  التكتيكات   + عملي)   – (نظري  باأنواعها  الرمايات   -2�
 (نظري- عملي).

(نظري- عملي) +  وال�شناعية  الطبيعية  ال�شواتر  النتقال عرب  راجلة +  دوريات    -3
الرميات التقدمية من خالل الآليات.

الفئة امل�شاركة:

من رتبة (�شرطي اإىل رائد).

مكان االنعقاد:

مع�شكر القوات اخلا�شة .

اجلهة امل�شتفيدة:

وزارة الداخلية (العدد يحدد يف حينه).

عدد (2) مقاعد لوزارة الدفاع.

عدد (2) مقاعد للحر�س الوطني.

عدد (10) مقاعد لدول جمل�س التعاون (مقعدين لكل دولة).

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

1/21- 2018/2/15تفرغ كلي430 اأ�شابيع

دورة العزل والتطويق والتم�صيط رقم )7(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف : 

تهدف الدورة ايل تاأهيل العنا�شر علي الرماية امل�شد�س ) 9ملم ( وكيفية ا�شتخدام .

املحتوي :

1- طوبري الريا�شة – مراحل الفك والرتكيب ( نظري +عملي ).
2- مرحلة التعامل مع العطال (نظري +عملي ). 

3- مرحلة الرماية املتحركة (نظري +عملي ).

4- مرحلة رمايات الت�شديد (نظري +عملي ).
5- مرحلة الرماياتالتكتيكية (نظري +عملي ).

الفئة امل�شاركة:

�شباط .

�شباط ال�شف .

الفراد .

مكان االنعقاد:

مع�شكر القوات اخلا�شة. 

اجلهة امل�شتفيدة:

الدارة العامة لقوات المن اخلا�شة / ادارة المن وال�شيطرة. 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

1/21- 2018/2/22تفرغ كلي540 اأ�شابيع

دورة امل�صد�س التقدمية لعنا�صر المن وال�صيطرة رقم )3(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف : 

تهدف الدورة ايل املحافظة والرتكيز باملعلومات النظرية العملية للمدفع وال�شيانة .

املحتوي : 

العريف وال�شرح علي اآلية الر�س ( توما ) وطرق ال�شيانة وا�شتعمال مدافع املاء يف املهام .

الفئة امل�شاركة : 

عن�شر مكافحة ال�شغب. 

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�شة ( الركن الفني ) .

اجلهة امل�شتفيدة:

ادارة مكافحة ال�شغب .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

1/28- 2018/2/1تفرغ كلي25 – 40 اأ�شبوع

دورة تقدمية ت�صغيل و�صيانة مدفع اآلية الر�س

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف:

    تهدف الدورة اإىل تهيئة عنا�شر اإدارة املتفجرات لإدارة موقع النفجار.

املحتوى:

1- اإدارة م�شرح النفجار.
2- جمع اأدلة النفجار.

الفئة امل�شاركة:

. �شباط  اإدارة املتفجرات من رتبة (مالزم اإىل نقيب) 

�شباط �شف اإدارة املتفجرات من رتبة (عريف اإىل وكيل اأول).

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�شة (اإدارة املتفجرات).

اجلهة امل�شتفيدة:

عدد (5) مقاعد لدول جمل�س التعاون (مقعد لكل دولة).

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

1/28- 2018/2/2تفرغ كلي7اأ�شبوع

دورة التحقيق ما بعد النفجار رقم )2(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف:

   دورة متخ�ش�شة يف تاأهيل العنا�شر الفنية على ا�شتخدام معدات التخل�س.

املحتوى:

1-مرحلة نظرية (�شرح �شامل عن معدات التخل�س).
2-ا�شتخدام عربة التخل�س من املتفجرات.

3-التدريبات على الحبال واخلطاطيف يف نقل الج�شام امل�شتبه بها وفتح البواب.
4-ا�شتخدام اأ�شعة (X- RAY) لت�شوير الج�شام امل�شتبه بها.

5-ا�شتخدام بدلة املتفجرات يف التعامل مع الج�شام امل�شتبهه بها.

الفئة امل�شاركة:

�شباط اإدارة املتفجرات من رتبة (مالزم اإىل نقيب).

�شباط �شف اإدارة املتفجرات من رتبة (عريف اإىل وكيل اأول).

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�شة (اإدارة املتفجرات) .

اجلهة امل�شتفيدة:

ادارة املتفجرات.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

1/28 - 2018/3/8تفرغ كلي612 اأ�شابيع

دورة ا�صتعمال املعدات رقم )3(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2018 - 2017185

الهدف:

    تهدف الدورة اإىل تطوير عمل فرق الرتاخي�س ملعرفة انواع الذخائر وتخزينها وطرق 

اتالفها.

املحتوى:

- اعداد فنيني لق�شم الرتاخي�س.

الفئة امل�شاركة:

�شباط  (مالزم اإىل نقيب). 

�شباط �شف من رتبة (عريف اإىل وكيل اأول).

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�شة .

اجلهة امل�شتفيدة:

 اإدارة املتفجرات.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

1/28- 2018/3/2تفرغ كلي515 ا�شابيع 

دورة تراخي�س املتفجرات التقدمية الويل

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2018 - 2017
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الهدف : 

تهدف الدورة ايل اعداد �شائق علي اآلية الغاز (م�شتوي متقدم ).

املحتوي :

1- مرحلة امكانيات الغاز .
2- مرحلة تكتيكات القيادة .

3- مرحلة ال�شيانة وحل امل�شكالت.

الفئة امل�شاركة:

من رتبة �شرطي رتبة وكيل اول �شباط.

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�شة .

اجلهة امل�شتفيدة:

 اإدارة مكافحة ال�شغب – الركن الفني. 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

4- 2018/2/15تفرغ كلي10ا�شبوعني  

دورة تقدمية قيادة و�صيانة اآلية غاز  رقم )1(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2018 - 2017187

الهدف:

    تهدف الدورة اإىل رفع امل�شتوي القتايل لعنا�شر الدارة .

املحتوى:

.( m 16) 1- رمايات تقدميية علي بندقية
2- مداهمات مباين خمتلفة .

3- حماح�شرات .
4- تطبيق اوامر العمليات كاملة.

الفئة امل�شاركة:

من رتبة �شرطي ايل رتبة رائد. 

مكان االنعقاد:

الداره العامة لقوات المن اخلا�شة ( ادارة دروع المن – ركن التدريب ) .

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�شة – ( ادارة دروع المن – ركن التدريب ).

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

4 - 2/22 /2018 تفرغ كلي322 ا�شابيع 
4  – 3/22 /2018 تفرغ كلي322 ا�شابيع 
25/ 3- 2018/4/12 تفرغ كلي322 ا�شابيع 

دورة عمليات دروع رقم )3-2-1(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2018 - 2017
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الهدف:

     تهدف امل�شابقة اإىل تبادل اخلربات لفرق مكافحة الرهاب وتخلي�س الرهائن .

املحتوى:

1- حما�شرات ميدانية.
2- م�شابقات رماية جماعية .

3- م�شابقات رماية فردية.

الفئة امل�شاركة:

4 فرق من الواحدات اخلا�شة- فريقني مكافحة الرهاب من اجلي�س الكويتي – فريقني 
دول جمل�س  ارهاب من  مكافحة  فريقني   – الوطني  الرهاب من احلر�س  مكافحة 

التعاون اخلليجي .

مكان االنعقاد:

مع�شكر القوات اخلا�شة ( �شليبية ).

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�شة (اإدارة الوحدات اخلا�شة).

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

6- 2018/2/15تفرغ كلي1018 ايام 

دورة م�صابقة النخبة رقم )5(العاملية لفرق مكافحة الرهاب وتخلي�س الرهان 

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2018 - 2017189

الهدف:

    تهدف الدورة اإىل رفع احل�س المني ملنت�شبني وزارة اخلارجية.

املحتوى:

1- حما�شرات اأمنية.
2- رماية.

3- قيادة وقائية.

الفئة امل�شاركة:

الدبلوما�شيني +الداريني.

مكان االنعقاد:

مع�شكر القوات اخلا�شة.

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة حماية ال�شخ�شيات.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

11- 2018/2/15تفرغ كلي15اأ�شبوع
18- 2018/2/22تفرغ كلي15اأ�شبوع

الدورة الأمنية لل�صلك الدبلوما�صي رقم )18-17(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2018 - 2017
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الهدف:

    تهدف الدورة اإىل تاأ�شي�س مدرب ريا�شة ذو ثقافة ريا�شية  قادر على القيام بتدريب 

الطوابري الريا�شية مبا ينا�شب عمله واخت�شا�شه.

املحتوى:

1- حما�شرات نظرية عن اللياقة البدنية والتغذية وكيفية تكيف الريا�شة يف جمال العمل.
2- مرحلة اللياقة البدنية العملية.

3- مرحلة الختبارات النظرية والعملية.

الفئة امل�شاركة:

من رتبة (�شرطي اإىل رائد) .

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع الأمن اخلا�س.

اجلهة امل�شتفيدة:

عدد (2) مقعد لوزارة الدفاع .

عدد (2) مقعد للحر�س الوطني.

عدد (2) مقعد لكل دولة من دول جمل�س التعاون .

عدد (2) مقعد لقطاع امن املنافذ الربية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

2/18- 2018/4/19تفرغ كلي925 اأ�شابيع

دورة اإعداد مدرب ريا�صة رقم )4(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2018 - 2017191

الهدف:

    تهدف الدورة اإىل  رفع م�شتوى العنا�شر وكيفية اإدارة احلرا�شات الأمنية امل�شددة 

وطرق التفتي�س لالأ�شخا�س والآليات والرمايات املتنوعة.

املحتوى:

1- طرق احلرا�شات الأمنية امل�شددة (نظري + عملي).
2- نقاط التفتي�س واملفارز (نظري + عملي).

3- تفتي�س اأ�شخا�س والآليات (نظري + عملي).
4- الرمايات املتنوعة.

الفئة امل�شاركة:

من رتبة (�شرطي اإىل رائد).

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�شة ( اإدارة الأمن وال�شيطرة).

اجلهة امل�شتفيدة:

 وزارة الداخلية (العدد يحدد يف حينه).

عدد (5) مقاعد لوزارة الدفاع.

عدد (5) مقاعد للحر�س الوطني.

عدد (10) مقاعد لدول جمل�س التعاون (مقعدين لكل دولة).

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

2/27- 2018/3/29تفرغ كلي440 اأ�شابيع

دورة الإجراءات الأمنية امل�صددة التقدمية رقم )7( 

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2018 - 2017
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الهدف:

     تهدف البطولة اإىل ايجاد روح املناف�شة بني منت�شبي قطاع الأمن اخلا�س.

املحتوى:

1- دوري كرة القدم (لل�شالت).
2- دوري كرة الطائرة.

3- دوري كرة ال�شلة.
4- م�شابقة الرجل احلديدي.

5- �شباق املراثون (تتابع) �شباق التتابع بعدد 4/400 مرت.
6- رماية بندقية ام 16.

7- رماية م�شد�س.
8- م�شابقة اجتياز املوانع (فريق جماعي).

9- دوري تن�س الطاولة.
10- دوري البلياردو.

11-  بطولة ال�شباحة.

الفئة امل�شاركة:

منت�شبي قطاع الأمن اخلا�س.

مكان االنعقاد:

مع�شكرقوات المن اخلا�شة .

اجلهة امل�شتفيدة:

مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع الأمن اخلا�س.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

4- 2018/3/8تفرغ كلييحدد لحقااأ�شبوع

بطولة ال�صهداء رقم )8(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2018 - 2017193

الهدف:

    تهدف الدورة اإىل رفع م�شتوي الرماية لعنا�شر الدارة العامة لمن املن�شاآت .

املحتوى:

1- اللياقة البدنية.
2- فك وتركيب ورماية علي ر�شا�س عيار 7.62.

3- الجراءات المنة امل�شددة.

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف من �شرطي ايل وكيل اول.

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�شة .

اجلهة امل�شتفيدة:

الدارة العامة لمن املن�شاآت ( ادارة العمليات ).

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

4- 2018/3/15 تفرغ كلي30اأ�شبوعني 

الدورة التن�صيطية لرماية ر�صا�س عيار 7.62 لالفراد رقم )3(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2018 - 2017
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الهدف:

     تهدف الدورة للحفاظ على م�شتوى العنا�شر يف جمال القنا�شة ملكافحة الرهاب 

وتخلي�س الرهائن.

املحتوى:

1- تدريبات يف جمال القنا�شة.
2- حما�شرات نظرية يف جمال القنا�شة.

الفئة امل�شاركة:

جميع الرتب املنت�شبة يف ادارة الوحدت اخلا�شة.

مكان االنعقاد:

مع�شكر القوات اخلا�شة (�شليبية ).

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�شة (اإدارة الوحدات اخلا�شة).

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

4- 2018/3/31تفرغ كلي10اأ�شبوع 

الدورة التن�صيطية للقنا�صة )امل�صتوى الثاين ( رقم )4(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2018 - 2017195

الهدف:

اأمن وحماية  ومهام  باأعمال  القيام  قادة علي  تاأ�شي�س عنا�شر  الدورة ايل  تهدف       

املع�شكر واملهام الدارية وال�شناد الب�شري لالدارات التابعة.

املحتوى:

1- مرحله الريا�شة.
2- مرحلة الرماية.

3- مرحلة تكتيكات احلرا�شة والتفتي�س.
4- ال�شعافات الولية .
5- مرحلة املتفجرات.

6- مرحلة الثقة والتحمل .

الفئة امل�شاركة:

من رتبة �شرطي ايل رتبة رائد

مكان االنعقاد:

ادارة العمليات لقطاع المن اخلا�س.

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�س.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

3/4- 2018/4/26تفرغ كليح�شب املتقدمني8 ا�شابيع 

الدورة التاآ�صي�صية للعمليات  رقم )3(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2018 - 2017
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الهدف:

    تهدف امل�شابقة اإىل  رفع م�شتوى فرق التخل�س من املتفجرات.

املحتوى:

- اعداد مدرب متفجرات ذو كفاءة عالية.

الفئة امل�شاركة:

فرقة التخل�س يف اإدارة املتفجرات. 

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�شة (اإدارة املتفجرات).

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة املتفجرات .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

    8 /2018/3تفرغ كلي15يوم واحد

م�صابقة التخل�س من املتفجرات رقم )3(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2018 - 2017197

الهدف:

     تهدف الدورة اإىل رفع م�شتوي العن�شر المني بقيادة املركبات ) �شالون –جيب ).

املحتوى:

1- قيادة وقائية. 
2- مرونة بالقيادة .

الفئة امل�شاركة:

من �شرطي ايل مقدم .

مكان االنعقاد:

مع�شكر القوات اخلا�شة.

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة حماية ال�شخ�شيات.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

18- 2018/3/22تفرغ كلي20اأ�شبوع

دورة فن القيادة الوقائية رقم )9(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2018 - 2017
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تاهيل عن�شر حماية قادرعلي  اإخالء ال�شخ�شية- الهامة حتت 

ظرف طارئ او اعتداء ارهابي . 

املحتوى:

1- ريا�شة.
2- رماية.

3- اإخالء و تاأمني امل�شاكن.

الفئة امل�شاركة:

من رتبة (�شرطي اإىل رائد).

مكان االنعقاد:

مع�شكر القوات اخلا�شة.

اجلهة امل�شتفيدة:

عدد (3) مقعد لوزارة الدفاع.

عدد (3) مقعد للحر�س الوطني.

عدد (1)  مقعد لكل دولة من دول اخلليج .  

     

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

3/25- 2018/4/19تفرغ كلي425اأ�شابيع

دورة اإخالء وتاأمني �صكن ال�صخ�صيات الهامة رقم )11(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2018 - 2017199

الهدف:

    تهدف الدورة اإىل تهيئة عنا�شر قادرة على تدريب طوابري امليدان املتعلقة يف القتال 

يف املناطق املبنية.

املحتوى:

1- التدريب على التعامل وا�شتخدام الأ�شلحة اخلفيفة واملتو�شطة والقواذف.
2- التدريب على كيفية القاء املحا�شرات وتو�شيل املعلومة.

3- التدريب على كيفية تدريب العنا�شر عمليا يف الدورات التاأ�شي�شية والتخ�ش�شية.
4- التدريب على كيفية و�شع الربنامج التدريبي.

الفئة امل�شاركة:

من رتبة (�شرطي اإىل نقيب).

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�شة (اإدارة دروع الأمني).

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة دروع الأمن- ركن التدريب.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

4/1- 2018/5/3تفرغ كلي10- 515 اأ�شابيع

دورة اإعداد مدرب دروع الأمن 

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2018 - 2017
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الهدف:

    تهدف الدورة اإىل تطويرالعنا�شر ومتكينهم من ا�شتخدام ال�شالح والرماية التقدمية.

املحتوى:

   1- مرحلة الرمايات.

  

الفئة امل�شاركة:

من رتبة (�شرطي اإىل رائد).

مكان االنعقاد:

مع�شر قوات المن اخلا�شة .

اجلهة امل�شتفيدة:

عدد (2) مقعد لوزارة الدفاع.

عدد (2) مقعد للحر�س الوطني.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

8 - 2018/4/19تفرغ كلي20ا�شبوعني

الدورة التقدمية لرماية بندقية )M16( رقم )2(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2018 - 2017201

الهدف : 

تهدف الدورة ايل رفع م�شتوي عنا�شر الهامة اخلا�س .

املحتوى:

تاأمني مواكب الر�شمية .

الفئة امل�شاركة:

من رتبة �شرطي ايل رائد. 

مكان االنعقاد:

مع�شكر القوات اخلا�شة. 

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة حماية ال�شخ�شيات.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

24- 2018/4/26 تفرغ كلييحدد لحقا 3 ايام 

دورة تاأمني املواكب للحماية اخلا�صة رقم )1(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص



2018 - 2017
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الهدف:

اإدارة الوحدات اخلا�شة يف جمال      دمج ورفع الكفاءة القتالية لعنا�شر ال�شرايا يف 

مكافحة الرهاب وتخلي�س الرهائن.

املحتوى:

مناورات  وتدريبات يف جمال مكافحة الرهاب.

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

�شباط �شف.

اأفراد.

مكان االنعقاد:

مع�شكر القوات اخلا�شة (�شليبية).

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�شة (اإدارة الوحدات اخلا�شة).

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

4/29- 2018/5/2تفرغ كلي30اأ�شبوع
2- 2018/5/5تفرغ كلي30اأ�شبوع
5- 2018/5/8تفرغ كلي30اأ�شبوع
8- 2018/5/11تفرغ كلي30اأ�شبوع

مناورة لل�صرية الأوىل يف اإدارة الوحدات اخلا�صة

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف :

تهدف الدورة ايل احلفاظ علي م�شتوي العنا�شر يف جمال ال�شعافات.

املحتوى:

1- الطرق التكتيكية لنقاذ امل�شاب.
2- اجراءات ال�شعافات با�شتخدام املعدات املنا�شبة.

3- حما�شرات.

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

�شباط �شف.

اأفراد.

مكان االنعقاد:

مع�شكر القوات اخلا�شة (�شليبية)

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة لقوات الأمن اخلا�شة (اإدارة الوحدات اخلا�شة).

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

8/27- 2018/9/2تفرغ كلي16اأ�شبوع

دورة ا�صعافات امليدانية ملكافحة الرهاب وتخلي�س الرهائن

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف : 

    تهدف الدورة ايل تطوير عنا�شر احلماية املرافقة اجلوية لمن وحماية الطائرات 

الكويتية.

املحتوى:

- دورة تقدمية ملتابعة عنا�شر ادارة حماية الطائرات وتدريبهم علي كل ماي�شتجد من 

الوامر احلية والتكتيكية.

الفئة امل�شاركة:

�شباط (من مالزم ايل رائد).

�شباط �شف.

مكان االنعقاد:

مع�شكر قوات المن اخلا�س .

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة حماية الطائرات الكويتية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

يحدد لحقا تفرغ كلي40 - 470 ا�شابيع

يحدد لحقا تفرغ كلي40 - 470 ا�شابيع

يحدد لحقا تفرغ كلي40 - 470 ا�شابيع

يحدد لحقا تفرغ كلي40 - 470 ا�شابيع

يحدد لحقا تفرغ كلي40 - 470 ا�شابيع

دورة التقدمية لأمن وحماية الطائرات  رقم )31-30-29-28-27(

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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الهدف :  

مترين م�شرتك لرفع الكفائة القتالية ملنت�شبي الدارة العامة لقوات المن اخلا�س.

املحتوى:

- متارين وتدريبات متنوعة.

الفئة امل�شاركة:

�شباط .

�شباط �شف.

افراد.

مكان االنعقاد:

مع�شكر قوات المن اخلا�س (مواقع خارجية).

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة حماية الطائرات الكويتية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

يحدد لحقا تفرغ كلي100ا�شبوع

مترين الردع احلا�صم

 ثانيًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع االأمن اخلا�ص
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قطاع
 أمن الحدود البرية

ثالثا
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ا�صم الدورةالرقم

تعقد خالل الفرتة
مدة 

النعقاد
اإىلمن

1
دورة تاأ�شي�شية اأمن احلدود 

الربية (42)

2017/9/172017/11/23
 10

اأ�شابيع

دورة تاأ�شي�شية اأمن احلدود 

الربية (43)

2017/12/ 102018/ 2/ 15
 5

اأ�شابيع

2
دورة اجراءات �شبط والتفتي�س 

( 2- 1)

2017/9/24

2018/ 1/ 28

2017/9/28

2018/ 2/1
اأ�شبوع

دورة تعاي�س وق�س الثر (2-1)3

2017/10/15

2018/ 3/18

2017/10/19

2018/ 3/ 22
اأ�شبوع

4
دورة عمليات اأمن احلدود 

الربية (9-8-7-6)

2017/12/3

2018/1/ 7

2018/ 3/ 4

2018/ 4/8

2017/12/28

2018/2/1

 2018/ 3/ 29

 2018/ 5/ 3

 4
اأ�شابيع

5
 دورة رماية m 16  متقدمة

 ( خا�س ملركز التدريب ) 

(2-1)

2018/2/11

2018/ 5/ 6

2018/2/16

2018/ 5/ 10
ا�شبوع

الدورات التدريبية التي تعقد يف الإدارة العامة لأمن احلدود الربية

للمو�صم التدريبي 2018/2017

ثالثًا : قطاع اأمن احلدود الربية 
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الهدف:

     تهدف الدورة رفع كفاءة عنا�شر الإدارة العامة لأمن احلدود الربية.

املحتوى:

1- مادة ا�شلحة امل�شاندة ( املتو�شطة ) ورمايتها عيار7.62  ملم وعيار 12،7 ملم.
. m16 ( بندقية ) 2- مادة ال�شلحة اخلفيفة ورمايتها

3- مادة التحريات يف املناطق املفتوحة والتعامل من املناطق ال�شيقة اىل املناطق املفتوحة .
4- حما�شرات عن واجبات القنا�شة يف احلدد الربية .

5- مادة ( ال�شلكي ).
6- مادة الدوريات اللية والراجلة يف املناطق املفتوحة .

7- اخلارطة والبو�شلة.
8- مادة الثر ( تق�شي الثر ).

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

�شباط �شف.

 اأفراد .

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة لأمن احلدود الربية.

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة لأمن احلدود الربية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

17 /9 -23 /11 /2017تفرغ كلي10100 ا�شابيع 

ثالثًا : قطاع اأمن احلدود الربية 
دورة تاأ�صي�صية اأمن احلدود الربية رقم )42(
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الهدف:

     تهدف الدورة رفع كفاءة عنا�شر الإدارة العامة لأمن احلدود الربية.

املحتوى:

1- مادة ا�شلحة امل�شاندة ( املتو�شطة ) ورمايتها عيار7.62  ملم وعيار 12،7 ملم.
. m16 ( بندقية ) 2- مادة ال�شلحة اخلفيفة ورمايتها

3- مادة التحريات يف املناطق املفتوحة والتعامل من املناطق ال�شيقة اىل املناطق املفتوحة .
4- حما�شرات عن واجبات القنا�شة يف احلدد الربية .

5- مادة ( ال�شلكي ).
6- مادة الدوريات اللية والراجلة يف املناطق املفتوحة .

7- اخلارطة والبو�شلة.
8- مادة الثر ( تق�شي الثر ).

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

�شباط �شف.

 اأفراد .

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة لأمن احلدود الربية.

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة لأمن احلدود الربية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

10 /2017/12  -15 /2 /2018تفرغ كلي5100 ا�شابيع 

ثالثًا : قطاع اأمن احلدود الربية 
دورة تاأ�صي�صية اأمن احلدود الربية رقم )43(
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل رفع كفاءة عنا�شر الدارة العامة لأمن احلدود الربية .

املحتوى:

1- مادة ال�شبط والتفتي�س.
2- مادة ال�شلحة اخلفيفة.

3- مادة مهارات امليدان.

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

�شباط �شف.

 اأفراد .

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة لأمن احلدود الربية

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة لأمن احلدود الربية

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�شاركنيمدة الدورة

9/24- 2017/9/28تفرغ كلي25ا�شبوع
1/28- 2018/2/1تفرغ كلي25ا�شبوع

دورة اإجراءات ال�صبط والتفتي�س 

ثالثًا : قطاع اأمن احلدود الربية 
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل رفع عنا�شر الدارة العامة لأمن احلدود الربيه .

املحتوى:

1- مادة تتبع الثر.
2- مادة التعاي�س.

3- مادة العمليات امليدان.
4- مادة العمليات يف املناطق املفتوحة.

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

�شباط �شف.

 اأفراد .

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة لأمن احلدود الربية.

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة لأمن احلدود الربية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

15- 2017/10/19تفرغ كلي25ا�شبوع
18- 2018/3/22تفرغ كلي25اأ�شبوع

دورة تعاي�س وق�س الثر   رقم )2-1(

ثالثًا : قطاع اأمن احلدود الربية 
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل كفاءة عنا�شر الدارة العامة لأمن احلدود الربية .

املحتوى: 

1- مادة ا�شلحة امل�شاندة ( املتو�شطة ) ورمايتها عيار7.62  ملم وعيار 12،7 ملم.
. m16 ( بندقية ) 2- مادة ال�شلحة اخلفيفة ورمايتها

3- مادة التحريات يف املناطق املفتوحة والتعامل من املناطق ال�شيقة اىل املناطق املفتوحة .
4- حما�شرات عن واجبات القنا�شة يف احلدد الربية .

5- مادة ( ال�شلكي ).
6- مادة الدوريات اللية والراجلة يف املناطق املفتوحة .

الفئة امل�شاركة: 

�شباط.

�شباط �شف.

اأفراد.

مكان االنعقاد: 

الإدارة العامة لأمن احلدود الربية.

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة لأمن احلدود الربية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

3- 2017/12/28تفرغ كلي35اأ�شبوعني
1/7- 2018/2/1تفرغ كلي35اأ�شبوعني
4- 2018/3/29تفرغ كلي35اأ�شبوعني
4/8- 2018/5/3تفرغ كلي35اأ�شبوعني

دورة عمليات اأمن احلدود الربية رقم ) 9-8-7-6(

ثالثًا : قطاع اأمن احلدود الربية 
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الهدف:

تهدف الدورة اإىل كفاءة عنا�شر الدارة العامة لأمن احلدود الربية .

املحتوى: 

1- مادة ال�شلحة اخلفيفة (خا�شة ملركز التدريب ) ( فك وتركيب).
2- مادة مهارات امليدان.

3- مادة الرماية التكتيكية.

4- مادة الرماية امليدانية .

الفئة امل�شاركة: 

�شباط .

�شباط �شف.

اأفراد.

مكان االنعقاد: 

الإدارة العامة لأمن احلدود الربية.

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة لأمن احلدود الربية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

11- 2018/2/16تفرغ كلي25ا�شبوع 
6- 2018/5/10تفرغ كلي25ا�شبوع 

دورة M16 متقدمة ) خا�صة ملركز التدريب (

ثالثًا : قطاع اأمن احلدود الربية 
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مركز التدريب 
التخصصي لقطاع أمن 

الحدود البحرية

رابعًا
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الدورات التدريبية التي تعقد يف مركز التدريب التخ�ص�صي لقطاع 

اأمن احلدود البحرية للمو�صم التدريبي 2018/2017

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود البحرية

ا�صم الدورةالرقم

تعقد خالل الفرتة
مدة 

النعقاد
اإىلمن

1
دورة اجراءات ال�شبط 

والتفتي�س البحري

2017/9/10

2018/3/25

2017/9/21

2018/4/5
اأ�شبوعني

دورة ر�شا�س 212.7

2017/9/10

2017/12/3

2018/3/11

2017/9/14

2017/12/7

2018/3/15

ا�شبوع

5 ا�شابيع 2017/9/242017/10/26دورة تاأ�شي�شية خفرال�شواحل3

4M16 دورة بندقية

2017/9/24

2017/10/29

2018/3/25

2018/4/22

2017/10/5

2017/11/9

2018/4/5

2018/5/3

ا�شبوعني

5
دورة ال�شالمة البحرية 

والنقاذ البحري

اأ�شبوعني2017/9/242017/10/5

6
دورة فنون القتال التقدمية 

الوىل (�شيجال تقدمية )

 4اأ�شابيع2017/10/12017/10/26

16 ا�شبوع2017/10/12018/1/18دورة قادة الزوارق ال�شريعة 7

8 اأ�شابيع2017/10/82017/11/30دورة تاأ�شي�شية غوا�شني8

 3اأ�شابيع2017/10/152017/11/2دورة مالحة �شاحلية 9

10
دورة التعرف على حمركات 

الديزل للقوارب ال�شغرية 

وا�شتخداماتها

3 ا�شابيع2017/11/52017/11/23

11
دورة كيفية اعداد وكتابة 

التقارير واملحا�شر الر�شمية 

2017/12/10

2018/3/11

2017/12/14

2018/ 3/15
ا�شبوع 

ا�شبوع2017/12/102017/12/14دورة ر�شا�س 127.62
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 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود البحرية

13
دورة فنون قتالية

 (�شيجال الثامنة ) 

 9اأ�شابيع 2017/12/242018/2/22

ا�شبوع 2018/1/142018/1/18دورة ال�شعافات الولية 14

دورة اعداد مدرب 15

2018/1/28

2018/4/22

2018/2/8

2018/5/3

ا�شبوعني

16
دورة التعرف على حمركات 

الديزل للزوارق البحرية 

وا�شتخداماتها 

3 ا�شابيع2018/2/42018/2/22

اأ�شبوعني2018/2/112018/2/22دورة اجهزة مالحية 17

8 ا�شابيع 2018/3/42018/4/26دورة م�شاعد قائد زورق 18

4 ا�شابيع2018/3/182018/4/12دورة تعليم �شباحة 19

20
دورة ال�شيانة الوقائية 

للمحركات اخلارجية 

للقوارب ال�شغرية

3 ا�شابيع2018/3/252018/4/12

ا�شبوعني 3 /222018/5 /2018/4دورة مهارات ال�شباحة21

22
دورة متارين البحرية 

امليدانية امل�شرتكة
على مدار املو�شم

23
دورة رماية بحرية 

بالذخرية احلية
على مدار املو�شم
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دورة اإجراءات ال�صبط والتفتي�س البحري

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود البحرية

الهدف:
 

والتعامل مع  التفتي�س  امليداين على طرق  باملجال  العاملني  الدورة تدريب       تهدف 

املهربني وطرق الدفاع عن النف�س وطرق البحث والحتياطات الأمنية.

املحتوى:

1- ريا�شة.
2- طرق الدفاع عن النف�س.

3- طرق البحث والتفتي�س (نظري).
4- طرق البحث والتفتي�س ( عملي ).

5-الحرتازات المنية عند اجراء التفتي�س وال�شبط البحري .
6- بطالن اجراءات ال�شبط والتفتي�س .

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف.

اأفراد.

 مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي- قطاع اأمن احلدود البحرية.

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع امن احلدود البحرية .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

10- 2017/9/21تفرغ كلي8- 15اأ�شبوعني
25 /3 - 2018/4/5تفرغ كلي8- 15اأ�شبوعني
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دورة ر�صا�س 12.7

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود البحرية

الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تعريف امل�شاركني كيفية �شيانة ال�شالح واأجزائه وكذلك الإمكانيات 

املوجودة واملتوفرة يف ال�شالح.

املحتوى: 

1- املوا�شفات الفنية.
2- فك وتركيب.

3- ت�شخي�س اأعطال.
4- رماية.

الفئة امل�شاركة: 

�شباط.

�شباط �شف.

اأفراد.

مكان االنعقاد: 

مركز التدريب التخ�ش�شي- قطاع اأمن احلدود البحرية .

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع امن احلدود البحرية .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

10- 14 /2017/9تفرغ كلي8- 15اأ�شبوع
3 - 7    /2017/12تفرغ كلي8- 15اأ�شبوع
11- 2018/3/15تفرغ كلي8- 15اأ�شبوع
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دورة تاأ�صي�صية خفـر ال�صواحــل

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود البحرية

الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تدريب العاملني يف املجال امليداين على طرق التفتي�س وكيفية 

التعامل مع املهربني وطرق الدفاع عن النف�س واتخاذ الإجراءات والحتياطات الأمنية 

املنا�شبة وما يتطلبة من مهارات على م�شتوى الفرد من حيث الربطات البحرية وفك 

وتركيب ال�شالح وتخزين الذخائر والرماية الدقيقة على الأهداف .  

املحتوى:

1- ريا�شة. 
2- �شباحة .

3- فك وتركيب �شالح .
4- طرق تخزين الذخائر .

5- طرق الدفاع عن النف�س 
6- طرق التفتي�س .

7- العقد والتخاريز والربطات البحرية .
8- ا�شعافات اولية .
9- ا�شغال خريطة 

10- اجهزة مالحية .
11- انقاذ بحري .

12- خماطبات ل�شلكية .
13- ح�شر عطب .

14- م�شطلحات بحرية .
15- الرماية 

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف.

اأفراد .



2018 - 2017221

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود البحرية

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي – قطاع اأمن احلدود البحرية. 

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع امن احلدود البحرية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

24 /9 -10/26 /2017  تفرغ كلي 15-30 5 اأ�شابيع 



2018 - 2017
222

M 16  دورة بندقية

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود البحرية

الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تعريف امل�شاركني بال�شالح واجزاءه وطريقة �شيانته وطرف الفك 

والرتكيب والرماية عليه.

املحتوى:

1- اإجراءات الأمان.
2- املوا�شفات الفنية.

3- الفك والرتكيب.
4- ت�شخي�س اأعطال.

5- ت�شفري ورماية.   

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

�شباط �شف. 

اأفراد. 

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي- قطاع اأمن احلدود البحرية.

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع اأمن احلدود البحرية .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

9/24- 2017/10/5تفرغ كلي8- 15اأ�شبوعني

10/29 - 2017/11/9تفرغ كلي8- 15اأ�شبوعني

25 /3- 2018/4/5تفرغ كلي8- 15اأ�شبوعني

4/22- 2018/5/3تفرغ كلي8- 15اأ�شبوعني
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دورة ال�صالمة البحرية والإنقاذ البحري

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود البحرية

الهدف:

     تهدف الدورة اإىل التعرف على اأف�شل طرق الإنقاذ البحري ومعرفة طرق انت�شال 

الغريق والدفاع عن النف�س اأثناء عملية الإنقاذ.

املحتوى: 

1- ال�شالمة البحرية نظري.
2- مهارات ال�شباحة.
3- الرماث البحري.

4- مهارات الإنقاذ ال�شطحي.
5- الإنقاذ البحري.

6- الإ�شعافات الأولية .
7- طرق البقاء على قيد احلياة يف البحر .

الفئة امل�شاركة: 

�شباط �شف.

اأفراد.

مكان االنعقاد: 

مركز التدريب التخ�ش�شي- قطاع اأمن احلدود البحرية.

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع اأمن احلدود البحرية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

24 /9 -5 /10 /2017تفرغ كلي8- 15اأ�شبوعني
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دورة فنون القتال التقدمية الوىل )�صيجال تقدمية (

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود البحرية

الهدف :

تهدف الدورة اىل رفع املهارات ال�شخ�شية يف الفنون القتالية وطرق القب�س وال�شيطرة .

املحتوى : 

1- لياقة بدنية .
2- ا�شتباكات و�شيطرة .

3- طرق القب�س .

الفئة امل�شاركة:

�شباط .

�شباط �شف .

افراد .

مكان االنعقاد: 

مركز التدريب التخ�ش�شي- قطاع اأمن احلدود البحرية.

اجلهة امل�شتفيدة:

جميع قطاعات وزارة الداخلية .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

1-26  /10 /2017تفرغ كلي8- 15   4اأ�شابيع 



2018 - 2017225

دورة قادة الزوارق ال�صريعة 

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود البحرية

الهدف:

     تهدف الدورة ل�شقل املهارات البحرية العلمية مثل الفن البحري واملالحة ال�شاحلية 

وكذلك التدريب العملي البحري على قيادة الزوارق واملناورة.

املحتوى: 
1- ال�شالمة البحرية.

2- بحث وانقاذ.
3- فن بحري.

4- عقد وتخاريز.
5- املالحة البحرية.

6- فك وتركيب اأ�شلحة.
7- اأجهزة مالحية.

8- الرمايات البحرية.
املخاطبات الال�شلكية.

10- ا�شعافات اأولية.

11- القانون الدويل.
12- فن القيادة. 

13- قانون منع الت�شادم .

الفئة امل�شاركة: 
�شباط �شف (وكيل عريف فما فوق ).

مكان االنعقاد: 
مركز التدريب التخ�ش�شي- قطاع اأمن احلدود البحرية.

اجلهة امل�شتفيدة:
قطاع اأمن احلدود البحرية .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

تفرغ كلي15- 1620 اأ�شبوع
2017/ 10/1
2018/ 1/ 18
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دورة تاأ�صي�صية غوا�صيـن

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود البحرية

الهدف:

والقواعد  املبادئ  على  وعمليا  نظريا  امل�شاركني  وتدريب  لتاأهيل  الدورة  تهدف       

الأ�شا�شية للغو�س ليال ونهارا . 

املحتوى:

1- التدريب على طرق البحث والنت�شال . 
2- الغو�س على عدة اأعماق وم�شتويات.
3- طرق ال�شعافات الأولية بالغو�س . 

4- ا�شتخدام الو�شائد الهوائية لنت�شال �شيء غارق . 
5- التدريب على الغو�س ليال ونهارا.

6- اأ�شلـوب ك�شــح ال�شفن.
7- درا�شة قوانني الغو�س .
8- درا�شة مبادئ الغو�س .

9-المرا�س املتعلقة بالغو�س .
10- دار�شة جداول الغو�س وطرق احل�شاب .

11- تطبيق املحتوى العلمي .
12- و�شف وت�شغيل معدات الغو�س .

الفئة امل�شاركة:
�شباط.

�شباط �شف.

افراد .

مكان االنعقاد:
مركز التدريب التخ�ش�شي – قطاع اأمن احلدود البحرية .

اجلهة امل�شتفيدة:
خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخليــة .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

10/8/  - 30 /2017/11تفرغ كلي15- 820 اأ�شابيع 
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دورة مالحة �صاحلية

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود البحرية

الهدف :

     تهدف الدورة ايل متكني امل�شاركني من التعرف على القوانني البحرية املتعلقة بالقطع 

البحرية . وكيفية التعامل مع اخلرائط البحرية .

املحتوى :

1- قانون منع الت�شادم .
2- اخلرائط البحرية. 
3- العوامة البحرية .

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف.

افراد .

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي – قطاع اأمن احلدود البحرية .

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع اأمن احلدود البحرية .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

تفرغ كلي10 3اأ�شابيع 
 2017 /10/ 15
 2017 /11 /2
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دورة التعريف على حمركات الديزل للقوارب ال�صغرية وا�صتخداماتها 

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود البحرية

الهدف:
 

     تهدف الدورة اىل تعريف امل�شاركني على انواع حمركات الديزل للقوارب ال�شغرية 

العطال  ت�شخي�س  من  املتدربني  متكني  اىل  تهدف  ،كما  وا�شتخدامها  عملها  واآلية 

واجراءات ال�شيانة . 

املحتوى:

1- �شرح كيفية عمل املحرك والتعرف على الجزاء الرئي�شية (نظري وعملي ).
2- الفرق بني املحرك ثنائي ال�شواط ورباعي ال�شواط.

3- التعرف على النظمة داخل املحرك.
4- فك وجتميع وت�شغيل املحرك .

5- ت�شخي�س العطال واجراءات المن وال�شالمة (نظري وعملي ).
6- اجراءات ال�شيانة وال�شيانة الوقائية .

الفئة امل�شاركة:

�شباط. 

�شباط �شف.

اأفراد.

مدنيني .

 مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي- قطاع اأمن احلدود البحرية.

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع اأمن احلدود البحرية. 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

5- 2017/11/23تفرغ كلي5- 10 3اأ�شبوع
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دورة كيفية اعداد وكتابة التقارير واملخاطر الر�صمية 

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود البحرية

الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تطوير ال�شلوب يف كتاب التقارير والتقان يف اختبار الكلمات 

لتو�شيح ال�شورة يف ا�شلوب �شهل ومب�شط .

املحتوى: 

1- كيفية كتابة التقارير واملحا�شر.
2- خ�شائ�س التقرير واملح�شر اجليد.

3- الهدف من التقرير واملح�شر .
4- اأهمية التقرير واملح�شر.

5- كيفية اعداد التقرير واملح�شر .
6- كيفية حترير املخاطبات الر�شمية .

7- كيفية حترير حم�شر العقوبات . 

الفئة امل�شاركة:  

�شباط .

�شباط �شف. 

افراد. 

مدنيني .

مكان االنعقاد: 

مركز التدريب التخ�ش�شي- قطاع اأمن احلدود البحرية.

اجلهة امل�شتفيدة:
قطاع اأمن احلدود البحرية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

تفرغ كلي8- 15اأ�شبوع
 2017 / 12/ 14 – 10

 2018/ 3/ 15 -11
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دورة ر�صا�س 7.62

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود البحرية

الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تعريف امل�شاركني كيفية �شيانة ال�شالح و اأجزاءه وكذلك الإمكانيات 

املوجودة واملتوفرة يف ال�شالح . 

املحتوى:

1- و�شف عام .
2- فك وتركيب .

3-العناية والتنظيف .
4- احلركة امليكانيكية.

5- التوقيفات. 
6- التعبئة والتفريغ .

7- الرماية.
     

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

�شباط �شف.

اأفراد .

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي – قطاع اأمن احلدود البحرية .

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع اأمن احلدود البحرية . 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

10-2017/12/14تفرغ كلي20-25 اأ�شبوع  
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دورة فنون القتال )�صيجال الثامنة (

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود البحرية

الهدف :

   تهدف الدورة اىل تنمية املهارات ال�شخ�شية يف الفنون القتالية وطرق  التعامل مع 

اخل�شم با�شتخدام الع�شا وال�شلحة املتوفرة حيث ان الدورة ل منهجية. 

املحتوى : 

1- لياقة بدنية .
2- ثقة وحتمل . 

3- ال�شقطات .
4- التعرف على نقاط ال�شعف .

5- التحام اأر�شي.
6- ا�شتباكات بالأيدي.
7- الع�شى البولي�شية.

الفئة امل�شاركة:

�شباط .

�شباط �شف .

افراد .

مكان االنعقاد: 

مركز التدريب التخ�ش�شي- قطاع اأمن احلدود البحرية.

اجلهة امل�شتفيدة:

جميع قطاعات وزارة الداخلية. 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

1-26  /10 /2017تفرغ كلي20- 60   9اأ�شابيع 
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دورة ال�صعافات الولية

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود البحرية

الهدف:

  تهدف الدورة اإىل العملي ملبادئ ال�شعافات يف مكان احلادث للمحافظة على حياة 

امل�شاب اىل اأن ينتقل اأو تتوفر له العناية الطبية الكاملة .

املحتوى:

1- النتعا�س القلبي (مبادئ دعم احلياة ) – c p r للبالغ   .
2- اجلروح .

3- الك�شور (طرق تثبيتها) .
4- احلروق .

5- النزيف  (ال�شيطرة على النزيف ).
6-ال�شدمة.

7-الغرق (كيفية ا�شعاف الغريق ).

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

�شباط �شف.

اأفراد.

مدنيني.

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي – قطاع اأمن احلدود البحرية.

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع اأمن احلدود البحرية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�شاركنيمدة الدورة

14- 2018/1/18تفرغ كلي10-15ا�شبوع
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دورة اإعداد مدرب

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود البحرية

الهدف:
     تهدف الدورة اإىل تعريف امل�شاركني باملهارات الالزمة لحرتاف التدريب والأ�شاليب 

التدريبية وعمل خطة  اإعداد احلقائب  وكيفية  التدريبية  الحتياجات  لتحديد  الالزمة 

للدورات التدريبية.

املحتوى:
واأهميته-  التدريب  من  الهدف  والتعلم-  التدريب  بني  الفرق  التدريب-  تعريف   -1

الحتياجات التدريبة- اأ�شباب ف�شل التدريب.

التدريب  قبل  فعله  يتوجب عليك  ما  الناجح-  املدرب  مهارات  واأنواعهم-  املدربني   -2
واأثناءه- اأخالقيات التدريب- كيفية التغلب على اخلوف يف مواجهة اجلمهور.

للمتدربني  ال�شخ�شية  التفكري- المناط  اأمناط  التعلم-  اأمناط  والتقدمي-  العر�س   -3
والتعامل معها.

4- كيفية اإعداد برنامج تدريبي- كيفية اإعداد حقيبة تدريبية- كيفية تقومي وتقييم التدريب.
5- ور�شة عمل حول اإعداد برنامج تدريبي متكامل.  

الفئة امل�شاركة:
�شباط.

�شباط �شف .

اأفراد .

مكان االنعقاد:
مركز التدريب التخ�ش�شي- قطاع اأمن احلدود البحرية.

اجلهة امل�شتفيدة:
خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

1/28-   2018/2/8تفرغ كلي10- 15اأ�شبوعني
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دورة التعرف على حمركات الديزل للزوارق البحرية وا�صتخداماتها 

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود البحرية

الهدف :

البحرية  للزوارق  الديزل  حمركات  اأنواع  على  امل�شاركني  تعريف  اىل  الدورة  تهدف    

والية عملها وا�شتخدامها ، كما تهدف اىل متكني املتدربني ت�شخي�س العمال واجراءات 

ال�شيانة .

املحتوى:

1- �شرح كيفية عمل املحرك والتعرف على الجراء الرئي�شية (نظري وعملي ).
2- الفرق بني املحرك ثنائي ال�شواط ورباعي ال�شواط .

3- التعرف عمل النظمة داخل املحرك .
4- ت�شخي�س العطال واجراءات المن وال�شالمة (نظري وعملي ).

5- اجراءات ال�شيانة وال�شيانة الوقائية .  

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

�شباط �شف .

اأفراد .

مدنيني .

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي- قطاع اأمن احلدود البحرية.

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع اأمن احلدود البحرية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

4- 22 /2018/2تفرغ كلي5- 310 ا�شابيع 
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دورة اأجهزة مالحية

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود البحرية

الهدف :

   تهدف الدورة ايل متكني امل�شاركني من التعامل والعمل علي الجهزة املالحية وكيفية 

ا�شتخدامها ( الرادار وجهازGBS  والبو�شلة وجهاز قيا�س العماق )

املحتوى :

1- رادار.
. GBS 2- جهاز

3- البو�شلة .
4- جهاز قيا�س العماق .

5- اأجهزة ات�شالت ل�شلكية .

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف.

افراد .

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي – قطاع اأمن احلدود البحرية .

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع اأمن احلدود البحرية .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

11-22 /2018/2 تفرغ كلي8 اأ�شبوعني 
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دورة م�صاعد قائد زورق 

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت

الهدف:

الفن  مثل  الزورق  قائد  مل�شاعد  العلمية   البحرية  املهارات  ل�شقل  الدورة  تهدف       

البحري واملالحة ال�شاحلية وكذلك التدريب العملي البحري التعامل مع اأعطال ال�شلحة 

والرمايات البحرية والتعامل مع رماث النجاة. 

املحتوى: 

1- اجراءات المان وو�شعيات الرماية.
.m16 2+ فك وتركيب بندقية

.m16 3- معاجلة اأعطال
4- الو�شف العام للر�شا�س.

5- فك وتركيب ر�شا�س .
6- معاجلة اأعطال وتوقيفات.

7- �شيانة ال�شلحة وطرق تخزينها على القطع البحرية.
8- رماية بحرية بندقيةm16  + ر�شا�س 12.7.

ا�شعافات اأولية..

10- مهارات النقاذ البحرية ( نظري )
11- اجراءات ال�شبط والتفتي�س.

12- النقاذ البحري (رماث النجاة ). 
13- الحرتازات المنية عند اجراء التفتي�س وال�شبط البحري .

14- دفاع عن النف�س.
15- فن القيادة.

16-طرق التعامل مع اجلمهور .
17- قانون منع الت�شادم.

الفئة امل�شاركة: 

�شباط �شف. 
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 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت

مكان االنعقاد: 

مركز التدريب التخ�ش�شي- قطاع اأمن احلدود البحرية.

اجلهة امل�شتفيدة:
قطاع اأمن احلدود البحرية .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

تفرغ كلي5- 810 ا�شابيع
2018/ 3/4

2018/ 4/ 26
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الهدف:

بال�شبـاحة احلـرة  امليدانـي  املجال  العاملـني يف  تعليـم وتدريب  اإىل  الدورة       تهدف 

وكيفية التعامل مع الظروف البحرية ال�شيئة.  

املحتوى:

1- ريا�شـة .
2- �شباحة حره .

3- مهارات احلركة يف املاء.
4- مهارات التنف�س .

     

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

�شباط �شف.

اأفراد .

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي – قطاع اأمن احلدود البحرية .

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع اأمن احلدود البحرية .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

3/18 – 12 /2018/4  تفرغ كلي 8-15  4 اأ�شابيع  

دورة تعليم ال�صبــاحة

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود البحرية
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تعريف امل�شاركني بكيفية ت�شخي�س الأعطال ب�شكل �شحيح لزيادة 

الدورية  قائد  وتوعية  البحر  الأعطال يف  مع  بالتعامل  املتدرب  البالغات ومتكني  دقة 

بكيفية املحافظة على املحرك لتجنب الأعطال الناجتة عن �شوء ال�شتخدام.

املحتوى:

1- �شرح كيفية عمل املحرك والتعرف على الجزاء الرئي�شية.
2- �شرح مب�شط ا لأنظمة ملحرك.
3- �شرح مبادئ ال�شيانة الوقائية.

4- ت�شخي�س الأعطال.  

الفئة امل�شاركة:

�شباط .

�شباط �شف. 

افراد .

مدنيني.

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي- قطاع اأمن احلدود البحرية.

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع اأمن احلدود البحرية .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

3/25 -4/12 /2018 تفرغ كلي8- 315 ا�شابيع

دورة ال�صيانة الوقائية للمحركات اخلارجية للقوارب ال�صغرية

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود البحرية



2018 - 2017
240

الهدف:

بال�شبـاحة احلـرة  امليدانـي  املجال  العاملـني يف  تعليـم وتدريب  اإىل  الدورة       تهدف 

وكيفية التعامل مع الظروف البحرية ال�شيئة.  

املحتوى:

1- ريا�شـة .
2- �شباحة حره .

3- التعرف على مهارات ال�شباحة.
4-مهارات احلركة يف املاء.

5- مهارات التنف�س .
     

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

�شباط �شف.

اأفراد .

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي – قطاع اأمن احلدود البحرية .

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع اأمن احلدود البحرية .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

4/22 – 3 /2018/5  تفرغ كلي 8-15  ا�شبوعني  

دورة تعليم مهارات ال�صبــاحة

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود البحرية
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الهدف:
 

البحرية  التمارين  انواع  على خمتلف  امل�شاركني  لتدريب  الدورة  متارين   تهدف       

القتايل  ال�شتعداد  وتن�شيق   ، الكويتية  البحرية  القليمية  املياه  يف  تتم  التي  امليدانية 

بني الوحدات البحرية التابعة لقطاع اأمن احلدود البحرية والوحدات القتالية للقوات 

البحرية الكويتية والدول ال�شديقة ، بالإ�شافة اىل رفع جاهزية الوحدات والقوة الب�شرية 

التابعة لقطاع اأمن احلدود البحرية مبا يتالئم مع اخلطط امليدانية املو�شوعة من قبل 

قطاع اأمن احلدود البحرية .

املحتوى:

1- متارين ميدانية بحرية خمتلفة.
2- متارين الت�شالت بني الوحدات البحرية.

3- متارين على الرماية البحرية بامليادين البحرية املخ�ش�شة.
4-متارين ال�شتيقاف والتفتي�س على ال�شفن امل�شتبه بها .

5- مناورات بحرية بني الوحدات .

الفئة امل�شاركة:
�شباط .

�شباط �شف.

اأفراد.

 مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي- قطاع اأمن احلدود البحرية.

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع اأمن احلدود البحرية .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

على مدار املو�شم تفرغ كلي20- 25

دورة التمارين البحرية امليدانية امل�صرتكة  

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود البحرية
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تدريب امل�شاركني وحت�شني الأداء وم�شتوى الرماية ب�شفة عامة 

والرماية ب�شفة خا�شة.

املحتوى:

1- رمايات خمتلفة على الأ�شلحة امل�شتخدمة .
2- م�شد�س 9 ملـم.
3- بندقية اأم 16.

4- ر�شا�س 7.62 ملم .

5- ر�شا�س 12.7 ملم .
     

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

�شباط �شف.

اأفراد .

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي – قطاع اأمن احلدود البحرية .

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع اأمن احلدود البحرية. 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

على مدار املو�شمتفرغ كلي 25-20 

دورة الرماية البحرية بالذخرية احليــة 

 رابعًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع اأمن احلدود البحرية
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مركز التدريب 
التخصصي  لقطاع 

تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت

خام�سا
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ا�صم الدورةالرقم

تعقد خالل الفرتة

مدة النعقاد
اإىلمن

1
 Windows 8 & Word

2013

2017/9/10
2017/11/29
2017/11/29
2017/12/10

2018/1/7
2018/3/4
2018/4/8

2018/4/29

2017/9/28
2017/11/16
2017/11/16
2017/12/28
2018/1/25
2018/3/22
2018/4/26
2018/5/17

3 ا�شابيع 

نظام  ال�شادر  و  الوارد2

2017 / 10/1
2017/12/24

2018/3/4
2018/ 6/ 26

2017/ 10/ 5
2017/ 12/ 28
2018/ 3/ 15
2018/ 6/ 28

اأ�شبوع

اأ�شبوع

اأ�شبوعني 

3 اأيام 

3Excel 2013 - Level 1
2017/10/1
2018/3/ 25

2017/ 10/12
2018/ 4/5

اأ�شبوعني

4
دورة احلا�شب ال�شخ�شي 

ال�شامل

2017/10/8
2018/4/1

2017/10/26
2018/4/ 19

3 اأ�شابيع

�شئون العاملني5
2017/10/15
2018/2/11

2017/10/26
2018/2/22

اأ�شبوعني

6
 Power point 2013 -

Level 1
2017/10/29

2018/3/4
2017/11/ 9
2018/3/ 15

اأ�شبوعني

7Access 2013 - Level 12017/ 11/52017/11/16اأ�شبوعني

8MS Project2017/11/5
2018/ 3/ 18

2017/11/16
2018/ 3/29

اأ�شبوعني

9Access 2013 - Level 22017/ 11/ 19 2017/ 11/ 30اأ�شبوعني

الدورات التي تعقد يف مركز التدريب التخ�ص�صي لقطاع تكنولوجيا املعلومات 

والت�صالت  للمو�صم التدريبي 2018/2017

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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الدورات التي تعقد يف مركز التدريب التخ�ص�صي لقطاع تكنولوجيا املعلومات 

والت�صالت  للمو�صم التدريبي 2018/2017

10Photoshop - Level 12017/12/ 32017/ 12/ 14اأ�شبوعني

11
 Expression Web4 -

Level 1
اأ�شبوعني 14 /12 /12/32017 /2017

12Flash Switch Max 2017/ 12/ 172017/12/28اأ�شبوعني

ال�شكرتارية التنفيذية13
2017/12/17
2018/3/ 18

2017/12/28
2018/ 3/ 29

اأ�شبوعني

14Visual Basic - Level 12018/ 1/72018/ 1/ 18أسبوعين

15
 Expression Web4 -

Level 2
أسبوعين18 /1 /72018 /1 /2018

16
 Power point 2013 -

Level 2
أسبوعين2018/1/142018/1/25

17
 Internet & Outlook

2013
أسبوعين2018/1/212018/2/1

18Visual Basic – Level 22018/ 1/212018/ 2/ 1أسبوعين

19Visio2018/ 1/212018/ 1/ 25أسبوعين

20
ا�شا�شيات تكنولوجيا املعلومات 

+A
أسبوعين22 /2 /112018 /2 /2018 

21Excel 2013 - Level 22018/ 3/ 42018/3/ 15أسبوعين

22
نظام املعلومات اجلغرايف 

GIS املركزي

أسبوع2018/3/252018/3/29

23ASP.NET-Level 12018/4/12018/4/12أسبوعين

24Word 2013 –Level 22018/4/82018/ 4/ 19أسبوعين

25Photoshop - Level 2 2018/ 4/15 2018/ 4/ 26أسبوعين

26ASP.NET-Level 2 2018/ 4/ 29 2018/ 5/ 10اأ�شبوعني

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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ا�صم الدورةالرقم

تعقد خالل الفرتة

مدة النعقاد

اإىلمن

1
دخول وخروج – ادخال 

وا�شتعالم 
ا�شبوعني حتدد على ح�شب حاجات الوزارة

اأ�شبوعنيحتدد على ح�شب حاجات الوزارةالق�شايا –اإدخال وا�شتعالم2

اأ�شبوعحتدد على ح�شب حاجات الوزارةالق�شايا – ا�شتعالم 3

4
نظام القامات – ادخال 

وا�شتعالم 
اأ�شبوعنيحتدد على ح�شب حاجات الوزارة

اأ�شبوعحتدد على ح�شب حاجات الوزارةنظام القامات – ا�شتعالم 5

اأ�شبوعنيحتدد على ح�شب حاجات الوزارةال�شتعالم العام 6

7
نظام اجلن�شية واجلوازات 

اأ�شبوعنيحتدد على ح�شب حاجات الوزارة-ادخال وا�شتعالم

8
نظام اجلن�شية واجلوازات – 

ا�شتعالم
ا�شبوعحتدد على ح�شب حاجات الوزارة

9
تاأ�شريات - ادخال وا�شتعالم

اأ�شبوعنيحتدد على ح�شب حاجات الوزارة

10
تاأ�شريات - ا�شتعالم

حتدد على ح�شب حاجات الوزارة
اأ�شبوع

11
تاأ�شريات - قطاع خا�س

حتدد على ح�شب حاجات الوزارة
اأ�شبوع

12
البعاد - ادخال وا�شتعالم

اأ�شبوعنيحتدد على ح�شب حاجات الوزارة

13
البعاد - ا�شتعالم

اأ�شبوعحتدد على ح�شب حاجات الوزارة

14
رقابة امنية - ادخال وا�شتعالم

 اأ�شبوعنيحتدد على ح�شب حاجات الوزارة

15
رقابة اأمنية - ا�شتعالم

حتدد على ح�شب حاجات الوزارة
اأ�شبوع

16
ال�شجل اجلنائي - ادخال 

اأ�شبوعنيحتدد على ح�شب حاجات الوزارةوا�شتعالم

17
حت�شيل ر�شوم املرور

حتدد على ح�شب حاجات الوزارة
اأ�شبوع

دورات الدارة العامة لهند�صة الت�صالت 

MF دورات احلا�صب الرئي�صي

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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دورات الدارة العامة لهند�صة الت�صالت 

MF دورات احلا�صب الرئي�صي

اأ�شبوعحتدد على ح�شب حاجات الوزارةحت�شيل ر�شوم الإقامة18

19
حت�شيل ر�شوم – مرور واقامة

اأ�شبوعنيحتدد على ح�شب حاجات الوزارة

20
تنفيذ اأحكام جنائي - اإدخال 

وا�شتعالم
اأ�شبوعنيحتدد على ح�شب حاجات الوزارة

اأ�شبوعحتدد على ح�شب حاجات الوزارةتنفيذ اأحكام جنائي - ا�شتعالم21

تنفيذ اأحكام مرور - اإدخال 22

وا�شتعالم

حتدد على ح�شب حاجات الوزارة
اأ�شبوعني

23
تنفيذ اأحكام مرور - ا�شتعالم

اأ�شبوعحتدد على ح�شب حاجات الوزارة

24
رخ�س قيادة - ادخال وا�شتعالم

 اأ�شبوعنيحتدد على ح�شب حاجات الوزارة

اأ�شبوعنيحتدد على ح�شب حاجات الوزارةخمالفات - ادخال وا�شتعالم25

اأ�شبوعنيحتدد على ح�شب حاجات الوزارةمركبات - ادخال وا�شتعالم26

اأ�شبوعحتدد على ح�شب حاجات الوزارةمركبات - قطاع خا�س27

حتدد على ح�شب حاجات الوزارةمركبات - حقل الفح�س الفني28
اأ�شبوع

حتدد على ح�شب حاجات الوزارةنظام املرور - ا�شتعالم29
اأ�شبوع

اأ�شبوعنيحتدد على ح�شب حاجات الوزارةنظام املوؤ�ش�شات ال�شالحية30

اأ�شبوعنيحتدد على ح�شب حاجات الوزارةنظام �شئون املوظفني31

حتدد على ح�شب حاجات الوزارةنظام الت�شجيل والقبول32
اأ�شبوع

حتدد على ح�شب حاجات الوزارةنظام متابعة الآليات33
اأ�شبوع

حتدد على ح�شب حاجات الوزارةنظام نزلء الفنادق34
اأ�شبوع

نظام �صئون القوة:

35
نظام �شئون القوة الوظيفية 

-�شاملة
4 اأ�شابيعحتدد على ح�شب حاجات الوزارة

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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36
نظام �شئون القوة الوظيفية - 

جزئي
اأ�شبوعنيحتدد على ح�شب حاجات الوزارة

37
نظام  �شئون  القوة - اللجان 

الطبية
اأ�شبوعحتدد على ح�شب حاجات الوزارة

38
نظام �شئون القوة - الرعاية 

اأ�شبوعنيحتدد على ح�شب حاجات الوزارةال�شكنية

اأ�شبوعنيحتدد على ح�شب حاجات الوزارةنظام �شئون القوة - القانونية39

اأ�شبوعنيحتدد على ح�شب حاجات الوزارةنظام �شئون القوة - املالية40

دورات الدارة العامة لهند�صة الت�صالت :

41
دورة تلقي البالغات 112 

لبدالة الأمان
4 ا�شابيعحتدد على ح�شب حاجات الوزارة

42
دورة الت�شال و الأجهزة 

الال�شلكية
حتدد على ح�شب حاجات الوزارة

اأ�شبوع

43   Tatraا�شبوع  حتدد على ح�شب حاجات الوزارةدورة ل�شلكي لنظام ترتا

ا�شبوع حتدد على ح�شب حاجات الوزارةدورة ماأمور عمليات44

 

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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الهدف:

     تزويد امل�شاركني باملعلومات عن احلا�شب ال�شخ�شي واكت�شابهم مهارات التعامل مع 

 word وتنظيم امللفات، وا�شتخدام تطبيق معالج الن�شو�س windows 8 نظام الت�شغيل

2013 (اإدخال بيانات وتن�شيقها، اجلداول، الطباعة، وكافة الربامج امللحقة).

املحتوى: 

WINDOWS 8 

1- مقدمة عن برامج نظام الت�شغيل.
2- �شطح املكتب و�شريط املهام.

3- املجلدات وامللفات وعملياتها. 
4- لوحة التحكم ومكوناتها.

5- بع�س اأدوات النظام الهامة.

 WORD 2013            

1- مقدمة والتعرف على نافذة التطبيق.
2- التدريب على ا�شتخدام لوحة املفاتيح.
3- اإعداد ال�شفحة والعمليات على امللف.
4- التن�شيق وال�شور والر�شومات والرموز.

5- التعامل مع اجلداول.
6- طباعة امل�شتند.

                            

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم ا�شتخدام احلا�شب الآيل.

مكان النعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي .

windows 8 & word 2013 دورة
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قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت.

اجلهة امل�شتفيدة:

مركز التدريب التخ�ش�شي.

قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

10 – 28 /9 /2017تفرغ جزئي310اأ�شابيع
10/29- 16 /11 /2017تفرغ جزئي310اأ�شابيع
10/29 -16 /2017/11تفرغ جزئي310اأ�شابيع
10 -28 /12 /2017تفرغ جزئي310اأ�شابيع
7 – 25 /1 /2018تفرغ جزئي310اأ�شابيع

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

4 – 22 /3 /2018تفرغ جزئي10  3 اأ�شابيع 
8 -26 /4 /2018تفرغ جزئي310 ا�شابيع

4/29  – 2018/5/17تفرغ جزئي10  3 اأ�شابيع 
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دورة نظام ال�صـــادر و الوارد

الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام نظام احلا�شب الآيل والإملام بكافة وظائفه املختلفة.

املحتوى:

1- التعرف على بيئة برنامج ال�شادر والوارد.
2- كيفية عمل جداول الإدارات والأق�شام التي تتعامل معها الإدارة عن طريق الكتب 

واملرا�شالت .

3- كيفية تنظيم الكتب ال�شادر والوارد.
4- كيفية ال�شتف�شار عن اأية معلومات بالنظام.

      

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب وظائفهم الأعمال الإدارية ل�شبط ال�شادر والوارد.

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي – قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت .

اجلهة امل�شتفيدة:

مركز التدريب التخ�ش�شي – قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

1- 5 /10 /2017تفرغ جزئي10اأ�شبوع
24 - 2017/12/28تفرغ جزئي10اأ�شبوع

4- 2018/3/15 تفرغ جزئي10اأ�شبوعني
26- 2018/6/28تفرغ جزئي310 ايام

اعتماد  بال�شرورة  يعني  ول  املعتمد  هو  قبلنا  من  املر�شل  الرت�شيح  اإخطار   : مالحظة 

املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  
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الهدف:

     تزويد امل�شاركني باملعرفة واإك�شابهم املهارات الالزمة لإن�شاء اجلداول اللكرتونية 

والإح�شائيات والر�شوم البيانية با�شتخدام هذا التطبيق. 

املحتوى:

.EXCEL 2013 1- مقدمة عن تطبيقات اجلداول اللكرتونية ونافذة تطبيق
2- عمليات تن�شيق اخلاليا والأرقام واحلدود واملحاذاة.

3- عمليات احلفظ والفتح والإغالق للم�شتند والعمليات على ورقة العمل.
4- اإدراج التخطيط البياين لبيانات اجلدول.

5- اإعداد ال�شفحة والطباعة.
.(SUM- Average) 6- بع�س الدوال مثل

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم ا�شتخدام احلا�شب الآيل.

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي –قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت .

اجلهة امل�شتفيدة:

مركز التدريب التخ�ش�شي –قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

1- 2017/10/12تفرغ جزئي10اأ�شبوعني
3/25 - 2018/4/5تفرغ جزئي10اأ�شبوعني

اعتماد  بال�شرورة  يعني  ول  املعتمد  هو  قبلنا  من  املر�شل  الرت�شيح  اإخطار   : مالحظة 

املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

)EXCEL 2013 )level 1 دورة
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دورة احلا�صب ال�صخ�صي ال�صامل

الهدف:
     تهدف الدورة اإىل تاأهيل املتدربني على كيفية ا�شتخدام احلا�شب الآيل يف التعرف على 

نظام الت�شغيل windows وطباعة وتن�شيق املكاتبات والتقارير واجلداول اللكرتونية 

والعرو�س التقدمية.

املحتوى:
كما  ت�شغيله  وكيفية  الآيل  احلا�شب  مكونات  على  التدريب   (windows) برنامج   -1

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

2- برنامج (word) التدريب على طباعة وتن�شيق املكاتبات واجلداول والنماذج والهياكل 
التنظيمية وحفظ امللفات.

3- برنامج (Excel) التدريب على طباعة اجلداول احل�شابية وتن�شيقها وعمل املعادلت 
الريا�شية والإح�شائية واإن�شاء املخططات البيانية.

4- برنامج (power point) التدريب على كيفية اعداد وتن�شيق وعر�س العرو�س التقدمية.
وذلك  الآيل  احلا�شب  با�شتخدام  بيانات  ادخال  على  (التدريب  البيانات  ادخال   -5

بالأ�شلوب الأمثل للطباعة ، لتمكن املتدرب من الطباعة ب�شرعة ودقة اتقان). 

الفئة امل�شاركة:
جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم ا�شتخدام احلا�شب الآيل .

مكان االنعقاد:
مركز التدريب التخ�ش�شي- قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت .

اجلهة امل�شتفيدة:
قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت.

مركز التدريب التخ�ش�شي .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

8 -26 /10 /2017تفرغ جزئي310 اأ�شابيع
1- 2018/4/19 تفرغ جزئي310 اأ�شابيع
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الهدف:

     تزويد امل�شاركني باملعارف واك�شابهم املهارات الالزمة ل�شتخدام نظام �شئون العاملني 

اخلا�س باملدنيني.

املحتوى:

1- التعرف على بيئة برنامج �شئون العاملني .
2- كيفية عمل هذا النظام ووظائفه املختلفة املتعلقة بكافة ال�شئون الوظيفية للعاملني 
كاأدخال البيانات ال�شا�شية للموظف ،والجازات ، الطبيات ،اليام العار�شة ،تقييم 

املوظف.

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني ممن تطلب مهام وظائفهم ا�شتخدام احلا�شب الآيل واخلدمات امل�شاندة.

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي – قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت .

اجلهة امل�شتفيدة:

مركز التدريب التخ�ش�شي – قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

15- 2017/10/26تفرغ جزئي10اأ�شبوعني
11- 2/22 /2018تفرغ جزئي10اأ�شبوعني

اعتماد  بال�شرورة  يعني  ول  املعتمد  هو  قبلنا  من  املر�شل  الرت�شيح  اإخطار   : مالحظة 

املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

دورة نظام �صئون العاملني
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الهدف:

اإعداد  يف  التطبيق  هذا  ا�شتخدام  مهارات  واإك�شابهم  باملعارف  امل�شاركني  تزويد       

ال�شرائح للعرو�س واإدراج كافة الو�شائط املتعددة بها.

املحتوى:

1- التعرف على نافذة التطبيق والتعامل مع امللف )فتح- حفظ- اإغالق.. الخ(.
2- اإن�شاء �شرائح واإ�شافة كائنات وتطبيق ال�شمة.

3- اإعداد ال�شفحة وطرق عر�س ال�شرائح والتنقل بني ال�شرائح.
4- التحكم يف عر�س ال�شرائح والطباعة.

 

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب وظائفهم اإعداد العرو�س التقدمييه.

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي - قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت.

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت.

مركز التدريب التخ�ش�شي .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

10/29- 2017/11/9تفرغ جزئي10اأ�شبوعني
4- 2018/3/15تفرغ جزئي10اأ�شبوعني

اعتماد  بال�شرورة  يعني  ول  املعتمد  هو  قبلنا  من  املر�شل  الرت�شيح  اإخطار   : مالحظة 

املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

)Power Point 2013 ( Level l دورة
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 الهدف:

     تزويد امل�شاركني باملعرفة واملهارة على ا�شتخدام قواعد البيانات  Access لت�شميم 

قواعد بيانات باإن�شاء اجلداول والنماذج والتقارير وال�شتعالمات.

املحتوى:

.Database 1- التعريف بقواعد البيانات
2- اإن�شاء اجلداول table والتعامل مع ال�شجالت.

3-ت�شميم ال�شتعالم Query واملعايري.
4- اإن�شاء النماذج Form وتعديلها.

5- اإن�شاء التقارير Reports باملعالج.

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني يف جمال الربجمة .

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي - قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت.

اجلهة امل�شتفيدة:

مركز التدريب التخ�ش�شي - قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

5- 2017/11/16تفرغ جزئي10اأ�شبوعني
اعتماد  بال�شرورة  يعني  ول  املعتمد  هو  قبلنا  من  املر�شل  الرت�شيح  اإخطار   : مالحظة 

املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

)Access 2013 )level 1 دورة
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MS PROJECT دورة

 الهدف:

     تعريف امل�شاركني بكيفية ا�شتخدام   MS PROJECT يف اإعداد اخلطط وامل�شاريع.

املحتوى:

1- بيانات امل�شروع الرئي�شية.
2- �شرح ال�شا�شة الرئي�شية للربنامج.

3- امل�شاركني يف امل�شروع.
4- رزنامة امل�شاركني يف امل�شروع.

5- مهام امل�شروع الرئي�شية.
6- مهام امل�شروع الفرعية.

7- اإعداد التقارير.

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم اإعداد اخلطط ومتابعة تنفيذه.ا

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي - قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت.

اجلهة امل�شتفيدة:

مركز التدريب التخ�ش�شي - قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

5- 2017/11/16تفرغ جزئي10اأ�شبوعني
18- 2018/3/29تفرغ جزئي10اأ�شبوعني

اعتماد  بال�شرورة  يعني  ول  املعتمد  هو  قبلنا  من  املر�شل  الرت�شيح  اإخطار   : مالحظة 

املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  
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 الهدف:

Access 2013( )تزويد امل�شاركني باملعرفة واملهارة على ا�شتخدام قواعد البيانات    

level 2(  باإن�شاء واجهة تطبيق والعالقات بني اجلداول والدوال املتقدمة. 

املحتوى:

1- ا�شترياد وربط اجلداول.
2- اإن�شاء التقارير بالت�شميم.

3- العالقات بني اجلداول.
4- واجهة التطبيق.

5- بع�س الدوال واملعامالت املنطقية امل�شتخدمة يف ال�شتعالمات.

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني يف جمال الربجمة. 

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي - قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت.

اجلهة امل�شتفيدة:

مركز التدريب التخ�ش�شي - قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

19- 2017/11/30تفرغ جزئي10اأ�شبوعني

اعتماد  بال�شرورة  يعني  ول  املعتمد  هو  قبلنا  من  املر�شل  الرت�شيح  اإخطار   : مالحظة 

املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

)Access 2013 )level 2 دورة
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 الهدف:

     تزويد امل�شاركني باملعرفة واملهارة على ا�شتخدام تطبيق  Photoshop يف اإعداد 

الت�شاميم واإعداد الر�شوم و�شبطها وحتريرها وكافة الوظائف الأخرى.

املحتوى:

1- التعريف بنافذة التطبيق و�شريط الأدوات اخلا�س به.
2- اإن�شاء وفتح وحفظ امللف اأو ال�شورة.

3- التعامل مع ال�شور وحتريرها (ق�س- ن�شخ- حذف...الخ).
4- ا�شتخدام الفالتر والتن�شيقات املختلفة.

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب وظائفهم اإعداد الت�شاميم.

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي - قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت.

اجلهة امل�شتفيدة:

مركز التدريب التخ�ش�شي - قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

3- 2017/12/14تفرغ جزئي10اأ�شبوعني

اعتماد  بال�شرورة  يعني  ول  املعتمد  هو  قبلنا  من  املر�شل  الرت�شيح  اإخطار   : مالحظة 

املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

)Photoshop (level 1 دورة

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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الهدف:
     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام برامج ت�شميم ال�شفحات على النرتنت.

املحتوى:
1- اأ�شا�شيات برنامج Expression Web4 (تعريفه- مزاياه- واجهته- طرق عر�س 

املوقع وال�شفحة).

2- التعامل مع املواقع (اإن�شاء موقع فارغ- اإن�شاء موقع با�شتخدام القالب- فتح موقع- 
اإغالق موقع).

3- �شفحات الويب (تعريفها- العمليات على ال�شفحات- خ�شائ�س ال�شفحة- اإ�شافة 
كل من الن�شو�س، اجلداول، ال�شور، الأفالم، امللفات الفال�شية).

4- الروابط الت�شعبية ( تعريفها- اإن�شاءها- اإن�شاء اإ�شارة مرجعية والرتباط بها- اإن�شاء 
الأزرار التبادلية).

الفئة امل�شاركة:
جميع العاملني ممن تتطلب وظائفهم ا�شتخدام احلا�شب الآيل.

مكان االنعقاد:
مركز التدريب التخ�ش�شي - قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت.

اجلهة امل�شتفيدة:
مركز التدريب التخ�ش�شي - قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

3- 2017/12/14تفرغ جزئي10اأ�شبوعني

مالحظة : اإخطار ال تر�شيح املر�شل من قبلنا هو املعتمد ول يعني بال�شرورة اعتماد 

املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

Expression Web4 )level 1( دورة

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة ت�شميم ال�شفحات على النرتنت. 

املحتوى:

1- نافذة التطبيق.
2- ا�شتخدام احلركة والتاأثريات.

3- اإعداد �شفحات على النرتنت ودجمها.

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب وظائفهم ا�شتخدام احلا�شب الآيل.

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي - قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت.

اجلهة امل�شتفيدة:

مركز التدريب التخ�ش�شي - قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

17- 2017/12/28تفرغ جزئي10اأ�شبوعني

اعتماد  بال�شرورة  يعني  ول  املعتمد  هو  قبلنا  من  املر�شل  الرت�شيح  اإخطار   : مالحظة 

املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

FLASH  SWISH MAX دورة

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف: 

     تزويد امل�شاركني باملعرفة واملهارات اخلا�شة باأ�شول ال�شكرتارية ومهارات الت�شال 

وربطها باملهارات احلا�شوبية.

املحتوى:

1- اأ�شول ال�شكرتارية ومهارات الت�شال والربيد اللكرتوين.
2- النرتنت وفوائده لل�شكرتري التنفيذي.

3- اإدارة الوقت وا�شتخدام برامج احلا�شب فيها.
4- كتابة التقارير والتح�شري لالجتماعات. 

5- ا�شتخدام برامج word- Excel- Power Point- Outlook يف اأعمال ال�شكرتارية. 
6- ال�شادر والوارد.

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب وظائفهم القيام باأعمال ال�شكرتارية واإدارة املكاتب.

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي - قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت .

اجلهة امل�شتفيدة:

مركز التدريب التخ�ش�شي - قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

17- 2017/12/28تفرغ كلي10اأ�شبوعني
18- 2018/3/29تفرغ كلي10اأ�شبوعني

     مالحظة : اإخطار الرت�شيح املر�شل من قبلنا هو املعتمد ول يعني بال�شرورة اعتماد 

املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

دورة ال�صكرتارية التنفيذية

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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دورة برجمة التطبيقات با�صتخدام

)Visual Basic )level 1

 الهدف:

VB.NET تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام الربجمة     

 والإملام با�شتخدام اأدواتها وكتابة الربامج وتنفيذها.

املحتوى:

1- نافذة التطبيق وبع�س الأدوات الهامة يف �شريط الأدوات.
2- اإن�شاء وحفظ وفتح م�شروع.

3- اإن�شاء مناذج وت�شميمها.
4- تعريف املتغريات.

5- بع�س التعليمات الربجمية.
6- بناء الربنامج.

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب وظائفهم  الربجمة ( الدارة العامة لنظم املعلومات – قطاع 

تكنولوجيا املعلومات والت�شالت ).

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي - قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت.

اجلهة امل�شتفيدة:

مركز التدريب التخ�ش�شي  - قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

7- 2018/1/18تفرغ كلي10اأ�شبوعني 

  مالحظة : اإخطار الرت�شيح املر�شل من قبلنا هو املعتمد ول يعني بال�شرورة اعتماد 

املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة ت�شميم موقع ويب.

املحتوى:

مع  التعامل  وخ�شائ�شها-  واإن�شاءها  الإطارات  (تعريف  موقع  واجهة  ت�شميم   -1
الإطارات- القوالب الديناميكية اإن�شاءها والتعامل معها).

.css 2- الأمناط و�شفحات
.Forms 3- النماذج
.layers 4- الطبقات

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب وظائفهم ا�شتخدام احلا�شب الآيل.

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي- قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت.

اجلهة امل�شتفيدة:

مركز التدريب التخ�ش�شي- قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

7- 2018/1/18تفرغ جزئي10اأ�شبوعني

اعتماد  بال�شرورة  يعني  ول  املعتمد  هو  قبلنا  من  املر�شل  الرت�شيح  اإخطار   : مالحظة 

املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

)Expression Web4 ( level 2 دورة

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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Power Point 2013 )Level 2 (دورة

الهدف:

.Power Point تزويد املتدربني باملهارات املتقدمة يف برنامج     

املحتوى:

1- اإ�شافة اأفالم وفال�شات واأ�شوات واأ�شكال تلقائية.
2- اإ�شافة جدول وخمططات وتاأثريات احلركة.

3- حتويل العر�س اإىل فيلم.
4- ا�شتخدام اأزرار الإجراءات والعرو�س اخلا�شة.
5- الرتباط مبلفات (word – Excel) وغريها.

 

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني على اأجهزة احلا�شب ال�شخ�شي احلا�شلني  على دورة 

          .  (Power Point 2013 (Level 1

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي - قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت.

اجلهة امل�شتفيدة:

مركز التدريب التخ�ش�شي- قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

14- 2018/1/25تفرغ كلي10اأ�شبوع

اعتماد  بال�شرورة  يعني  ول  املعتمد  هو  قبلنا  من  املر�شل  الرت�شيح  اإخطار   : مالحظة 

املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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الهدف:
     تزويد امل�شاركني باملعرفة والملام با�شتخدام النرتنت وكافة تطبيقاته مثل البحث 

Ou - تطبيق ا�شتخدام  مهارة  وكذلك  اللكرتوين  والربيد  والتحادث  املختلفة   ططرق 

look وربطه مع خدمة النرتنت وا�شتخدام وظائفه املختلفة .

املحتوى:
1- التعريف على �شبكة النرتنت .

2- اأ�شاليب الت�شال واأدوات البحث.
3- ال�شائل اللكرتونية.
4- املجموعة الخبارية.

5- اخلدمات العالمية واملحادثة .
. Outlook 20136- التعرف على بيئة ونافذة تطبيق

7- ا�شافة ح�شاب بريد جديد وكيفية التعامل معه وحذف ح�شاب قدمي .
7- التعامل مع التقومي وا�شافة املواعيد واملهام وحفظها .

ار�شال وا�شتقبال الربيد .

الفئة امل�صاركة:

نت  لالنرت  املختلفة  التطبيقات  ا�شتخدام  وظائفهم  مهام  تتطلب  العاملني ممن  جميع 

وكذلك الرتا�شل اللكرتوين .

مكان النعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي- قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت.

اجلهة امل�شتفيدة:
مركز التدريب التخ�ش�شي- قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

1/21- 2018/2/1تفرغ جزئي10اأ�شبوعني

اعتماد  بال�شرورة  يعني  ول  املعتمد  هو  قبلنا  من  املر�شل  الرت�شيح  اإخطار   : مالحظة 

املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

 Internet & Outlook 2013 دورة

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

بقواعد  الربامج  وربط   VB.NET لتطبيق  املتقدمة  باملهارات  امل�شاركني  تزويد       

البيانات.

املحتوى:

.SQL 1- التعامل مع قاعدة البيانات
2-ا�شتخدام التعليمات الربجمية املتقدمة.

3- ا�شافة ادوات حتكم متقدمة.
4- ربط الربنامج بقواعد البيانات.

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب وظائفهم الربجمة  - (الدارة العامة لنظم املعلومات – قطاع 

تكنولوجيا املعلومات والت�شالت ).

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي - قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت.

اجلهة امل�شتفيدة:

مركز التدريب التخ�ش�شي - قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

21/ 1- 2018/2/1تفرغ كلي10اأ�شبوعني 

  مالحظة : اإخطار الرت�شيح املر�شل من قبلنا هو املعتمد ول يعني بال�شرورة اعتماد 

املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

Visual Basic Net ) level 2 (   دورة برجمة التطبيقات با�صتخدام

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام التطبيق الذي ين�شئ مناذج ر�شومات ويربطها باأكرث 

من م�شدر بيانات لعر�س املعلومات ب�شك �شوري . 

املحتوى:

1- التعريف بالوظائف املختلفة للتطبيق.
2- التعرف على الأنواع املختلفةCategories  للر�شوم التو�شيحية. 

3- كيفية اإعداد الر�شوم التو�شيحية املختلفة با�شتخدام رموز الر�شم وحفظها وتعديلها.

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم اإعداد الر�شوم التو�شيحية

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي  - قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت .

اجلهة امل�شتفيدة:

مركز التدريب التخ�ش�شي  - قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

21- 2018/1/25تفرغ جزئي10اأ�شبوع

اعتماد  بال�شرورة  يعني  ول  املعتمد  هو  قبلنا  من  املر�شل  الرت�شيح  اإخطار   : مالحظة 

املر�شح للدورة املذكورة باخلطة . 

Visio دورة

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

      تزويد امل�شاركني باملعرفة الأ�شا�شية لتكنولوجيا املعلومات ( اأجهزة وبرجميات و�شبكات)  

مما ميكنهم من اكت�شاف واإ�شالح اأية اأعطال ب�شيطة اأو معقدة على اأجهزتهم اأثناء العمل.

املحتوى:

1- التعريف بالأجهزة والربامج احلا�شوبية.
2- اأ�شا�شيات تكنولوجيا احلا�شب الآيل وال�شبكات.

3- اأمن املعلومات.
4- بع�س املفاهيم التقنية املتقدمة.

5- جتميع جهاز احلا�شب الآيل.

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني يف ممن تتطلب وظائفهم التعامل مع اأجهزة احلا�شب ال�شخ�شي .

مكان االنعقاد:
 

مركز التدريب التخ�ش�شي- قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت.

اجلهة امل�شتفيدة:

مركز التدريب التخ�ش�شي- قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

11- 2018/2/22 تفرغ جزئي10اأ�شبوعني

    مالحظة : اإخطار الرت�شيح املر�شل من قبلنا هو املعتمد ول يعني بال�شرورة اعتماد 

املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

+A ا�صا�صيات تكنولوجيا املعلومات

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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الهدف:

.EXCEL 2013 تزويد املتدربني باملهارات املتقدمة يف برنامج     

املحتوى:

1- التن�شيق ال�شرطي.
2- جتميد العناوين وطباعة جزء من امللف.

.IF / WAT- IF 3- ا�شتخدام الدوال
4- عمليات البحث والفرز والت�شفية باأنواعها.

5- املاكرو.
قائمة “بيانات” وما حتتويها (حذف التكرار- دمج البيانات- التجميع.. الخ).

الفئة امل�شاركة:

(LEVEL1) جميع العاملني على اأجهزة احلا�شب ال�شخ�شي احلا�شلني على دورة

 EXCEL امل�شتوى الأول.

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي – قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت .

اجلهة امل�شتفيدة:

مركز التدريب التخ�ش�شي – قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

4- 2018/3/15تفرغ جزئي10اأ�شبوعني
اعتماد  بال�شرورة  يعني  ول  املعتمد  هو  قبلنا  من  املر�شل  الرت�شيح  اإخطار   : مالحظة 

املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

)EXCEL 2013 )level 2 دورة

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:
اإدارات وزارة الداخلية على تقنية عن نظام GIS وتطبيقه على       تدريب موظفي 

وظائفه  كافة  من  وال�شتفادة  عليه  للعمل  لتاأهيلهم  الداخلية،  لوزارة  الهامة  اخلرائط 

وخمرجاته.

املحتوى:
هو نظام جغرايف متعدد ال�شتخدامات يهدف اإىل خدمة جميع قطاعات وزارة الداخلية 

عن طريق توفري اأ�شكال متعددة للخرائط (خريطة الكويت- خريطة تف�شيلية- خريطة 

الأقمار ال�شناعية) بالإ�شافة اإىل اأدوات البحث وال�شتعالم عن جميع املواقع (املحافظات- 

املناطق- القطع- ال�شوارع- العالمات املميزة)واأي�شا الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية 

واإمكانية الو�شول اإليها وحتديد موقعها على اخلريطة بالإ�شافة اإىل البيانات الو�شفية 

للموقع، كما وي�شتخدم لتحديد موقع معني كنقطة بداية وموقع اآخر كنقطة نهاية واإيجاد 

اإمكانيات  اإىل  بالإ�شافة  امل�شار  هذا  وطباعة  اأوتوماتيكية  ب�شورة  بينهما  م�شار  اق�شر 

اأخرى. 
   

الفئة امل�شاركة:
جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم ا�شتخدام نظام GIS للبحث يف خرائط مواقع 

وزارة الداخلية

مكان االنعقاد:
مركز التدريب التخ�ش�شي –قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت .

اجلهة امل�شتفيدة:
مركز التدريب التخ�ش�شي –قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

25- 2018/3/29تفرغ جزئي10اأ�شبوع

اعتماد  بال�شرورة  يعني  ول  املعتمد  هو  قبلنا  من  املر�شل  الرت�شيح  اإخطار   : مالحظة 

املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

GIS دورة نظام املعلومات اجلغرايف املركزي

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

  ASP.NET ان�شاء مواقع با�شتخدام تقنية     تهدف الدورة تزويد امل�شاركني مبهارة 

.Sql server وا�شتخدام قواعد البيانات  VB .NET والربجمة بلغة

املحتوى:

.Asp .net 1- مقدمة عن تقنية

. VB.net 2- التعامل مع اأدوات
.Master page & contents 3- ان�شاء

  Sql server Database 4- ان�شاء اجلداول با�شتخدام با�شتخدام
5- ان�شاء �شفحات الويب حتتوي قواعد بيانات
 Validation 6- قواعد التاأكيد من ال�شحة

Validation 7- التعامل مع اداتي
8- الربط بني ال�شفحات 

الفئة امل�شاركة:

الدارة العامة لنظم املعلومات – قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت .

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي- قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت .

اجلهة امل�شتفيدة:

مركز التدريب التخ�ش�شي- قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

1- 2018/4/12تفرغ كلي10اأ�شبوعني
اعتماد  بال�شرورة  يعني  ول  املعتمد  هو  قبلنا  من  املر�شل  الرت�شيح  اإخطار   : مالحظة 

املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

 ASP.NET ) LEVEL 1 (  دورة

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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الهدف:

.Word 2013 تزويد املتدربني باملهارات املتقدمة يف     

املحتوى:

1- اإ�شافة التعليقات والإ�شارات املرجعية.
2- العمليات احل�شابية يف اجلدول.

3- الرتباط الت�شعبي واملاكرو.
4- دمج املرا�شالت.

5- النماذج وحماية احلقول.
6- الفهر�شة.

الفئة امل�شاركة:

 win & word جميع العاملني على اأجهزة احلا�شب ال�شخ�شي احلا�شلني على دورة

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي – قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت .

اجلهة امل�شتفيدة:

مركز التدريب التخ�ش�شي – قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

8- 2018/4/19 تفرغ كلي10اأ�شبوع

Word 2013 )level 2( دورة

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

     تزويد امل�شاركني باملعرفة واملهارة على ا�شتخدام تطبيق  Photoshop يف اإعداد 

الت�شاميم املتقدمة والتعامل مع امل�شتويات املختلفة بحرفية. 

املحتوى:

1- التعريف ببع�س الأدوات املتقدمة.
2- التعامل مع امل�شتويات املختلفة.

الفئة امل�شاركة:

جميع العاملني ممن تتطلب مهام وظائفهم اإعداد الت�شاميم.

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي - قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت.

اجلهة امل�شتفيدة:

مركز التدريب التخ�ش�شي - قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

15- 2018/4/26تفرغ جزئي10اأ�شبوعني

اعتماد  بال�شرورة  يعني  ول  املعتمد  هو  قبلنا  من  املر�شل  الرت�شيح  اإخطار   : مالحظة 

املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

Photoshop )level 2 ( دورة

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

با�شتخدام   البيانات  ان�شاء تقارير يف قواعد  الدورة تزويد امل�شاركني مبهارة     تهدف 

 Asp.not والتعامل مع بع�س الأكواد املتقدمة   Crystal Reports

املحتوى:

مراجعة امل�شتوي الول .  -1
Crystal Repots 2- ان�شاء التقارير يف قواعد البيانات با�شتخدام

ان�شاء �شفحات الويب بالتقارير  -3
 ASP .net 4- بع�س الكواد املتقدمة

الفئة امل�شاركة:

الدارة العامة لنظم املعلومات – قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت .

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي- قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت .

اجلهة امل�شتفيدة:

مركز التدريب التخ�ش�شي- قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

 4/29- 2018/5/10تفرغ كلي10اأ�شبوعني

اعتماد  بال�شرورة  يعني  ول  املعتمد  هو  قبلنا  من  املر�شل  الرت�شيح  اإخطار   : مالحظة 

املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

 ASP.NET ) LEVEL 2 (دورة

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب الآيل والإملام بكافة وظائفه 

املختلفة.

املحتوى:

1- مقدمة عن احلا�شب الآيل.
2- التدريب على كيفية الدخول للنظام ووظائف النظام .

3- التدريب على ا�شافة بيانات لالأ�شخا�س القادمني من اخلارج دولة الكويت .
4-التدريب على عمل حركة دخول وحركة خروج للم�شافرين .

5- التدريب على تعديل البيانات .
6- التدريب على الطرق ال�شتعالم املختلفة .

7- التدريب على الطباعة وا�شتخراج الح�شائيات.

الفئة امل�شاركة:

�شباط .

افراد �شف .

مدنني.

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي – قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت .

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع امن املنافذ.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

يحدد ح�شب طلبات التدريب والولويةتفرغ جزئي10اأ�شبوعني

اعتماد  بال�شرورة  يعني  ول  املعتمد  هو  قبلنا  من  املر�شل  الرت�شيح  اإخطار   : مالحظة 

املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

دورة دخول وخروج )اإدخال وا�صتعالم(

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:
    تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب الآيل والإملام بكافة وظائفه 

املختلفة.

املحتوى:
1- مقدمة يف طبيعة عمل النظام .

2- التدريب على كيفية الدخول للنظام ووظائف النظام .
3- التدريب على ت�شجيل بيانات الق�شية.

4- التدريب على ا�شافة الطراف امل�شاركة يف الق�شية (ا�شخا�س- مركبات ).
5- التدريب على ا�شافة بيانات املتهم .

6- التدريب على ا�شافة بيانات احلوادث املرورية .
7- التدريب على كيفية (تعديل – ا�شافه – الغاء –عر�س )يف بيانات الق�شية .

8- التدريب على طرق ال�شتعالم املختلفة للنظام.

الفئة امل�شاركة:
�شباط .

افراد �شف. 

مدنني.

مكان االنعقاد:
مركز التدريب التخ�ش�شي – قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت 

اجلهة امل�شتفيدة:
قطاع �شوؤون المن العام –الدارة العامة للتحقيقات – 

الإدارة العامة للموؤ�ش�شات الإ�شالحية 

– قطاع الأمن اجلنائي 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

يحدد ح�شب طلبات التدريب والولويةتفرغ جزئي10اأ�شبوعني

اعتماد  بال�شرورة  يعني  ول  املعتمد  هو  قبلنا  من  املر�شل  الرت�شيح  اإخطار   : مالحظة 

املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

دورة نظام الق�صايا )اإدخال وا�صتعالم(

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

اإىل تزويد امل�شاركني مبهارة  ا�شتخدام النظام على احلا�شب الآيل      تهدف الدورة 

والإملام بكافة وظائفه املختلفة.

املحتوى:

1- مقدمة يف طبيعة عمل النظام .
2- التدريب على كيفية الدخل للنظام ووظائف النظام .

3- التدريب على طرق ال�شتعالم املختلفة للنظام.
4- التدريب على الطباعة وا�شتخراج الح�شائيات.

الفئة امل�شاركة:

�شباط .

افراد �شف .

مدنني.

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي- قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت .

اجلهة امل�شتفيدة:

للموؤ�ش�شات  العامة  الدارة   – للتحقيقات  العامة  –الدارة  العام  المن  �شوؤون  قطاع 

ال�شالحية – قطاع المن اجلنائي .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

يحدد ح�شب طلبات التدريب والولويةتفرغ جزئي10اأ�شبوع

اعتماد  بال�شرورة  يعني  ول  املعتمد  هو  قبلنا  من  املر�شل  الرت�شيح  اإخطار   : مالحظة 

املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

دورة نظام الق�صايا ) ا�صتعالم(

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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دورة نظام القامات- اإدخال وا�صتعالم

 الهدف:
     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب الآيل والإملام بكافة وظائفه 

املختلفة.

املحتوى:
1- مقدمة يف طبيعة عمل النظام.

2-  التدريب على كيفية الدخول للنظام ووظائف النظام.
3- التدريب على عمل القامة وطباعتها وا�شافة املواليد .
4- التدريب على كيفية الغاء القامة وا�شافة اقامة موؤقتة.

5- التدريب على تعديل بيانات القامة.
6- التدريب على طرق ال�شتعالم املختلفة.

7- التدريب على الطباعة وا�شتخراج الح�شائيات.

الفئة امل�شاركة: 
�شباط .

افراد �شف .

مدنني.

مكان االنعقاد:
مركز التدريب التخ�ش�شي- قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت .

اجلهة امل�شتفيدة:
الدارة العامة ل�شوؤن القامة – الدارة العامة ملراكز اخلدمة .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

يحدد ح�شب طلبات التدريب والولويةتفرغ جزئي10اأ�شبوعني

اعتماد  بال�شرورة  يعني  ول  املعتمد  هو  قبلنا  من  املر�شل  الرت�شيح  اإخطار   : مالحظة 

املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب الآيل والإملام بكافة وظائفه 

املختلفة.

املحتوى:

1- مقدمة يف طبيعة عمل النظام.
2-  التدريب على كيفية الدخول للنظام ووظائف النظام.

3- التدريب على طرق ال�شتعالم املختلفة لالإقامة.
4-التدريب على الطباعة وا�شتخراج الح�شائيات.

الفئة امل�شاركة: 

�شباط .

افراد �شف .

مدنني.

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي- قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت. 

اجلهة امل�شتفيدة:

الدارة العامة ل�شوؤن القامة – الدارة العامة ملراكز اخلدمة .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

يحدد ح�شب طلبات التدريب والولويةتفرغ جزئي10اأ�شبوع

اعتماد  بال�شرورة  يعني  ول  املعتمد  هو  قبلنا  من  املر�شل  الرت�شيح  اإخطار   : مالحظة 

املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

دورة نظام الإقامات- ا�صتعالم

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب الآيل والإملام بكافة وظائفه 

املختلفة.

املحتوى:

1- مقدمة يف طبيعية عمل النظام.
2- التدريب على كيفية الدخول للنظام ووظائف النظام.

انظمة  مثل  الداخلية  وزارة  اأنظمة  عن  لال�شتعالم  املختلفة  الطرق  على  التدريب   -3
الحكام  تنفيذ   ، المنية  الرقابة   ، الكويتية  اجلن�شية   ، الق�شايا   ، القامة  املرور، 

ا�شافة اىل اأنظمة اأخرى ح�شب تخ�ش�س الدارات امل�شتفيدة واحتياجاتها.

4- التدريب على الطباعة وا�شتخراج الح�شائيات .

الفئة امل�شاركة:

�شباط .

افراد �شف.

مدنني.

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي- قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت .

اجلهة امل�شتفيدة:

جميع العاملني ممن تتطلب وظائفهم ال�شتعالم. 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

يحدد ح�شب طلبات التدريب والولويةتفرغ جزئي10اأ�شبوعني

اعتماد  بال�شرورة  يعني  ول  املعتمد  هو  قبلنا  من  املر�شل  الرت�شيح  اإخطار   : مالحظة 

املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

دورة نظام ال�صتعالم العام

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب الآيل والإملام بكافة وظائفه 

املختلفة.

املحتوى:

1- التدريب على كيفية الدخول للنظام ووظائف النظام .
املختلفة  النماذج  طباعة  حيث  من  النظام  قوائم  ا�شتخدام  كيفية  على  التدريب   -2

للمعامالت وتنفيذها على النظام .

البيانات  ا�شافة  مثل  اجلن�شية  نظام  بيانات  كافة  وتعديل  ادخال  على  التدريب   -4
املختلفة، ف�شل ابن ، ا�شدار بدل تالف ، بدل فاقد ،تغيري �شورة ، ت�شجيل حالة زواج 

/طالق الخ..

5- التدريب على خطوات ا�شدار جواز ال�شفر (ان�شاء ا�شتمارة جواز �شفر ).
6- التدريب على طرق املختلفة لال�شتعالم على النظام.

7- التدريب على الطباعة وا�شتخراج الح�شائيات.

الفئة امل�شاركة: 

�شباط. 

افراد �شف .

مدنني.

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي- قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت. 

اجلهة امل�شتفيدة:
الدارة العامة للجن�شية ووثائق ال�شفر– الدارة العامة ملراكز اخلدمة .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�شاركنيمدة الدورة

يحدد ح�شب طلبات التدريب والولويةتفرغ جزئي10اأ�شبوعني

دورة نظام اجلن�صية واجلوازات – ادخال وا�صتعالم 

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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دورة نظام اجلن�صية واجلوازات –ا�صتعالم 

 الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب الآيل والإملام بكافة وظائفه 

املختلفة.

املحتوى:

1- التدريب على كيفية الدخول للنظام ووظائف النظام .
املختلفة  النماذج  طباعة  حيث  من  النظام  قوائم  ا�شتخدام  كيفية  على  التدريب   -2

للمعامالت وتنفيذها على النظام .

4- التدريب على طرق املختلفة لال�شتعالم على النظام.
5- التدريب على الطباعة وا�شتخراج الح�شائيات.

الفئة امل�شاركة: 

�شباط .

افراد �شف .

مدنني.

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي- قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت .

اجلهة امل�شتفيدة:

الدارة العامة للجن�شية ووثائق ال�شفر– الدارة العامة ملراكز اخلدمة .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

تفرغ جزئي10اأ�شبوع
يحدد ح�شب طلبات التدريب 

والولوية

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف: 
     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب الآيل والملام بكافة وظائفه 

املختلفة.

املحتوى:

1- مقدمة عن الطبية عمل النظام .
2- التدريب على كيفية الدخال النظام ووظائف النظام .

3- التدريب على ان�شاء التاأ�شرية .
4- التدريب على الغاء وتعديل التاأ�شرية.

5- التدريب علي طرق ال�شتعالم املختلفة.
6- التدريب على الطباعة وا�شتخراج الإح�شائيات.

الفئة امل�شاركة:

�شباط .

افراد �شف .

مدنني.

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي –قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت .

اجلهة امل�شتفيدة:

الدارة العامة ل�شوؤن القامة – الدارة العامة ملراكز اخلدمة .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

يحدد ح�شب طلبات التدريب والولويةتفرغ جزئي10اأ�شبوع

دورة نظام التاأ�صريات

اإدخال- ا�صتعالم

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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دورة نظام التاأ�صريات

قطاع خا�س

 الهدف: 

     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب الآيل والملام بكافة وظائفه 

املختلفة.

املحتوى:

1- مقدمة عن الطبية عمل النظام .
2- التدريب على كيفية الدخال النظام ووظائف النظام .

3- التدريب على ا�شدار التاأ�شرية التجارية .
4- التدريب علي طرق ال�شتعالم املختلفة.

الفئة امل�شاركة:

�شباط .

افراد �شف .

مدنني.

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي –قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت .

اجلهة امل�شتفيدة:

الدارة العامة ل�شوؤن القامة.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

يحدد ح�شب طلبات التدريب والولويةتفرغ جزئي10اأ�شبوع

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف: 

     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب الآيل والملام بكافة وظائفه 

املختلفة.

املحتوى:

1- مقدمة عن طبيعة عمل النظام.
2- التدريب على كيفية الدخول للنظام ووظائف النظام.

3- التدريب على طرق ال�شتعالم املختلفة للنظام.
4- التدريب على الطباعة وا�شتخراج الإح�شائيات.

الفئة امل�شاركة:

�شباط .

افراد �شف .

مدنني.

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي –قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت .

اجلهة امل�شتفيدة:

الدارة العامة ل�شوؤن القامة – الدارة العامة ملراكز اخلدمة .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

يحدد ح�شب طلبات التدريب والولويةتفرغ جزئي10اأ�شبوع

     مالحظة : اإخطار الرت�شيح املر�شل من قبلنا هو املعتمد ول يعني بال�شرورة اعتماد 

املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

دورة نظام التاأ�صريات –ا�صتعالم 

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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دورة نظام البعاد-  ادخال وا�صتعالم

الهدف:

تزويد امل�شاركني باملعارف واك�شابهم املهارات الالزمة ل�شتخدام النظام.

املحتوى:

1- مقدمة عن احلا�شب الآيل.
2- التدريب على كيفية ادخال البيانات البعاد الداري والق�شائي وبيانات.

3- التدريب على كيفية ا�شتخدام لوحة املفاتيح.
4- التدريب على الطباعة وا�شتخراج الإح�شائيات.

5- التدريب على الطرق املختلفة ل�شرتجاع املعلومات وال�شتعالم.

الفئة امل�شاركة:

�شباط .

افراد �شف .

مدنني.

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي –قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت .

اجلهة امل�شتفيدة:

العامة  –الدارة  العام  لالأمن  العامة  –الدارة  ال�شالحية  للموؤ�ش�شات  العامة  الدارة 

ملباحث القامة. 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

تفرغ جزئي10اأ�شبوعني
يحدد ح�شب طلبات 

التدريب والولوية

اعتماد  بال�شرورة  يعني  ول  املعتمد  هو  قبلنا  من  املر�شل  الرت�شيح  اإخطار   : مالحظة 

املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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الهدف:

     تزويد امل�شاركني باملعارف واك�شابهم املهارات الالزمة ل�شتخدام النظام.

املحتوى:

1- مقدمة عن احلا�شب الآيل.
2- التدريب على كيفية ادخال البيانات البعاد الداري والق�شائي وبيانات.

3- التدريب على كيفية ا�شتخدام لوحة املفاتيح.
4- التدريب على الطباعة وا�شتخراج الإح�شائيات.

5- التدريب على الطرق املختلفة ل�شرتجاع املعلومات وال�شتعالم.

الفئة امل�شاركة:

�شباط .

افراد �شف .

مدنني.

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي –قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت .

اجلهة امل�شتفيدة:

العامة  –الدارة  العام  لالأمن  العامة  –الدارة  ال�شالحية  للموؤ�ش�شات  العامة  الدارة 

ملباحث القامة .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

يحدد ح�شب طلبات التدريب والولويةتفرغ جزئي10اأ�شبوع

اعتماد  بال�شرورة  يعني  ول  املعتمد  هو  قبلنا  من  املر�شل  الرت�شيح  اإخطار   : مالحظة 

املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

دورة نظام البعاد-  ا�صتعالم

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب الآيل والإملام بكافة وظائفه املختلفة.

املحتوى:

1- مقدمة يف طبية عمل النظام.
2- التدريب على كيفية الدخول للنظام ووظائف النظام  .

3- التدريب على ادخال بيانات اأمر املنع.
4- التدريب على الطرق املختلفة لال�شتعالم ( النظام الرقابة المنية ).

5-التدريب على الطباعة وا�شتخراج الح�شائيات.

الفئة امل�شاركة:
�شباط .

افراد �شف. 

مدنني.

مكان االنعقاد:
مركز التدريب التخ�ش�شي –قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت .

اجلهة امل�شتفيدة:
الإدارة العامة لأمن املناف.

الإدارة العامة ل�شئون الإقامة.

الإدارة العامة للتحقيقات.

الإدارة العامة للموؤ�ش�شات الإ�شالحية.

اأمن احلدود الربية .

اأمن احلدود البحرية. 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

يحدد ح�شب طلبات التدريب والولويةتفرغ جزئي10اأ�شبوعني

اعتماد  بال�شرورة  يعني  ول  املعتمد  هو  قبلنا  من  املر�شل  الرت�شيح  اإخطار   : مالحظة 

املر�شح للدورة املذكورة باخلطة

دورة الرقابة الأمنية – اإدخال وا�صتعالم

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:
تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب الآيل والإملام بكافة وظائفه املختلفة.

املحتوى:
1- مقدمة يف طبية عمل النظام.

2- التدريب على كيفية الدخول للنظام ووظائف النظام  .
3- التدريب على ادخال بيانات اأمر املنع.

4- التدريب على الطرق املختلفة لال�شتعالم على النظام .
5- التدريب على الطباعة وا�شتخراج الح�شائيات.

الفئة امل�شاركة:
�شباط .

افراد �شف .

مدنني.

مكان االنعقاد:
مركز التدريب التخ�ش�شي –قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت .

اجلهة امل�شتفيدة:
الإدارة العامة لأمن املنافذ.

الإدارة العامة ل�شئون الإقامة.

الإدارة العامة للتحقيقات.

الإدارة العامة للموؤ�ش�شات الإ�شالحية.

اأمن احلدود الربية .

اأمن احلدود البحرية .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

يحدد ح�شب طلبات التدريب والولويةتفرغ جزئي10اأ�شبوع

اعتماد  بال�شرورة  يعني  ول  املعتمد  هو  قبلنا  من  املر�شل  الرت�شيح  اإخطار   : مالحظة 

املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

دورة الرقابة الأمنية –ا�صتعالم

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب الآيل والإملام بكافة وظائفه املختلفة.

املحتوى:

1- مقدمة عن احلا�شب الآيل.
2- التدريب على كيفية الدخول للنظام ووظائف النظام .
3- التدريب على كيفية ا�شافة ال�شمة وال�شجل اجلنائي.

4- التدريب على الطرق البيانات ووظائف النظام.
5- التدريب على الطباعة وا�شتخراج الإح�شائيات.

الفئة امل�شاركة:

�شباط .

افراد �شف .

مدنني.

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي –قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت .

اجلهة امل�شتفيدة:

الدارة العامة لالأدلة اجلنائية .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

يحدد ح�شب طلبات التدريب والولويةتفرغ جزئي10اأ�شبوعني

    مالحظة : اإخطار الرت�شيح املر�شل من قبلنا هو املعتمد ول يعني بال�شرورة اعتماد 

املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

دورة نظام ال�صجل اجلنائي )اإدخال وا�صتعالم(

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب الآيل والإملام بكافة وظائفه 

املختلفة.

املحتوى:

1- مقدمة عن طبيعة عمل النظام.
2- التدريب على كيفية الدخول للنظام ووظائف النظام.

3- التدريب على كيفية حت�شيل املخالفة.
4- التدريب على الطرق املختلفة لال�شتعالم (لنظام خمالفات املرور)

5- التدريب على الطباعة وا�شتخراج الإح�شائيات.

الفئة امل�شاركة: 
�شباط .

افراد �شف .

مدنني.

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي –قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت. 

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة للمرور.

الإدارة العامة ملراكز اخلدمة.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

يحدد ح�شب طلبات التدريب والولويةتفرغ جزئي10اأ�شبوع

اعتماد  بال�شرورة  يعني  ول  املعتمد  هو  قبلنا  من  املر�شل  الرت�شيح  اإخطار   : مالحظة 

املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

دورة نظام حت�صيل ر�صوم – مرور

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب الآيل والإملام بكافة وظائفه 

املختلفة.

املحتوى:

1- مقدمة عن طبيعة عمل النظام.
2- التدريب على كيفية الدخول للنظام ووظائف النظام.

3- التدريب على كيفية حت�شيل ر�شوم املعامالت باأنواعها.
4- التدريب على ا�شافة وا�شتخراج امر التح�شيل.

5- التدريب على الطرق املختلفة لال�شتعالم .
6- التدريب على الطباعة وا�شتخراج الإح�شائيات.

الفئة امل�شاركة: 
�شباط .

افراد �شف .

مدنني.

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي –قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت .

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة للمرور.

الإدارة العامة ملراكز اخلدمة.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�شاركنيمدة الدورة

تفرغ جزئي10اأ�شبوع
يحدد ح�شب طلبات التدريب والولوية

اعتماد  بال�شرورة  يعني  ول  املعتمد  هو  قبلنا  من  املر�شل  الرت�شيح  اإخطار   : مالحظة 

املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

دورة نظام حت�صيل ر�صوم – القامة

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب الآيل والإملام بكافة وظائفه 

املختلفة.

املحتوى:

1- مقدمة عن طبيعة عمل النظام.
2- التدريب على كيفية الدخول للنظام ووظائف النظام.

3- التدريب على كيفية حت�شيل املخالفة.
4- التدريب على الطرق املختلفة لال�شتعالم عن خمالفات املرور.

5- التدرب على حت�شيل ر�شوم املعامالت باأنواعها .
6- التدريب على ا�شافة وا�شتخراج امر التح�شيل .

7- التدريب على الطرق املختلفة لال�شتعالم عن خمالفات القامة.
8-التدريب على الطباعة وا�شتخراج الإح�شائيات.

الفئة امل�شاركة: 

�شباط .

افراد �شف .

مدنني.

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي –قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت .

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة ملراكز اخلدمة.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�شاركنيمدة الدورة

يحدد ح�شب طلبات التدريب والولويةتفرغ جزئي10اأ�شبوعني

اعتماد  بال�شرورة  يعني  ول  املعتمد  هو  قبلنا  من  املر�شل  الرت�شيح  اإخطار   : مالحظة 

املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

دورة نظام حت�صيل ر�صوم – مرور

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:
     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب الآيل والإمام بكافة وظائفه 

املختلفة.

املحتوى:
1- التدريب على كيفية الدخول للنظام ووظائف النظام .

2- التدريب على كيفية حتويل ق�شية خمفر ايل الدعاء / حمكمة .
3- التدريب على ا�شافة تفا�شيل احلكم وتفا�شيل التهم.

4- التدريب على كيفية تنفيذ احلكم.
5- التدريب على ا�شافة بيانات العالن والتعهد والرفع املوؤقت لالإحكام.

6- التدريب على الطباعة وا�شتخراج الإح�شائيات.
7- التدريب على الطرق املختلفة لال�شتعالم على النظام.

الفئة امل�شاركة:
�شباط .

افراد �شف. 

مدنني.

مكان االنعقاد:
مركز التدريب التخ�ش�شي –قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت .

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام.

الإدارة العامة لالأدلة اجلنائية.

الإدارة العامة ملراكز اخلدمة.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

يحدد ح�شب طلبات التدريب والولويةتفرغ جزئي10اأ�شبوعني

اعتماد  بال�شرورة  يعني  ول  املعتمد  هو  قبلنا  من  املر�شل  الرت�شيح  اإخطار   : مالحظة 

املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

دورة نظام تنفيذ اأحكام جنائي

اإدخال وا�صتعالم

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب الآيل والإملام بكافة وظائفه 

املختلفة.

املحتوى:

1- مقدمة عن طبيعة عمل النظام.
2- التدريب على كيفية الدخول للنظام ووظائف النظام.

3- التدريب على الطرق ال�شتعالم املختلفة لالقامة.
4- التدريب على الطباعة وا�شتخراج الإح�شائيات.

الفئة امل�شاركة:

�شباط. 

افراد �شف .

مدنني.

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي –قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت .

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام.

الإدارة العامة لالأدلة اجلنائية.

الإدارة العامة ملراكز اخلدمة.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

يحدد ح�شب طلبات التدريب والولويةتفرغ جزئي10اأ�شبوع

اعتماد  بال�شرورة  يعني  ول  املعتمد  هو  قبلنا  من  املر�شل  الرت�شيح  اإخطار   : مالحظة 

املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

دورة نظام تنفيذ اأحكام جنائي

ا�صتعالم

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:
     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب الآيل والإمام بكافة وظائفه املختلفة.

املحتوى:
1- التدريب على كيفية الدخول للنظام ووظائف النظام .

2- التدريب على كيفية حتويل ق�شية خمفر ايل الدعاء / حمكمة .
3- التدريب على ا�شافة تفا�شيل احلكم وتفا�شيل التهم.

4- التدريب على كيفية تنفيذ احلكم.
5- التدريب على ا�شافة بيانات العالن والتعهد والرفع املوؤقت لالإحكام.

6- التدريب على الطباعة وا�شتخراج الإح�شائيات.
7- التدريب على الطرق املختلفة لال�شتعالم على النظام.

الفئة امل�شاركة:
�شباط .

افراد �شف .

مدنني.

مكان االنعقاد:
مركز التدريب التخ�ش�شي –قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت .

اجلهة امل�شتفيدة:
الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام.

الإدارة العامة للمرور.

الإدارة العامة ملراكز اخلدمة.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

يحدد ح�شب طلبات التدريب والولويةتفرغ جزئي10اأ�شبوعني

اعتماد  بال�شرورة  يعني  ول  املعتمد  هو  قبلنا  من  املر�شل  الرت�شيح  اإخطار   : مالحظة 

املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

دورة نظام تنفيذ اأحكام مرور

اإدخال وا�صتعالم

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:
     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب الآيل والإملام بكافة وظائفه 

املختلفة.

املحتوى:

1- مقدمة عن طبيعة عمل النظام.
2- التدريب على كيفية الدخول للنظام ووظائف النظام.

3- التدريب على الطرق ال�شتعالم املختلفة للنظام.
4- التدريب على الطباعة وا�شتخراج الإح�شائيات.

الفئة امل�شاركة:

�شباط .

افراد �شف .

مدنني.

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي –قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت .

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام.

الإدارة العامة للمرور.

الإدارة العامة ملراكز اخلدمة.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

يحدد ح�شب طلبات التدريب والولويةتفرغ جزئي10اأ�شبوع

اعتماد  بال�شرورة  يعني  ول  املعتمد  هو  قبلنا  من  املر�شل  الرت�شيح  اإخطار   : مالحظة 

املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

دورة نظام تنفيذ اأحكام مرور

ا�صتعالم

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب الآيل والإملام بكافة وظائفه 

املختلفة.

املحتوى:

1- مقدمة عن طبيعة عمل النظام.
2- التدريب على كيفية الدخول للنظام ووظائف النظام.

3- التدريب على عمل ا�شتمارة قيادة.
4- التدريب على حتويل ا�شتمارة القيادة اىل رخ�شة قيادة.

5- التدريب على تعديل البيانات.
6- التدريب على الطرق ال�شتعالم املختلفة.

7- التدريب على الطباعة وا�شتخراج الح�شائيات.

الفئة امل�شاركة:

�شباط .

افراد �شف .

مدنني.

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي –قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت.

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة للمرور.

الإدارة العامة ملراكز اخلدمة.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

يحدد ح�شب طلبات التدريب والولويةتفرغ جزئي10اأ�شبوعني

دورة نظام رخ�س القيادة

)اإدخال وا�صتعالم(

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:
     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب الآيل والإمام بكافة وظائفه 

املختلفة.

املحتوى:

1- التدريب على كيفية الدخول للنظام ووظائف النظام .
2- التدريب على ت�شجيل دفاتر املخالفات وت�شليمها لالأ�شخا�س .

3 التدريب على انهاء وايقاف الدفرت.
4- التدريب على كيفية ت�شجيل املخالفة.

5- التدريب على تعديل والغاء وحفظ وحتويالت املخالفات.
6- التدريب على الطباعة وا�شتخراج الإح�شائيات.

7- التدريب على الطرق املختلفة لال�شتعالم على النظام.

الفئة امل�شاركة:
�شباط .

افراد �شف .

مدنني.

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي –قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت .

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة للمرور.

الإدارة العامة ملراكز اخلدمة.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

يحدد ح�شب طلبات التدريب والولويةتفرغ جزئي10اأ�شبوعني

اعتماد  بال�شرورة  يعني  ول  املعتمد  هو  قبلنا  من  املر�شل  الرت�شيح  اإخطار   : مالحظة 

املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

دورة نظام املخالفات

اإدخال وا�صتعالم

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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دورة نظام تراخي�س املركبات  

اإدخال وا�صتعالم

الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب الآيل والإملام بكافة وظائفه 

املختلفة.

املحتوى:

1- التدريب على كيفية الدخول للنظام ووظائف النظام .
2- التدريب على الت�شجيل املبدئي للمركبات.

3- التدريب على الفح�س الفني وا�شدار اللوحات .
4- التدريب على جميع معامالت املركبات .
5- التدريب على طرق ال�شتعالم املختلفة .

 

الفئة امل�شاركة:

�شباط .

افراد �شف .

مدنني  . 

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي –قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت.

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة للمرور .

الإدارة العامة ملراكز اخلدمة.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

يحدد ح�شب طلبات التدريب والولويةتفرغ جزئي10اأ�شبوعني

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت



2018 - 2017
302

 الهدف:

     تزويد امل�شاركني من القطاع اخلا�س باملعرفة واإك�شابهم املهارة الالزمة ل�شتخدام 

النظام على احلا�شب الآيل.

املحتوى:

1- التدريب على كيفية الدخول للنظام ووظائف النظام.
2- التدريب على الت�شجيل املبدئي للمركبات.

3- التدريب على ا�شدار اللوحات.
4- التدريب على طرق ال�شتعالم املختلفة.

الفئة امل�شاركة:

�شباط. 

افراد �شف .

مدنني.

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي –قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت. 

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة للمرور.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

يحدد ح�شب طلبات التدريب والولويةتفرغ جزئي10اأ�شبوع

اعتماد  بال�شرورة  يعني  ول  املعتمد  هو  قبلنا  من  املر�شل  الرت�شيح  اإخطار   : مالحظة 

املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

دورة نظام  تراخي�س مركبات - قطاع خا�س

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب الآيل والإملام بكافة وظائفه 

املختلفة.

املحتوى:

1- مقدمة عن طبيعة عمل الفح�س الفني.
2- التدريب على كيفية الدخول للنظام ووظائف النظام.

3- التدريب على ت�شجيل الفح�س الفني لالآليات ( املركبات ).
4- التدريب على عر�س الفح�س الفني امل�شجل وتعديله والغائه .

5- التدريب على الطباعة وا�شتخراج الح�شائيات.

الفئة امل�شاركة:

�شباط .

افراد �شف .

مدنني.

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي –قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت.

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة للمرور.

الإدارة العامة ملراكز اخلدمة.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

يحدد ح�شب طلبات التدريب والولويةتفرغ جزئي10اأ�شبوع

دورة نظام مركبات – فح�س فني

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب الآيل والإملام بكافة وظائفه 

املختلفة.

املحتوى:

1- مقدمة عن احلا�شب الآيل.
2- التدريب على كيفية ا�شتخدام لوحة املفاتيح.

3- التدريب على وظائف النظام وكيفية ال�شتعالم انواعه والطرق املختلفة ل�شرتجاع 
املعلومات لنظام تراخي�س املركبات ،رخ�س القيادة واملخالفات .

4- التدريب على الطباعة وا�شتخراج الإح�شائيات .

الفئة امل�شاركة:

�شباط .

افراد �شف. 

مدنني .

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي – قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت .

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة للمرور.

الإدارة العامة ملراكز اخلدمة.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

يحدد ح�شب طلبات التدريب والولويةتفرغ جزئي10اأ�شبوع

دورة نظام املرور – ا�صتعالم 

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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الهدف:
     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب الآيل والإملام بكافة وظائفه 

املختلفة.

املحتوى:
1- التدريب على كيفية الدخول للنظام ووظائف النظام 

2- اإعداد رقم الق�شية.
3- الأطراف امل�شاركني يف الق�شية.

4- حتويل الق�شية اإىل تنفيذ الأحكام.
5- بيانات النزلء داخل املوؤ�ش�شات الإ�شالحية.

6- بيانات ا�شتدعاء – عقوبات – ا�شتبدال للنزلء.
7- ال�شتعالم على نزلء املوؤ�ش�شات الإ�شالحية.
8- ال�شتعالم عن وارد املوؤ�ش�شات ال�شالحية.

الفئة امل�شاركة:
�شباط. 

افراد �شف .

مدنني .

مكان االنعقاد:
مركز التدريب التخ�ش�شي – قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت.

اجلهة امل�شتفيدة:
الإدارة العامة للموؤ�ش�شات الإ�شالحية.

  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

يحدد ح�شب طلبات التدريب والولويةتفرغ جزئي10اأ�شبوعني

مالحظة : اإخطار الرت�شيح املر�شل من قبلنا هو املعتمد ول يعني بال�شرورة اعتماد املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

دورة نظام املوؤ�ص�صات الإ�صالحية 

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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الهدف:
     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب الآيل والإملام بكافة وظائفه 

املختلفة.

املحتوى:

1- التدريب على كيفية الدخول للنظام ووظائف النظام 
2-التدريب على التعيني والتوزيع والجازات والغياب والتنقالت والرتقيات و�شم اخلدمة 

( خا�س باملدنيني ).

3- التدريب على كيفية ر�شد التقارير ال�شرية وا�شافة البيان وتعديله او الغاء البيان امل�شجل 
4- التدريب على الطرق املختلفة لال�شتعالم عن النظام .

5- التدريب على الطباعة وا�شتخراج الح�شائيات .

الفئة امل�شاركة:
�شباط .

افراد �شف. 

مدنيني
.

مكان االنعقاد:
مركز التدريب التخ�ش�شي – قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت.

اجلهة امل�شتفيدة:

الوحدات الدارية التي يتعلق طبيعة عملها با�شتخدام  الإدارة العامة �شئون الدارية – 

النظام .

  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

يحدد ح�شب طلبات التدريب والولويةتفرغ جزئي10اأ�شبوعني

مالحظة : اإخطار الرت�شيح املر�شل من قبلنا هو املعتمد ول يعني بال�شرورة اعتماد املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

دورة نظام �صئون املوظفني  

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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دورة نظام الت�صجيل والقبول

الهدف:
     تزويد امل�شاركني باملعارف واإك�شابهم املهارات الالزمة ل�شتخدام النظام.

املحتوى:

1- التعرف على الوظائف املختلفة:
- اإن�شاء الدفعة والخت�شا�شات.   

- حتديد �شروط القبول.   

- اإدخال بيانات املقابالت.   

- مطابقة بيانات املقابالت مع ال�شروط.   

- خماطبة اجلهات الر�شمية لالعتماد.   

2- ال�شتف�شارات.
3- طباعة الإح�شائيات.

الفئة امل�شاركة:
�شباط .

افراد �شف .

مدنيني.

مكان االنعقاد:
مركز التدريب التخ�ش�شي – قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت .

اجلهة امل�شتفيدة:
اأكادميية �شعد العبداهلل للعلوم الأمنية.

الإدارة العامة لالأدلة اجلنائية.

احلر�س الوطني.

وزارة الدفاع

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

تفرغ جزئي10اأ�شبوعني – لأكادميية �شعدالعبداهلل
يحدد ح�شب طلبات 

التدريب والولوية
اأ�شبوع- للجهات الأخرى

مالحظة : اإخطار الرت�شيح املر�شل من قبلنا هو املعتمد ول يعني بال�شرورة اعتماد املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت



2018 - 2017
308

 الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب الآيل والملام بكافة وظائفه 

املختلفة.

املحتوى:

ت�صجيل ومتابعة وال�صتعالم عن التايل :

1- مركبات وزارة الداخلية.

2- بيانات عقود ال�شيارات.
3- ر�شد وتنفيذ قرارات ال�شرف وبيانات اللجان واأع�شاء اللجان.

4- �شيانة املركبة.
5- حركة ارجاع واهالك املركبة.

الفئة امل�شاركة:

�شباط .

افراد �شف .

مدنيني 
.

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي .

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة ل�شئون القوة.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

يحدد ح�شب طلبات التدريب والولويةتفرغ جزئي10اأ�شبوع

مالحظة : اإخطار الرت�شيح املر�شل من قبلنا هو املعتمد ول يعني بال�شرورة اعتماد املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

دورة نظام متابعة الآليات

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب الآيل والملام بكافة وظائفه 

املختلفة.

املحتوى:

1- ت�شجيل قدوم ومغادرة النزلء للفندق.
2- ال�شتعالم عن الغرف امل�شغولة. 

3- ال�شتعالم عن املطلوبني جلهة اأمنية.
4- ت�شجيل  نزلء الفنادق وال�شتعالم عنهم.

الفئة امل�شاركة:

�شباط .

افراد �شف .

مدنيني .

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي  - قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت .

اجلهة امل�شتفيدة:

اجلهات المنية املخت�شة.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

يحدد ح�شب طلبات التدريب والولويةتفرغ جزئي10اأ�شبوع

مالحظة : اإخطار الرت�شيح املر�شل من قبلنا هو املعتمد ول يعني بال�شرورة اعتماد املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

دورة نظام نزلء الفنادق

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب الآيل والإملام بكافة وظائفه 

املختلفة ح�شب اإدارة امل�شتخدم.

املحتوى:

1- التدريب على كيفية الدخول للنظام ووظائف النظام.
و�شم  والرتقيات  والتنقالت  والغياب  والجازات  والتوزيع  التعيني  على  التدريب   -2

اخلدمة (خا�س بالع�شكرين ).

3- التدريب على كيفية ر�شد التقارير ال�شرية وا�شافة البيان وتعديله او الغاء البيان امل�شجل.
4- التدريب على طرق املختلفة لال�شتعالم عن النظام.

5- التدريب على الطباعة وا�شتخراج الإح�شائيات.

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

افراد �شف .

مدنيني.

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي – قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت. 

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة ل�شئون قوة  ال�شرطة .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

يحدد ح�شب طلبات التدريب والولويةتفرغ جزئي410 ا�شابيع

مالحظة : اإخطار الرت�شيح املر�شل من قبلنا هو املعتمد ول يعني بال�شرورة اعتماد املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

دورة نظام �صئون القوة

الوظيفة ال�صامل 

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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دورة نظام �صئون القوة

الوظيفية جزئي

 الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب الآيل والإملام بكافة وظائفه 

املختلفة ح�شب اإدارة امل�شتخدم.

املحتوى:

1- التدريب على كيفية الدخول للنظام ووظائف النظام.
و�شم  والرتقيات  والتنقالت  والغياب  والجازات  والتوزيع  التعيني  على  التدريب   -2

اخلدمة (خا�س بالع�شكرين ).

3- التدريب على كيفية ر�شد التقارير ال�شرية وا�شافة البيان وتعديله او الغاء البيان امل�شجل.
4- التدريب على طرق املختلفة لال�شتعالم عن النظام.

5- التدريب على الطباعة وا�شتخراج الإح�شائيات.

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

افراد �شف .

مدنيني.

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي – قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت .

اجلهة امل�شتفيدة:

جلهات غري -

الإدارة العامة ل�شئون قوة  ال�شرطة .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

يحدد ح�شب طلبات التدريب والولويةتفرغ جزئي210 ا�شابيع

مالحظة : اإخطار الرت�شيح املر�شل من قبلنا هو املعتمد ول يعني بال�شرورة اعتماد املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب الآيل والإملام بكافة وظائفه 

املختلفة ح�شب اإدارة امل�شتخدم.

املحتوى:

1- التدريب على كيفية الدخول للنظام ووظائف النظام.
�2- التدريب على التعيني والتوزيع والجازات والغياب والتنقالت والرتقيات و�شم اخلدمة

 (خا�س بالع�شكرين).

3- التدريب على كيفية ر�شد التقارير ال�شرية وا�شافة البيان وتعديله او الغاء البيان امل�شجل.
4- التدريب على طرق املختلفة لال�شتعالم عن النظام.

5- التدريب على الطباعة وا�شتخراج الإح�شائيات.

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

افراد �شف .

مدنيني.

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي – قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت .

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة ل�شئون املالية .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

يحدد ح�شب طلبات التدريب والولويةتفرغ جزئي10 ا�شبوعني

مالحظة : اإخطار الرت�شيح املر�شل من قبلنا هو املعتمد ول يعني بال�شرورة اعتماد املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

دورة نظام �صئون القوة 

املالية

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب الآيل والإملام بكافة وظائفه 

املختلفة ح�شب اإدارة امل�شتخدم.

املحتوى:

1- التدريب على كيفية الدخول للنظام ووظائف النظام.
�2- التدريب على التعيني والتوزيع والجازات والغياب والتنقالت والرتقيات و�شم اخلدمة

(خا�س بالع�شكرين ).

3- التدريب على كيفية ر�شد التقارير ال�شرية وا�شافة البيان وتعديله او الغاء البيان امل�شجل.
4- التدريب على طرق املختلفة لال�شتعالم عن النظام.

5- التدريب على الطباعة وا�شتخراج الإح�شائيات.

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

افراد �شف. 

مدنيني.

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي – قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت .

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة ل�شئون القانونية. 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

يحدد ح�شب طلبات التدريب والولويةتفرغ جزئي10ا�شبوعني

مالحظة : اإخطار الرت�شيح املر�شل من قبلنا هو املعتمد ول يعني بال�شرورة اعتماد املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

دورة نظام �صئون القوة 

القانونية

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب الآيل والإملام بكافة وظائفه 

املختلفة ح�شب اإدارة امل�شتخدم.

املحتوى:

1- التدريب على كيفية الدخول للنظام ووظائف النظام.
و�شم  والرتقيات  والتنقالت  والغياب  والجازات  والتوزيع  التعيني  على  التدريب   -2

اخلدمة (خا�س بالع�شكرين ).

3- التدريب على كيفية ر�شد التقارير ال�شرية وا�شافة البيان وتعديله او الغاء البيان 
امل�شجل.

4- التدريب على طرق املختلفة لال�شتعالم عن النظام.
5- التدريب على الطباعة وا�شتخراج الإح�شائيات.

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

افراد �شف .

مدنيني.

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي – قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت .

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة ل�شئون قوة  ال�شرطة .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

يحدد ح�شب طلبات التدريب والولويةتفرغ جزئي410 ا�شابيع

مالحظة : اإخطار الرت�شيح املر�شل من قبلنا هو املعتمد ول يعني بال�شرورة اعتماد املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

دورة نظام �صئون القوة

ال�صكنية

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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دورة نظام �صئون القوة

اللجان

 الهدف:

     تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام على احلا�شب الآيل والإملام بكافة وظائفه 

املختلفة ح�شب اإدارة امل�شتخدم.

املحتوى:

1- التدريب على كيفية الدخول للنظام ووظائف النظام.
و�شم  والرتقيات  والتنقالت  والغياب  والجازات  والتوزيع  التعيني  على  التدريب   -2

اخلدمة (خا�س بالع�شكرين ).

3- التدريب على كيفية ر�شد التقارير ال�شرية وا�شافة البيان وتعديله او الغاء البيان امل�شجل.
4- التدريب على طرق املختلفة لال�شتعالم عن النظام.

5- التدريب على الطباعة وا�شتخراج الإح�شائيات.

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

افراد �شف .

مدنيني.

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي – قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت .

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة ل�شئون قوة  ال�شرطة. 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

يحدد ح�شب طلبات التدريب والولويةتفرغ جزئي10ا�شبوع

مالحظة : اإخطار الرت�شيح املر�شل من قبلنا هو املعتمد ول يعني بال�شرورة اعتماد املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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 الهدف:

    حت�شني م�شتوى اأداء العاملني على اأنظمة هاتف الطوارئ (112) احلديثة يف جميع 

غرف العمليات التابعة لوزارة الداخلية املربوطة ب�شبكة بدالة الأمان 112.

املحتوى:
1- تنمية مهارات متلقي البالغات على الأجهزة امل�شتخدمة يف نظام هاتف الطوارئ 112

2- تنمية مهارات الطباعة اثناء تلقي البالغات بال�شمع .
3- اأنواع البالغات وطرق التعامل معها فنيا.

4- تقنيات اإ�شتقبال البالغات واملهارات امل�شتخدمة يف �شبط النف�س وتهدئه املت�شل. 
5- تقنيات التعامل مع بالغات الطوارئ وغري الطوارئ.

6- مقدمة بالإ�شعافات الأولية واأهميتها.
7- مواقع احلوادث وطرق التعامل معها  .

8- اأ�شاليب تاأمني امل�شابني. 
9- املخاطر الناجمة عن تقدمي امل�شاعدة وكيفية تفاديها .

10- الطرق ال�شحيحة يف اإر�شاد املبلغ لتقدمي امل�شاعدة الأولية الالزمة حتى و�شول امل�شعفني. 
11- ور�شة عمل “حوادث وحلول”  .

الفئة امل�شاركة:
�شباط.

افراد �شف .

مدنيني.

مكان االنعقاد:
الإدارة العامة لهند�شة الإت�شالت.

اجلهة امل�شتفيدة:
العاملني على هاتف الطوارئ 112 وغرف العمليات التابعة لها.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

يحدد ح�شب طلبات التدريب والولويةتفرغ جزئي2110 يوم عمل

مالحظة : اإخطار الرت�شيح املر�شل من قبلنا هو املعتمد ول يعني بال�شرورة اعتماد املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

دورة تلقي البالغات 112 لبدالة المن

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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الهدف:

توفري املعرفة واملهارة ل�شباط مراكز العمليات و الدارات العامة امليدانية على الأجهزة 

الال�شلكية و اأجهزة حتديد مواقع املركبات. 

املحتوى:

نظام حتديد  اأجهزة  و  العمليات  وغرف  اليدوية  و  الثابتة  الال�شلكية  بالأجهزة  تعريف 

مواقع املركبات.

الفئة امل�شاركة:

�شباط (مالزم اىل رائد).

مكان االنعقاد:

يحدد لحقا.

اجلهة امل�شتفيدة:

مركز التدريب العمليات.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

يحدد ح�شب طلبات التدريب والولويةتفرغ كلي10اأ�شبوع

مالحظة : اإخطار الرت�شيح املر�شل من قبلنا هو املعتمد ول يعني بال�شرورة اعتماد املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

دورة الت�صال و الأجهزة الال�صلكية

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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الهدف:

اأي جهاز  يتم حتميله يف  برنامج  Dispatcher  و هو عبارة عن  التعرف على جهاز 

كمبيوتر حديث يتوفر فيه موا�شفات فنية مثل ( نظام ترتا الرئي�شي مع امللحقات من 

الأجهزة املتطلبة لجراء حمادثة �شوتية اأو ار�شال ر�شائل ق�شرية).

املحتوى:

1- �شرح اجزاء نافذة  املكاملات ال�شخ�شية.  
2- املحادثة با�شتخدام املكاملات . 

3- و�شع املكاملة يف و�شع النتظار .
4- طلب اعادة الت�شال .

5- جمموعة الت�شال .
6- الر�شائل الن�شية.

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف -افراد.

مكان االنعقاد:

يحدد لحقا.

اجلهة امل�شتفيدة:

مركز تدريب العمليات.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

يحدد ح�شب طلبات التدريب والولويةتفرغ كلي10اأ�شبوع

مالحظة : اإخطار الرت�شيح املر�شل من قبلنا هو املعتمد ول يعني بال�شرورة اعتماد املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  

Dispatcher جهاز ات�صال غرفة العمليات

Tatraدورة ل�صلكي لنظام ترتا

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت
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دورة ماأمور عمليات

 خام�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت

الهدف:

تدريب العاملني بغرف العمليات على ا�شافة اأو ف�شل جهاز عن النظام وو�شعه   

خارج نطاق العمل و كيفية  التخاطب بني التحكم و الأجهزة الال�شلكية

املحتوى:

1- كيفية ا�شافة اأو ف�شل جهاز اىل النظام.
2- و�شع جهاز خارج نطاق العمل.

3- كيفية التخاطب بني التحكم و الأجهزة الال�شلكية.

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف –افراد .

مكان االنعقاد:

يحدد لحقا.

اجلهة امل�شتفيدة:

مركز تدريب العمليات.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

يحدد ح�شب طلبات التدريب والولويةتفرغ كلي10اأ�شبوع

مالحظة : اإخطار الرت�شيح املر�شل من قبلنا هو املعتمد ول يعني بال�شرورة اعتماد املر�شح للدورة املذكورة باخلطة  
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مركز التدريب 
التخصصي  لقطاع 

األمن الجنائي

�ساد�سًا
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ا�صم الدورةالرقم
تعقد خالل الفرتة

مدة الدورة
اإىلمن

1
دورة مكافحة اجلرمية الإلكرتونية 

وكيفية الوقاية منها

اأ�شبوع2017/9/102017/9/14

2
دورة قراءة وحتليل ك�شوفات 

الت�شالت ور�شد الأبراج (1)

2017/9/10
2018/ 2/11
2018/ 4/ 29

2017/9/14
2018/5/15
2018/5/3

اأ�شبوع

3 اأيام2017/9/172017/9/19دورة مكافحة الجتار بالأ�شخا�س3

دورة �شبط املخدرات (2-1)4
2017/9/17
2018/2/ 4

2017/9/21
اأ�شبوع8 /2018/2

5
دورة العمليات امليدانية واأ�شاليب 

التنفيذ (4-3-2-1)

2017/9/24
2017/10/ 8
2018/2/11
2018/ 4/15

2017/9/28
2017/10/10
2018/2/ 15
2018/4/ 19

اأ�شبوع

دورة التب�شيم (3-2-1)6

2017/10/1
2018/1/21
2018/4/1

2017/10/5
2018/ 1/25
2018/ 4/5

اأ�شبوع

دورة �شاملة على ال�شالح (2-1)7
2017/10/1

2017/ 12/ 3
2017/10/5

اأ�شبوع7 /12 /2017

8
 دورة تقنية الب�شمة الوراثية 

للمبتدئني

3 �شهور 2017/10/12017/12/28

9
دورة اعداد و�شياغة التقارير 

المنية (2-1)

2017 / 10/ 22
  2018 / 4/1  

2017/ 10/ 26
ا�شبوع 5 /4 /2018

10
دورة  تن�شيطية خا�شة مل�شرح 

اجلرمية

ا�شبوع 26 /10 /222017 /10 /2017

11
دورة كيفية تنجيد امل�شادر ال�شرية 

والتعامل معها (3-2-1)

2017/ 10/ 29
2018/ 1/ 21
2018/ 3/ 4

2017/ 10/ 31
2018/ 1/ 23
2018/ 3/ 6

3 ايام 

12
دورة الخطاء ال�شائعة يف املحا�شر 

( 2-1)

 2017/ 11/5
2018/ 3/ 18

2017/ 11/9
ا�شبوع 22 /3 /2018 

13
دورة التعرف علي انواع املخدرات 

ومتعاطيها (2-1)

 2017/ 11/ 5
2018/ 4/ 1

 2017/11/ 9
ا�شبوع 5 /4 /2018

الدورات التدريبية التي تعقد فيمركز التدريب التخ�ص�صي لقطاع الأمن اجلنائي

للمو�صم التدريبي 2018/2017

�شاد�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي
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�شاد�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي

14
دورة ا�شتخدام الكيمياء التحليلية يف 

حل اجلرائم اجلنائية

ا�شبوع 9 /11 /2017 5 /11 /2017

15
دورة �شلطات ماأمور ال�شبط الق�شائي 

يف مرحلة البحث والتحري (2-1)

2017/ 11/ 19
2018/2/4

 2017/ 11/ 23
اأ�شبوع 8 /2 /2018 

دورة الب�شمة التعريفية()1)16

 2017/ 11/ 19
2018/ 2/ 4

2018/ 4/ 15

2017/ 11/ 23
 2018/ 2/ 8
2018/ 4/ 19

اأ�شبوع 

17
دورة الطرق �شبط اجلودة يف 

التحليل اجلنائي

اأ�شبوع 7 /12 /32017 /12 /2017

دورة البحث الفني ال�شامل (2-1)18
2017/ 12/ 10
 2018/ 4/ 22

2017/ 12/ 21
ا�شبوعني 3 /5 /2018

19
دورة املعينني بالأدلة اجلنائية 

اجلدد (1)

اأ�شبوع 12/28 /2017 24 /12 /2017

20
دورة الإدخال وال�شتعالم والتحليل 

علي نظام الآيل للمباحث (2-1)

2017/ 12/24
2018/ 3/ 4

2017/ 12/ 28
2018/ 3/ 8

ا�شبوع 

دورة علم النف�س اجلنائي (2-1)21
2018/ 1/ 7

2018/ 2/ 18
 2018/ 1/ 9
3 ايام20 /2 /2018 

اأ�شبوع 11 /1 /72018 /1 /2018دورة الوقاية من املخدرات22

ا�شبوع  11 /1 /72018 /1 /2018دورة ماهية املخدرات امل�شنعة23

24
دورة الإدخال على النظام الآيل 

للمباحث (2-1)

2018/ 1/ 21
2018/ 4/1

2018/ 1/ 25
اأ�شبوع 5 /4 /2018 

25
دورة اأمناط انت�شار الدم وال�شتدلل 

على كيفية وقوع اجلرمية

اأ�شبوع 15 /2 /112018 /2 /2018

26
دورة اأهمية اللتزام يف �شوابط الأمن 

وال�شالمة يف الإدارة العامة لالأدلة اجلنائية

ا�شبوع8 /3 /42018 /3 /2018

27
دورة الطريق العملية امل�شتخدمة يف الك�شف 

عن املواد ال�شامة يف العينات البيولوجية

اأ�شبوع 22 /3 /182018 /3 /2018

28
الدورة التاأ�شي�شية ال�شاد�شة ملنت�شبي 

قطاع الأمن اجلنائي

ا�شبوعني يحدد لحقا 
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الهدف:

اجلرائم  ارتكاب  يف  احلديثة  الو�شائل  على  العاملني  تدريب  اإىل  الدورة  تهدف       

اللكرتونية وكيفية مكافحتها .

املحتوى: 

1- تعريف اجلرمية اللكرتونية .
2- انواع اجلرمية اللكرتونية .  

3- الدارة العامة للمباحث اجلنائية.
4- طرق التفتي�س يف اجلرمية اللكرتونية.

5- طرق مكافحة اجلرمية اللكرتونية والوقاية منها .
6- �شرح القوانني املتعلقة باجلرمية اللكرتونية .

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة لالأدلة اجلنائية- منطقة ال�شجيج.

اجلهة امل�شتفيدة:

الدارة العامة للمباحث اجلنائية.

الدارة العامة لالأدلة اجلنائية.

جهاز اأمن الدولة .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

10 -14 /9 /2017تفرغ كلي40اأ�شبوع

دورة مكافحة اجلرمية اللكرتونية وكيفية الوقاية منها 

�شاد�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل معرفة قراءة ك�شوفات وحتليل ر�شد الأبراج اأثناء مرحلة جمع 

ال�شتدللت وتتبع اجلناة.

املحتوى: 

1- التعريف باأبراج الت�شالت.
2- امل�شتند القانوين ل�شتخدام اأبراج الت�شالت وطرق كتابتها.

3- كيفية عمل اأبراج الت�شالت.
4- كيفية تفريغ ك�شوفات الأبراج وتتبع اجلناة عن طريق الك�شوفات.

5- التعرف على الربامج امل�شتخدمة لتحليل الك�شوفات اخلا�شة بالأبراج.
6- و�شع اأمثلة واقعية عملية لق�شايا �شابقة .

الفئة امل�شاركة:

�شباط .

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة للمباحث اجلنائية (اإدارة تقنية املعلومات(.

اجلهة امل�شتفيدة:

الدارة العامة للمباحث اجلنائية.

الدارة العامة ملباحث ال�شالح .

الدارة العامة ملكافحة املخدرات .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

10- 2017/9/14تفرغ جزئي 12�شابطاأ�شبوع
11- 2018/2/15تفرغ جزئي 12�شابطاأ�شبوع
4/29 -5/3 /2018تفرغ جزئي 12�شباط اأ�شبوع

دورة قراءة وحتليل ك�صوفات الت�صالت ور�صد الأبراج

�شاد�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي
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الهدف:

       تهدف الدورة اإىل تعريف القانون اخلا�س مبكافحة الجتار بالأ�شخا�س وتهريب 

املهاجرين وموؤ�شرات التعرف على ال�شحايا وا�شرتاتيجيات جمع الأدلة.

املحتوى: 

تطبيقات عملية اجلرائم الجتار بالأ�شخا�س وكيفية تطبيق مواد القانون عليها.

ال�شتجابة الأولية مل�شرح اجلرمية وا�شرتاتيجيات جمع ال�شتدللت اخلا�شة باجلرمية.

كيفية كتابة التقارير وتدوير حما�شر التحقيق واملعاينة.

الفئة امل�شاركة:

�شباط .

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة للمباحث اجلنائية.

اجلهة امل�شتفيدة:

الدارة العامة للمباحث اجلنائية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

17 – 9/19 /2017تفرغ كلي 40 �شابط3 ايام

دورة مكافحة الجتار بالأ�صخا�س 

�شاد�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي
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الهدف :

     تهدف الدورة اإىل تعريف على ا�شاليب وو�شائل تهريب املخدرات احلديثة ، و�شوابط  

التفتي�س ، وتنمية مهارات احل�س المني يف اكت�شاف مهرت املخدرات . 

املحتوي: 

1- الك�شف عن ا�شاليب التهرب وطرق اخفاء املخدرات.
2- التعرف على �شلوك املهرب و�شخ�شيته.

3- التعرف على �شوابط التفتي�س على املخدرات.

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

�شباط �شف.

مكان االنعقاد:

املركز التدريب التخ�ش�شي 

اجلهة امل�شتفيدة:

الدارة العامة ملكافحة املخدرات .

الدارة العامة للمباحث اجلنائية .

الدارة العامة للجمارك.

مديريات المن. 

الدارة العامة خلفر ال�شواحل. 

الدارة العامة للمرور. 

الدارة العامة لأمن املنافذ الربية .

الدارة العامة لأمن املنافذ البحرية .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

17- 2017/9/21تفرغ كلي 20-30اأ�شبوع
4- 8/ 2  /2018تفرغ كلي 20-30اأ�شبوع

دورة طرق �صبط املخدرات  

) 2 1-(

�شاد�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل معرفة كيفية مداهمات املنازل او ال�شقق وغريها .

املحتوى: 

1- التخطيط وتنفيذ عمليات ميدانية (�شبط –تفتي�س – مداهمة –مطاردة ).
2- تدريبات على انواع العمليات امليدانية باختالف انواعها.

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة للمباحث اجلنائية .

اجلهة امل�شتفيدة:

  الإدارة العامة ملكافحة املخدرات.

  الإدارة العامة ملباحث ال�شالح.

  الإدارة العامة للمباحث اجلنائية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

24- 2017/9/28تفرغ كلي20اأ�شبوع

8 -12 /10 /2017تفرغ كلي20�شبوع

11 - 15 /2 /2018تفرغ كلي20�شبوع

15 - 19 /4 /2018تفرغ كلي20�شبوع

دورة العمليات امليدانية وا�صاليب التنفيذ 

) 4--3 -2 1(

�شاد�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي
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الهدف :

تهدف الدورة اىل العمل على �شرعة اجناز املعامالت .

املحتوي :

1- التدريب على اأجهزة التب�شيم اليل .
2- معرفة اأنواع الب�شمات وطرق م�شاهاتها.

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

�شباط �شف .

افراد. 

مدنيني .

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة للمباحث اجلنائية. 

اجلهة امل�شتفيدة:

القطاعات املختلفة لوزارة الداخلية .

  الإدارة العامة لالدلة اجلنائية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

1 -5 /2017/10تفرغ كلي20اأ�شبوع
21 -25 /1 /2018تفرغ كلي20�شبوع
1 - 5 /4 /2018تفرغ كلي20�شبوع

دورة التب�صيم 

) -3 -2 1( 

�شاد�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تاأهيل امل�شاركني ملعرفة كيفية التعامل مع ال�شالح وحامله وكيفية 

الك�شف عن الأ�شلحة.

املحتوى: 

1- اأ�شماء واأنواع الأ�شلحة.
2- كيفية التعامل مع ال�شالح.

3- فك وتركيب ال�شالح.
4- اأ�شماء اأجزاء ال�شالح.

الفئة امل�شاركة:

�شباط .

�شباط �شف.

اأفراد.

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة للمباحث اجلنائية.

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع الأمن اجلنائي.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

1- 2017/10/5تفرغ جزئي20اأ�شبوع
3- 2017/12/7تفرغ جزئي20اأ�شبوع

دورة �صاملة على ال�صالح 

) 2-1(

�شاد�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي
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الهدف:

    تهدف الدورة اإىل تزويد امل�شاركني باملعلومات الكاملة عن طرق التحليل اأملخربي يف 

جمال الب�شمة الوراثية، بحيث يلم امل�شارك باآخر ما و�شلت اإليه العلوم احلديثة يف هذا 

املجال.

املحتوى: 

1- ا�شتخال�س احلم�س النووي من العينات البيولوجية.
2- حتليل النتائج والعمليات احل�شابية.

3- درا�شة اإثبات الن�شب (البنوة).

الفئة امل�شاركة:

العاملني يف جمال املختربات اجلنائية وال�شتعراف من الدول جمل�س التعاون اخلليجي 

�شباط .

مدين.

 

مكان االنعقاد:

مبنى الإدارة العامة لالأدلة اجلنائية – منطقة ال�شجيج.

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة لالأدلة اجلنائية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

10/1- 2017/12/28تفرغ كلي 310 �شهور

دورة التقنية الب�صمة الوراثية للمبتدئني 

�شاد�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل رفع مهارات العاملني على كيفية اإعداد وكتابة التقارير الإدارية 

والفنية بالطريقة ال�شحيحة.

املحتوى: 

1- كيفية اإعداد وكتابة التقارير المنية.
2- ال�شروط املو�شوعية.

3- ال�شروط ال�شكلية.
4- الهدف من التقارير.

5- اهمية التقارير.

الفئة امل�شاركة:

�شباط 

مكان االنعقاد:

مبنى الإدارة العامة لالأدلة اجلنائية – منطقة ال�شجيج.

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة لالأدلة اجلنائية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

22- 2017/10/26تفرغ كلي 40اأ�شبوع
1- 2018/4/5تفرغ كلي 40اأ�شبوع

دورة اإعداد و�صياغة التقارير الأمنية

)2-1(

�شاد�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل اإطالع امل�شاركني من اإدارة م�شرح اجلرمية على امل�شتحدثات الفنية 

يف معاينة م�شرح اجلرمية، واأهمية ارتباط عملها بباقي الإدارات الفنية.

املحتوى: 

1- كيفية معاينة يف م�شرح اجلرمية بالطرق ال�شحيحة.
2- �شرح اخر امل�شتجدات يف هذا املجال .
3- كيفية املحافظة علي م�شرح اجلرمية.

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

�شباط �شف.

اأفراد.

مدنيني.

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة لالأدلة اجلنائية- �شبحان.

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة لالأدلة اجلنائية .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

22- 2017/10/26تفرغ كلي20اأ�شبوع

دورة تن�صيطية خا�صة مل�صرح اجلرمية 

�شاد�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي
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الهدف :

    تهدف الدورة اىل تهيئة رجال البحث اجلنائي ملمار�شة العمل امليداين وجمع املعلومات 

بكافة الطرق للتو�شل ايل احلقيقة .

املحتوي :

1- من امل�شدر ال�شري.
2- انواع امل�شدر ال�شري .

3- كيفية ال�شتفادة من امل�شدر ال�شري .
4- متي يتم ال�شتغناء عن امل�شدر ال�شري .

  

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة لالأدلة اجلنائية- �شبحان.

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة لالأدلة اجلنائية .

الدارة العامة ملباحث ال�شالح.

الدارة العامة ملكافحة املخدرات.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

29- 2017/10/31تفرغ كلي340 ايام
21- 2018/1/23تفرغ كلي340 ايام
4- 2018/3/6تفرغ كلي340 ايام

دورة كيفية جتنيد امل�صادر ال�صرية والتعامل معها 

) 3 2- – 1(

�شاد�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي
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الهدف:

وكيفية  والتفتي�س  التحريات  الواردة يف حما�شر  ال�شائعة  الأخطاء  على  التعرف       

تفاديها.

املحتوى: 

1- الأخطاء ال�شائعة يف املحا�شر.
2- كيفية اإعداد وكتابة حما�شر التحريات.

3- تقدمي اأمثلة عن املحا�شر يف جرائم متنوعة.
4- ال�شتطالع على اأحكام حمكمة التمييز يف �شاأن حما�شر التحريات.

الفئة امل�شاركة:

�شباط 

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة للمباحث اجلنائية .

اجلهة امل�شتفيدة:

جميع اأجهزة البحث والتحري يف وزارة الداخلية .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

5- 2017/11/9تفرغ كلي40اأ�شبوع
18- 2018/3/22تفرغ كلي40اأ�شبوع

دورة الأخطاء ال�صائعة يف حما�صر

) 2 – 1(

�شاد�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي
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الهدف:

ت�شنيعها  .  وكيفية  امل�شتحدثة منها  املخدرة وخا�شة  اأنواع  امل�شاركني عن  تعريف      

والجتاهات احلديثة يف مواجهتها ، وتنمية مهارات الك�شف عنها .

املحتوى: 

1-  التعرف على اأنواع املخدرات واملوؤثرات العقلية.
2- التعرف على �شخ�شية متعاطي املخدرات. 

الفئة امل�شاركة:

�شباط .

الخ�شائيني والخ�شائيات .

مكان االنعقاد:

احد الفنادق ( الدرجة الويل ).

اجلهة امل�شتفيدة:

الدارة العامة ملكافحة املخدرات.

الدارة العامة للمباحث اجلنائية .

الدارة العامة للعالقات والعالم المني .

وزارة الرتبية ( ادارة اخلدمات الجتماعية والنف�شية – ادارة الن�شطة املدر�شية ).

وزارة ال�شئون الجتماعية والعمل (ادارة رعاية الحداث – مراكز تنمية املجتمع ).

الدارة العامة للجمارك.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

5- 2017/11/9تفرغ كلي 20 -30اأ�شبوع
1- 5 /2018/4تفرغ كلي  20 - 30اأ�شبوع

دورة التعرف على اأنواع املخدرات و متعاطيها 

) 2 – 1 (

�شاد�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي
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الهدف : 

   تهدف الدورة ايل اطالع امل�شاركني من ادارة املختربات اجلنائية وادارة م�شرح اجلرمية 

اجلرائم  اجلنائي يف حل  التحليلية  الكيمياء  وتقنيات خمترب  الفنية  امل�شتحدثات  على 

اجلنائية ومالب�شاتها .

املحتوى: 

1- التعريف عن دور الكيمياء التحليلية يف حل اجلرمية.
2- انواع وطرق التحليل الكيميائي .

3- فح�س العينات اخلا�شة بالق�شايا التي ترد الق�شم .

الفئة امل�شاركة :

�شباط. 

�شباط �شف .

افراد .

مدنيني .

مكان االنعقاد:

مبني الدارة العامة لالأدلة اجلنائية .

اجلهة امل�شتفيدة:

الدارة العامة ملكافحة املخدرات.

الدارة العامة للمباحث اجلنائية .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

5- 2017/11/9تفرغ كلي 20 اأ�شبوع

ا�صتخدام الكيمياء التحليلية يف حل اجلرائم اجلنائية 

�شاد�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي
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الهدف:

    تهدف الدورة اإىل تدريب العاملني يف جمال البحث والتحري للتعرف على اخت�شا�شاتهم 

القانونية وفق قانون الإجراءات واملحاكمات اجلزائية.

املحتوى: 

كيفية النتقال ومعاينة م�شرح اجلرمية.

�شماع اأقوال ال�شهود واأطراف الواقعة.

اإجراءات القب�س وحالتها.

اإجراءات التفتي�س واأنواعها.

اجراءات الإ�شتيقاف  وحالته.

الفئة امل�شاركة:

�شباط .

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة للمباحث اجلنائية.

اجلهة امل�شتفيدة:

جميع اجهزة البحث والتحري يف وزارة الداخلية .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

19- 2017/11/23تفرغ كلي 40اأ�شبوع
4- 2018/2/8تفرغ كلي40اأ�شبوع

دورة �صلطات ماأمور ال�صبط الق�صائي يف مرحلة البحث والتحري

)2 1-(=

�شاد�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي
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الهدف:

منها يف  ال�شتفادة  واهميتها ومدى  الب�شمة  الدورة حول مفهوم  تدور حماور   

املجال اجلنائي واهمية تبادل اخلربات الفنية .

املحتوى: 

1- التعرف علي انواع الب�شمات.
2- التعرف علي رموز الب�شمات وترقيمها.

3- التعرف علي طرق اخذ الب�شمات وم�شاهاتها.

الفئة امل�شاركة:

�شباط .

�شباط �شف.

اأفراد.

مدنيني (جامعي- دبلوم- ثانوي).

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة لالأدلة اجلنائية – منطقة ال�شجيج.

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

19- 2017/11/23تفرغ كلي20اأ�شبوع
4- 8  /2018/2 تفرغ كلي20اأ�شبوع
15- 2018/4/19تفرغ كلي20اأ�شبوع

دورة الب�صمة التعريفية

)3 2- 1-(

�شاد�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي
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الهدف :

تهدف الدورة ايل تعريف امل�شاركني علي مفهوم الرقابة النوعية و�شبط اجلودة   

والتحليل  اجلنائية  لالأدلة  العامة  الدارة  يف  اجلودة  �شبط  جتربة  ومناق�شة  وعر�س 

اجلنائي (الجراءات –العقبات – احللول – اخلطط امل�شتقبلية )

املحتوى: 

1- معرفة الجراءات املتبعة ل�شبط اجلودة بالإدارة العامة لالأدلة اجلنائية.
2- الطالع علي اخر ما تو�شل اليه العلم يف جمال �شبط اجلودة.

الفئة امل�شاركة:

�شباط .

�شباط �شف.

اأفراد.

مدنيني .

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة لالأدلة اجلنائية – منطقة ال�شجيج.

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

3- 12/7 /2017تفرغ كلي20اأ�شبوع

دورة طرق �صبط اجلودة يف التحليل اجلنائي 

�شاد�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي
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الهدف:

       دورة �شاملة تقوم بالتعريف بالإجراءات التي متر بها الب�شمات من حيث التدقيق 

والبحث الفني.

املحتوى: 

1- كيفية حفظ الب�شمات.
2- كيفية م�شاهاة الب�شمات.
3- كيفية ا�شرتجاع الب�شمات.

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف .

 اأفراد.

 مدنيني (جامعي- دبلوم).

مكان االنعقاد:

مبنى الإدارة العامة لالأدلة اجلنائية – منطقة ال�شجيج.

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة لالأدلة اجلنائية.

خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

21/10- 2017/12/22تفرغ كلي20�شهر
4/22- 2018/5/3تفرغ كلي20�شهر

دورة البحث الفني ال�صاملة 

�شاد�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تاأهيل وتدريب املوظفني واملعينني اجلدد وغر�س قيم الولء للدولة 

الفنية  باأعمالهم  القيام  من  لتمكينهم  الوظيفي  التو�شيف  وفق  العمل  وتعريفهم مبهام 

واعتماد التقارير والنتائج املر�شلة جلهات التحقيق والق�شاء.

املحتوى: 

1- غر�س قيم الوفاء بالدولة عن طريق اتقان العمل.
2-التعرف باملهام والواجبات لكل موظف يعمل حديثا.

3- اهمية العلوم اجلنائية يف خدمة العدالة.
4- اهمية الطب ال�شرعي .

الفئة امل�شاركة:

املوظفني واملعينني اجلدد يف الإدارة العامة لالأدلة اجلنائية فقط.

(�شباط – �شباط �شف – اأفراد – مدنيني) .

مكان االنعقاد:

مبنى الإدارة العامة لالأدلة اجلنائية – منطقة ال�شجيج.

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع الأمن اجلنائي

دول جمل�س التعاون اخلليجي والدول العربية (مدنيني – ع�شكريني)

خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

24- 2017/12/28تفرغ كلي20اأ�شبوع

دورة املعينني بالأدلة اجلنائية اجلدد 

�شاد�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تزويد امل�شاركني مبهارة ا�شتخدام النظام احلا�شب الآيل والإملام 

بكافة وظائفه املختلفة.

املحتوى: 

1- تنمية مهارة امل�شاركني على كيفية اإدخال البيانات وا�شرتجاعها .
2- التدريب على اإدخال البيانات ووظائف النظام.
3-التدريب على طباعة وا�شتخراج الإح�شائيات.

4- التدريب على الطرق املختلفة ل�شرتجاع املعلومات.
5- كيفية ال�شتعالم عن طريق النظام .
6- كيفية التحليل والربط بال�شتعالم .

الفئة امل�شاركة:

�شباط .

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة للمباحث اجلنائية .

اجلهة امل�شتفيدة:

جميع اأجهزة البحث والتحري يف وزارة الداخلية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

24- 2017/12/28تفرغ كلي12 اأ�شبوع
4- 2018/3/8تفرغ كلي12اأ�شبوع

دورة الإدخال وال�صتعالم والتحليل

على نظام الآيل للمباحث 

�شاد�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي
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الهدف:

     تهدف الدورة �شباط املباحث بطريقة التعامل مع املتهمني بال�شق العلمي.   

كيفية التعامل مع الفئات العمرية.

املحتوى: 

1- �شيكولوجية �شاهد العيان .
2- طراف اخل�شوم الق�شائية (�شاكي – م�شكو يف حقه –حمامي ).

3-تخ�شي�س ال�شهادة (كيفية التعامل مع اطراف الواقعية – الفئات العمرية ).

الفئة امل�شاركة:

�شباط .

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة للمباحث اجلنائية .

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع المن اجلنائي .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

7- 2018/1/9تفرغ كلي40 3 ايام
18- 2018/2/20تفرغ كلي340 ايام

دورة علم النف�س

�شاد�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تفعيل امل�شاركة املجتمعية يف �شيا�شات وبرامج مكافحة املخدرات 

والوقاية منها للحد من انت�شارها بني افراد املجتمع .

املحتوى: 

1- اإعداد برامج توعوية اإعالمية متنوعة عرب الو�شائل احلديثة.
2- اإعداد برامج اجتماعية ونف�شية للتح�شني الوقائي من املخدرات.

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

الخ�شائيني والخ�شائيات . 

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة للمباحث اجلنائية 

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة ملكافحة املخدرات.

الإدارة العامة للعالقات العامة والإعالم الأمني.

الإدارة العامة للمباحث اجلنائية .

وزارة الرتبية ( ادارة اخلدمات الجتماعية والنف�شية ).

وزارة ال�شئون الجتماعية والعمل (ادارة رعاية الحداث – مراكز تنمية املجتمع ).

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

7- 2018/1/11تفرغ كلي20- 30اأ�شبوع

دورة الوقاية من املخدرات  

�شاد�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي
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الهدف : 

تدور حول ماهي املخدرات امل�شنعة وكيفية الك�شف عنها يف املخترب اجلنائي .

املحتوى: 

1- تعريف علي املخدرات امل�شنعة. 
2- م�شادر وخطورة املخدرات امل�شنعة .

3- طرق فح�س املخدرات امل�شنعة وكيفية ادراجها بقانون املوؤثرات العقلية.

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

مدنيني ( جامعي ).

العاملني يف جمال العمل اجلنائي .

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة لالأدلة اجلنائية .

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة ملكافحة املخدرات.

الإدارة العامة للمباحث اجلنائية .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

7- 2018/1/11تفرغ كلي20اأ�شبوع

دورة ماهية املخدرات امل�صنعة

�شاد�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي



2018 - 2017347

الهدف : 

الأيل  احلا�شب  النظام  ا�شتخدام  مبهارة  امل�شاركني  تزويد  ايل  الدورة  تهدف   

والملام بكافة وظائفه املختلفة .

املحتوى: 

1- كيفية ادخال البيانات وا�شرتجاعها. 
2- التدريب على ادخال البيانات ووظائف النظام  .
3- التدريب على طباعة وا�شتخراج الح�شائيات .

4- التدريب على الطرق املختلفة ل�شرتجاع املعلومات .

5- كيفية التعامل مع املا�شح ال�شوئي اخلا�س بالنظام .

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف. 

افراد.

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة لالأدلة اجلنائية .

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة ملكافحة املخدرات.

الإدارة العامة للمباحث اجلنائية .

الدارة العامة ملباحث ال�شالح .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

21- 2018/1/25تفرغ كلي12اأ�شبوع
1- 2018/4/5تفرغ كلي12اأ�شبوع

دورة الدخال على النظام الآيل للمباحث 

�شاد�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل التعرف على اأ�شكال الدم وطرق رفعه يف م�شرح اجلرمية.

املحتوى: 

1- معرفة ا�شكال انت�شار الدم علي جميع ال�شطح التي ميكن ان ينت�شر عليها ودورها 
يف التعرف علي كيفية وقوع اجلرمية.

2- طرق ال�شتدلل علي انت�شار الدم يف م�شرح اجلرمية.

الفئة امل�شاركة:

�شباط (جميع قطاعات وزارة الداخلية).

�شباط �شف واأفراد (فقط منت�شبي الإدارة العامة لالأدلة اجلنائية).

مدنيني (جامعي- دبلوم- ثانوي).

العاملني باإدارة العامة لالأدلة اجلنائية .

مكان االنعقاد:

مبنى الإدارة العامة لالأدلة اجلنائية – منطقة ال�شجيج.

اجلهة امل�شتفيدة:

العاملني بالإدارة العامة لالأدلة اجلنائية بالدول جمل�س التعاون اخلليجي .

 العاملني باإدارة م�شرح اجلرمي.ة

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

11- 2018/2/15تفرغ كلي15اأ�شبوع

دورة اأمناط انت�صار الدم وال�صتدلل على كيفية وقوع اجلرمية

�شاد�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي
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الهدف : 

تهدف الدورة ايل مفهوم المن وال�شالمة ومناق�شة اأهمية اللتزام يف �شوابط   

ال�شالمة يف العمل اجلنائي واملختربات اجلنائية وم�شرح اجلرمية ،ثم عر�س ومناق�شة 

جتربة و�شع �شوابط ال�شالمة يف الدارة العامة لالأدلة اجلنائية ( الجراء ات – العقبات 

–احللول ).

املحتوى: 

1- اهداف وا�ش�س المن ال�شالمة وا�شباب جناحها.
2-املخاطر الطبيعية والكيميائية وامليكانيكية يف اماكن العمل .

 

الفئة امل�شاركة:

�شباط (جميع قطاعات وزارة الداخلية) .

�شباط �شف (فقط منت�شبي الإدارة العامة لالأدلة اجلنائية).

اأفراد.

مدنيني .

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة لالأدلة اجلنائية- منطقة ال�شجيج.

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع الأمن اجلنائي.

خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

4- 2018/3/8تفرغ كلي20اأ�شبوع

دورة اهمية اللتزام يف �صوابط المن وال�صالمة يف الدارة العامة لالأدلة اجلنائية 

�شاد�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي
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الهدف : 

تهدف الدورة ايل اطالع امل�شاركني من ادارة املختربات اجلنائية وادارة م�شرح   

املواد  عن  الك�شف  يف  امل�شتخدمة  العلمية  والطرق  الفنية  امل�شتحدثات  علي  اجلرمية 

ال�شامة يف العينات البيولوجية يف حل اجلرائم اجلنائية ومالب�شاتها .

املحتوى: 

1- مقدمة عن علم ال�شموم.
2- طرق الفح�س املخربي لل�شموم.

3- احدث التحاليل امل�شتخدمة يف علم ال�شموم.
 

الفئة امل�شاركة:

�شباط  .

�شباط �شف .

اأفراد.

مدنيني .

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة لالأدلة اجلنائية- منطقة ال�شجيج.

اجلهة امل�شتفيدة:

العاملني يف جمال املختربات اجلنائية وم�شرح اجلرمية والطلب ال�شرعي .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

18- 2018/3/22تفرغ كلي20اأ�شبوع

دورة الطرق العلمية امل�صتخدمة يف الك�صف عن املواد ال�صامة 

يف العيانات البيولوجية 

�شاد�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي
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الهدف:

وتزويده  العملية  احلياة  ملواجهة  القانون  انقاذ  �شابط  تهيئة  اإىل  الدورة  تهدف        

باخلربات الالزمة لأداء املهام املوكلة  اإليه على اأكمل وجه.

املحتوى: 

1- فن التعامل مع الآخرين يف جمال البحث اجلنائي.
2- كيفية اإعداد وكتابة حما�شر ال�شبط والتحريات.

3- كيفية اإعداد امل�شدر ال�شري.
4- التعرف على اأنواع املخدرات.

5- اجلرائم اللكرتونية واملراقبة.
6- البحث اجلنائي.

7- خماطر ال�شالح وحيازته بطرق غري م�شروعة.
8- حقوق الإن�شان.

الفئة امل�شاركة:

�شباط (مالزم- نقيب).

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة للمباحث اجلنائية )قاعة التدريب(.

اجلهة امل�شتفيدة:

حديثي النت�شاب لقطاع الأمن اجلنائي.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

يحدد لحقاتفرغ كلييحدد لحقاا�شبوعني 

الدورة التاأ�صي�صية ال�صاد�صة ملنت�صبي قطاع الأمن اجلنائي 

�شاد�شًا : مركز التدريب التخ�ش�شي قطاع االأمن اجلنائي
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مركز التدريب 
التخصصي لقطاع 

العمليات

�سابعًا
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�شابعا: مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع العمليات

ا�صم الدورة

تعقد خالل الفرتة
مدة 

النعقاد
اإىلمن

اأ�شبوع2017/9/172017/9/21دورة التخطيط الأمني  ( الثالثة )1

2
دورة التاأ�شي�شية الويل لعداد  

املدربني لل�شباط ال�شف والفراد 

بوزارة الداخلية على اعمال املدنية 

2017/ 9/ 242017/ 9/ 28
اأ�شبوع

3
الدورة التاأ�شي�شية الثالثة ل�شرطة 

النجدة 

4 �شهور12017/10/26 /2017/10

4
الدورة احلالت المنية وطرق 

التعامل مع العمليات 112

اأ�شبوع19 /10 /10/152017 /2017

5
الدورة التاأ�شي�شية  ال�شابعة ل�شباط 

ال�شف والأفراد بوزارة الداخلية

2017 10 / 22
اأ�شبوع26 / 10 2017

6
 دورة مهارات العر�س والتقدمي

 ( الوىل )

اأ�شبوع9 /11 /52017 /11 /2017

7
دورة تدابري الدفاع املدين ال�شاد�شة 

 ملوظفات وزارة الداخلية

 (الع�شكريات – املدنيات )

اأ�شبوعني23 /11 /192017 /11 /2017 

8

دورة دول جمل�س التعاون اخلليجي 

ل�شباط الدفاع املدين بدول جمل�س 

التعاون للوقاية من ا�شلحة الدمار 

ال�شامل 

ا�شبوعني 14 /12 /32017  /12 /2017 

9
الدورة التقدمية الوىل ل�شباط 

ال�شف والفراد بوزارة الداخلية 

اأ�شبوع28 /12 /242017 /12 /2017 

 10
 دورة مهارات العر�س والتقدمي

 ( الثانية ) 

اأ�شبوع11 /1/ 72018  /1/ 2018 

اأ�شبوع18 /1 /142018 /1 /2018 دورة الجراءات المنية 11

12
دورة املنظومة المنية يف كيفية 

التعامل مع املواد اخلطرة 

اأ�شبوع25 /1 /212018 /1 /2018

الدورات التدريبية التي تعقد يف مركز التدريب التخ�ص�صي لقطاع العمليات للمو�صم 

التدريبي 2018/2017
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الدورات التدريبية التي تعقد يف مركز التدريب التخ�ص�صي لقطاع العمليات للمو�صم 

التدريبي 2018/2017

13
الدورة حلقة نقا�شية بعنوان  : فن 

القيادة 

يومني 8 /2 /72018  /2 /2018

 14
الدورة التقدمية لتدابري الدفاع 

 املدين ملوظفات وزارة الداخلية 

(الع�شكريات – املدنيات )

ا�شبوعني 15 /2 /112018  /2 /2018 

 15
الدورة التاأ�شي�شية ملنت�شبي وزارة 

الداخلية يف ادارة الثر 

�شهر 29 / 3 /42018  / 3 /2018 

ا�شبوع 15 /112018/3 /2018/3 دورة التخطيط  المني (الرابعة )16

17
دورة التاأ�شي�شية الرابعة ل�شرطة 

النجدة 

4 ا�شابيع 26 /4 /12018  /4 /2018 

�شابعا: مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع العمليات
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تزويد املتدربني باملهارات الالزمة لبناء اخلطة الأمنية  املوكلة للزام 

بطبيعة  ترتبط  ت�شغيلية  اإىل خطط  ترجمتها  الزامات وحماولة  م�شئويل  م�شتوى  على 

العمل الأمني.  

املحتوى: 

تدريب وتاأهيل رجال اأمن (الزامات) على اإعداد اخلطة الأمنية لتنفيذ الأوامر املوكلة 

اإليهم وذلك بو�شع �شيناريوهات عملية يحدد فيها الأهداف والأوليات املطلوبة.

الفئة امل�شاركة:
 

م�شئويل .

�شباط الزامات اأو من ينوب عنهم .

مكان االنعقاد:
 

الدارة العامة للدفاع املدين –م�شرح الدفاع املدين .

اجلهة امل�شتفيدة: 

مركز التدريب التخ�ش�شي .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

17 -21 /9 /2017 تفرغ كلي20 اأ�شبوع

دورة التخطيط الأمني ) الثالثة (

�شابعا: مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع العمليات
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الهدف :

 تهدف الدورة ايل تدريب وتاأهيل لإعداد مدربني من �شباط ال�شف والفراد على اعمال 

احلماية املدنية .

املحتوى :

احلوادث  مع  التعامل  وكيفية  ال�شالم  وو�شائل  املدين   بالدفاع  اخلا�شة  الجراءات 

ومكافحة احلريق .

الفئة امل�شاركة:

�شباط ال�شف والفراد.

مكان االنعقاد:

الدارة العامة للدفاع املدين – م�شرح الدفاع املدين .

اجلهة امل�شتفيدة:

( المن العام – الدوريات – املوؤ�ش�شات ال�شالحية – املرور )الدوريات  –الدفاع املدين.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

24 -28 /9 /2017 تفرغ كلي40اأ�شبوع

الدورة التاأ�صي�صية الوىل لإعداد املدربني لل�صباط و�صباط ال�صف والفراد 

بوزارة الداخلية على اعمال املدنية

�شابعا: مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع العمليات
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تدريب وتاأهيل عنا�شر �شرطة النجدة وتنمية �شلوكهم وقدراتهم 

من حيث املهارة واملعرفة ملواجهة الأحداث الأمنية.

املحتوى: 

القيادة الوقائية .

الدفاع  النف�س .

ال�شتيقاف  وطرق التفتي�س. 

التعريف على املخدرات .

التعرف على املتفجرات .

التعامل مع اجلمهور .

ال�شعافات الولية. 

قانون املرور.

م�شرح اجلرمية.

احل�شانات .

حقوق الن�شان. 

اأوامر اطالق النار وقواعد ال�شتباك .

ل�شلكي وعمليات .

مهام الزام والدورية..

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

�شباط �شف .

اأفراد.

الدورة التاأ�صي�صية  الثالثة ل�صرطة النجدة 

�شابعا: مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع العمليات
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مكان االنعقاد:
  الدارة العامة لالأمن اخلا�س – الدارة العامة ل�شرطة النجدة .

اجلهة امل�شتفيدة: 

الدارة العامة ل�شرطة النجدة.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�شاركنيمدة الدورة

1 -26 /10 /2017تفرغ كلي15�شباط 4 ا�شابيع 

�شابعا: مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع العمليات
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الهدف :

تهدف الدورة ايل تطور مهارات القطاعات بالتعامل مع البالغات والعمليات 112.

املحتوى: 

1- تو�شيح  اأهمية الفادات وار�شالها ب�شكل وا�شح لتو�شيلها عن طريق العمليات 112 
للقيادات المنية .

2- تفادي الخطاء وتو�شيح مهام القطاعات يف موقع البالغ .
3- مهام واخت�شا�شات القطاعات .

4- كيفية التعامل يف حال تواجد اكرث من قطاع بنف�س املوقع البالغ .
5- ار�شال افادات ت�شرح و�شع البالغ ب�شكل اوىل وا�شح وب�شكل نهائي مف�شل مهما كان 

حجم البالغ.

الفئة امل�شاركة:

�شباط .

�شباط ال�شف .

افراد. 

مكان االنعقاد:

الدارة العامة املركزية للعمليات .

اجلهة امل�شتفيدة: 

الدارة العامة املركزية للعمليات. 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

15 -19 /10 /2017تفرغ كلي20ا�شبوع 

دورة احلالت المنية وطرق التعامل مع العمليات 112

�شابعا: مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع العمليات
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الدورة التاأ�صي�صية  ال�صابعة ل�صباط ال�صف والأفراد

بوزارة الداخلية 

�شابعا: مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع العمليات

الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تدريب وتاأهيل �شباط ال�شف والأفراد على اعمال الدفاع املدين .

املحتوى: 

احلوادث  مع  التعامل  وكيفية  ال�شالمة  وو�شائل  املدين  بالدفاع  اخلا�شة  الإجراءات 

ومكافحة احلريق.

الفئة امل�شاركة:

�شباط ال�شف والأفراد بوزارة الداخلية.

مكان االنعقاد:
 

الإدارة العامة للدفاع املدين – م�شرح الدفاع املدين .

اجلهة امل�شتفيدة: 

الإدارة العامة للدفاع املدين .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

22- 2017/10/26تفرغ كلي40اأ�شبوع
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362

دورة مهارات العر�س والتقدمي ) الأوىل (

�شابعا: مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع العمليات

الهدف :

تهدف الدورة ايل تزويد امل�شاركني باملهارات الالزمة لطريقة التقدمي ال�شحيحة   

وكيفية تعامل طرحها با�شتخدام ال�شلوب المثل .

املحتوى :

التعريف على اأهم مراحل العر�س و التقدمي .

التدريب على خطوات بناء العر�س التدريب على مهارات العر�س .

تقدمي عر�س نهائي .

 الفئة امل�شاركة:

�شباط من رتبة ( مالزم اىل نقيب ).

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة للدفاع املدين – م�شرح الدفاع املدين 

اجلهة امل�شتفيدة: 

مركز التدريب التخ�ش�شي. 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�شاركنيمدة الدورة

5- 2017/11/9تفرغ كلي20اأ�شبوع
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دورة تدابري الدفاع املدين ال�صاد�صة ملوظفات وزارة الداخلية 

)الع�صكريات – املدنيات (

�شابعا: مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع العمليات

الهدف :

الع�شكريات-   ( الداخلية  وزارة  موظفات  تاأهيل  و  تدريب  ايل  الدورة  تهدف   

املدنيات ( على تدابري الدفاع املدين .

املحتوي :

الجراءات اخلا�شة بتدابري الدفاع املدين وو�شائل ال�شالمة وكيفية لتعامل مع احلوادث .

 

الفئة امل�شاركة:

موظفات وزارة الداخلية (الع�شكريات – املدنيات ).

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة للدفاع املدين – م�شرح الدفاع املدين. 

اجلهة امل�شتفيدة: 

الدارة العامة للدفاع املدين .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

19- 2017/11/23تفرغ كلي50اأ�شبوعني
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دورة دول جمل�س التعاون اخلليجي ل�صباط الدفاع املدين بدول جمل�س التعاون 

للوقاية من اأ�صلحة الدمار ال�صامل

�شابعا: مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع العمليات

الهدف :

وكيفية  اخلليجي  التعاون  جمل�س  �شابط  وتاأهيل  تدريب  ايل  الدورة  تهدف   

التعامل مع املواد الكيماوية وال�شعاعية والبيولوجية .

املحتوى :

كيفية التعامل مع املواد الكيماوية وال�شعاعية والبيولوجية.

الفئة امل�شاركة:

 �شباط جمل�س التعاون اخلليجي .

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة للدفاع املدين – م�شرح الدفاع املدين 

اجلهة امل�شتفيدة:

الدارة العامة للدفاع املدين 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

3- 2017/12/14تفرغ كلي15اأ�شبوعني
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الدورة التقدميية الويل ل�صباط ال�صف والفراد بوزارة الداخلية 

�شابعا: مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع العمليات

الهدف :

تهدف الدورة ايل تدريب وتاأهيل �شباط �شف والفراد على اعمال الدفاع املدين.

املحتوى :

احلوادث  مع  التعامل  وكيفية  ال�شالمة  وو�شائل  املدين  بالدفاع  اخلا�شة  الجراءات 

ومكافحة احلريق .

الفئة امل�شاركة:

 �شباط ال�شف 

افراد بوزارة الداخلية  .

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة للدفاع املدين – م�شرح الدفاع املدين. 

اجلهة امل�شتفيدة:

الدارة العامة للدفاع املدين .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

24- 2017/12/28تفرغ كلي40اأ�شبوع
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دورة مهارات العر�س والتقدمي ) الثانية (

�شابعا: مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع العمليات

الهدف :

تهدف الدورة ايل تزويد امل�شاركني باملهارات الالزمة لطريقة التقدمي ال�شحيحة   

وكيفية تعامل طرحها با�شتخدام ال�شلوب المثل .

املحتوى :

1- التعريف على اأهم مراحل العر�س و التقدمي .
2- التدريب على خطوات بناء العر�س التدريب على مهارات العر�س .

3- تقدمي عر�س نهائي .
 

الفئة امل�شاركة:

�شباط من رتبة (مالزم اىل نقيب ).

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة للدفاع املدين – م�شرح الدفاع املدين. 

اجلهة امل�شتفيدة: 

مركز التدريب التخ�ش�شي .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

7- 2018/1/11تفرغ كلي20اأ�شبوع



2018 - 2017367

دورة الجراءات المنية

�شابعا: مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع العمليات

الهدف :

تهدف الدورة ايل حتقيق الهداف واملهام الرئي�شية لرجل ال�شرطة .

املحتوى :

1- مكافحة اجلرمية وا�شتعباد الفر�س. 
2- تطبيق القانون والقب�س على املطلوبني .

3- ا�شاعة المن وروح الطماأنينة بني النا�س. 
4- تاأمني حركة املرور والتعامل مع البالغات 

5- تاأمني الهداف احليوية والرئي�شة .
6- كيفية عمل طوق اأمني .

7- حالت التجمهر او املظاهرات .
8- مرافقة الرتل اجلماعي وال�شخ�شيات.

 

الفئة امل�شاركة:

�شباط  .

�شباط  ال�شف. 

الفراد.

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة ل�شرطة النجدة .

اجلهة امل�شتفيدة: 
الدارة العامة ل�شرطة النجدة.  

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

14- 2018/1/18تفرغ كلي20اأ�شبوع



2018 - 2017
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دورة املنظومة المنية يف كيفية التعامل مع املواد اخلطرة 

�شابعا: مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع العمليات

الهدف : 

تهدف الدورة ايل تدريب وتاأهيل منت�شبي وزارة الداخلية على كيفية التعامل مع   

املواد اخلطرة وال�شعاعية .

املحتوى :

الجراءات اخلا�شة بالدفاع املدين وو�شائل ال�شالمة وكيفية التعامل مع املواد اخلطرة 

وال�شعاعية .

الفئة امل�شاركة:

العاملني يف الدوريات .

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة للدفاع املدين – م�شرح الدفاع املدين .

اجلهة امل�شتفيدة:

الدارة العامة للدفاع املدين .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

21- 2018/1/25تفرغ كلي20اأ�شبوع



2018 - 2017369

دورة احللقة نقا�صية بعنوان : فن القيادة 

�شابعا: مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع العمليات

الهدف : 

تهدف الدورة ايل اكت�شاب امل�شرتكني كافة املهارات التي حتتاجها القيادات العليا بوزارة 

الداخلية .

املحتوي :

1- ما هي الداء القيادي واأهميته وعنا�شره .
2- م�شادرة قوة القادة .

3- اأ�شاليب القيادة ما الفرق بني الدارة والقيادة .
4- المناط القيادية ونقل التجربة القيادية يف بع�س الدول املتقدمه .

الفئة امل�شاركة:

للقياديني  (م�شاعد مدير عام + مدير عام )من رتبة عقيد وما فوق. 

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة للدفاع املدين – م�شرح الدفاع املدين .

اجلهة امل�شتفيدة:

مركز التدريب التخ�ش�شي .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

7- 2018/2/8تفرغ كلي        20   يومني 
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الدورة التقدمية لتدابري الدفاع املدين ملوظفات وزارة الداخلية 

) الع�صكريات – املدنيات (

�شابعا: مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع العمليات

الهدف : 

 – الع�شكريات   ) الداخلية  وزارة  موظفات  وتاأهيل  تدريب  ايل  الدورة  تهدف   

املدنيات ) على تدابري الدفاع املدين .

املحتوي :

الجراءات اخلا�شة بتدابري الدفاع املدين وو�شائل ال�شالمة وكيفية التعامل مع احلوادث 

الفئة امل�شاركة:

الدارة العامة للدفاع املدين. 

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة للدفاع املدين – م�شرح الدفاع املدين .

اجلهة امل�شتفيدة:

الدارة العامة للدفاع املدين .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

11- 2018/2/15تفرغ كلي     50اأ�شبوعني 



2018 - 2017371

الدورة التاأ�صي�صية ملنت�صبي وزارة الداخلية يف ادارة الثر

�شابعا: مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع العمليات

الهدف : 

الكالب وطرق  الالأ زمة على  امل�شاركني باخلطوات  تعريف  الدورة ايل  تهدف   

جيل  وانتاج  ثاين  �شف  لتوفري  ا�شرتاتيجية  خطة  واملغلقة.  املفتوحة  للمواقع  التفي�س 

جديد ملدربي كالب الثري .

املحتوى :

1- كيفية التعرف على م�شاحة م�شرح اجلرمية لتطويقها .
2- ال�شروط الواجب معرفتها قبل و�شول فرقة الثر واأثناء و�شولها وبعد التفتي�س .

3- كيفية ا�شتخدامات الكالب البولي�شية يف املجال المني .

الفئة امل�شاركة:

�شباط .

افراد.

مكان االنعقاد:

ادارة الثر  .

اجلهة امل�شتفيدة:

الدارة العامة املركزية للعمليات. 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

4- 3/29 /2018تفرغ كلي     20�شهر
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دورة التخطيط الأمني )الرابعة(

�شابعا: مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع العمليات

الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تزويد املتدربني باملهارات الالزمة لبناء اخلطة الأمنية  على م�شتوى 

م�شئويل الزامات وحماولة ترجمتها اإىل خطط ت�شغيلية ترتبط بطبيعة العمل الأمني.  

املحتوى: 

تدريب وتاأهيل رجال اأمن (الزامات) على اإعداد اخلطة الأمنية لتنفيذ الأوامر املوكلة 

اإليهم وذلك بو�شع �شيناريوهات عملية يحدد فيها الأهداف والأوليات املطلوبة.

الفئة امل�شاركة:
 

�شباط الزامات اأو من ينوب عنهم .

مكان االنعقاد:
 

الدارة العامة للدفاع املدين –م�شرح الدفاع املدين .

اجلهة امل�شتفيدة: 

مركز التدريب التخ�ش�شي .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

11 -15 /3 /2018 تفرغ كلي20 اأ�شبوع
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الدورة التاأ�صي�صية  الرابعة  ل�صرطة النجدة

�شابعا: مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع العمليات

الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تاأهيل وتدريب عنا�شر �شرطة النجدة وتنمية �شلوكهم وقدراتهم 

من حيث املهارة واملعرفة ملواجهة الأحداث الأمنية.

املحتوى: 

القيادة الوقائية. 

الدفاع  النف�س .

ال�شتيقاف  وطرق التفتي�س. 

التعريف على املخدرات. 

التعرف على املتفجرات .

التعامل مع اجلمهور .

ال�شعافات الولية. 

قانون املرور.

م�شرح اجلرمية.

احل�شانات .

حقوق الن�شان. 

اأوامر اطالق النار وقواعد ال�شتباك. 

ل�شلكي وعمليات .

مهام الزام والدورية.



2018 - 2017
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دورة اإعداد وتنظيم التقارير

�شابعا: مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع العمليات

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

�شباط �شف. 

اأفراد.

مكان االنعقاد:

يحدد يف حينه.

اجلهة امل�شتفيدة: 

الإدارة العامة ل�شرطة النجدة.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

4 ا�شابيع 
15�شباط 

15�شباط �شف واإفراد
1 -26 /4 /2018 تفرغ كلي
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مركز التدريب 
التخصصي

 لقطاع المرور

ثامنًا
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ثامنا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور

ا�صم الدورةالرقم

مدة تعقد خالل الفرتة

النعقاد اإىلمن

1
دورة الفح�س الفني التاأ�شي�شية 

رقم (1)

اأ�شبوعني2017/10/82017/10/19

2
دورة تراخي�س املرور ال�شوق 

 (مركبات –رخ�س ال�شوق)

 (موظفات )

اأ�شبوع2017/10/222017/10/26

3
دورة قانون املرور ولئحته 

التنفيذية (�شباط )

اأ�شبوع2017/10/292017/11/2

4
 دورة الرتا�شل اللكرتوين

 (موظفات )

اأ�شبوع2017/11/52017/11/9

5
 الدورة التاأ�شي�شية لرجل املرور

 (�شباط �شف وافراد ) رقم (1)

اأ�شبوعني2017/11/122017/11/23

6
 دورة الر�شيف اللكرتوين

 (موظفني )

اأ�شبوع2017/11/192017/11/23

7
 الدورة التاأ�شي�شية لرجل املرور

 (�شباط ) (1)

اأ�شبوعني2017/12/32017/12/14

8
دورة حتديد وحتليل النقاط 

ال�شوداء

اأ�شبوع2017/12/172017/12/21

9
دورة الك�شف عن الرقم املميز 

لل�شاحنات والطارات

اأ�شبوع2018/1/72018/1/11

  10
 دورة الر�شيف اللكرتوين 

(موظفات )

اأ�شبوع2018/1/142018/1/18

11
دورة تراخي�س املرور ( مركبات –

رخ�س ال�شوق ) (موظفني )

اأ�شبوع2018/1/212018/1/25

12
 دورة الرتا�شل اللكرتوين 

(موظفني ) 

اأ�شبوع2018/3/42018/3/8

13
دورة تنظيم �شري املرور ) �شباط 

–�شباط �شف واأفراد
اأ�شبوع2018/3/112018/3/15

الدورات التدريبية التي تعقد يف مركز التدريب التخ�ص�صي لقطاع املرور 

للمو�صم التدريبي 2018/2017
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14
دورة تاأ�شي�شية لرجل املرور

 (�شباط �شف وافراد ) رقم (2)

اأ�شبوعني2018/3/182018/3/29

15
دورة الفح�س الفني التاأ�شي�شية  

رقم (2)

اأ�شبوعني2018/4/82018/4/19

16
الدورة التاأ�شي�شية لرجل املرور 

(�شباط ) رقم (2)

اأ�شبوعني2018/4/222018/5/3

17
حما�شرة الثار ال�شلبية ل�شتخدام 

الهواتف النقالة 

يوم2018/5/82018/5/8

ثامنا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور
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دورة الفح�س الفني التاأ�صي�صية )1(

الهدف:

الفني  الفح�س  اأ�ش�س  املتدربني حول  تنمية معارف ومهارات  اإىل  الدورة        تهدف 

للمركبات وتزويدهم بالأ�شاليب والو�شائل الالزمة ملمار�شة اأن�شطتهم مع تنمية مهاراتهم 

الإدارية. 

 

املحتوى: 

1- ميكانيكا ال�شيارات.
2- �شروط الأمن واملتانة ح�شب اأنظمة وقوانني املرور.

3- فن التعامل مع اجلمهور.
4- اإعداد وكتابة التقارير الفنية.

5- �شرح ل�شتكمال واأمناط التزييف والتزوير.

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

�شباط  �شف .

 اأفراد.

مدنيني حا�شلني على دبلوم .

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور.

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع املرور.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

8- 2017/10/19تفرغ كلي20اأ�شبوعني

ثامنا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور
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دورة تراخي�س املرور- موظفات

) مركبات – رخ�س ال�صوق ( 

الهدف : 

   تهدف الدورة اىل تعريف املوظف الملام ال�شامل برتاخي�س املرور فيما يخ�س رخ�س 

املرور  بقانون  وتعريفه  الرتاخي�س  معامالت  اجناز  وكيفية  املركبات  وتراخي�س  ال�شوق 

والالئحة التنفيذية لقانون املرور.

املحتوى :

  قانون املرور والالئحة التنفيذية لرتاخي�س �شري املركبات ورخ�س وت�شاريح ال�شوق.

  دليل الجراءات لرتاخي�س املركبات.

1- ت�شجيل املركبات اجلديدة.
ا - انواع تراخي�س املركبات.  

ب - الجراءات املتبعة لإجناز معامالت تراخي�س املركبات.  

    ج - اللوحات املعدنية وانواعها.

2- دليل الجراءات لرخ�س ال�شوق.
ا- انواع الرتاخي�س.  

ب- انواع الرخ�س.  

ج - انواع الت�شاريح.  

 د- انواع الجراءات لالإ�شدار.

3- الباب ال�شاد�س من الالئحة التنفيذية – الر�شوم.
4- فن التعامل مع اجلمهور.

5- اعداد وكتابة التقارير.
6- التزييف والتزوير.

7- م�شطلحات مرورية باللغة الجنليزية.

ثامنا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور
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الفئة امل�شاركة: 

مدنيني (موظفات).

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور.

اجلهة امل�شتفيد:

   قطاع املرور .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

22- 2017/10/26تفرغ كلي20اأ�شبوع

ثامنا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تزويد املتلقي  باملعرفة الالزمة لقانون املرور و لئحته التنفيذية 

والقرارات الوزارية املكملة له لتنمية مهاراتهم للقيام باملهام املرورية على اأكمل وجه.

املحتوى: 

1- اأحكام عامة.
2- تراخي�س ت�شيري مركبة اآلية.

3- رخ�س ال�شوق (اأنواعها - �شروطها- احل�شول عليها).
4- قواعد املرور واآدابه.

5- العقوبات.
6- حالت حجز املركبات.

7- حالت �شحب الرخ�شة واللوحات املعدنية.
 

الفئة امل�شاركة:

�شباط .

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور.

اجلهة امل�شتفيدة:

عدد (5) مقاعد لقطاع الأمن العام.

خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

10/29- 2017/11/2تفرغ كلي20 اأ�شبوع

دورة قانون املرور ولئحته التنفيذية )�صباط (

ثامنا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تدريب املوظفني على املرا�شالت ال�شحيحة بني الدارات والطريقة 

املثلى لتنظيم ال�شادر والوارد الكرتونيا.

املحتوى: 

1- كتابة التقارير.
2- تنظيم ال�شادر والوارد.
3- ار�شفة ال�شادر والوارد.

4-التعريف بالنماذج امل�شتخدمة بالإدارة العامة للمرور.
5- ا�شتعمال احلا�شب الآيل لتنفيذ ال�شادر والوارد.

الفئة امل�شاركة:

مدنيني (موظفات).

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور.

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع املرور

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

5- 2017/11/9تفرغ كلي20اأ�شبوع

ثامنا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور
الرتا�صل اللكرتوين )موظفات(
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تزويد واعداد رجل املرور بالعاملني يف قطاع املرور باملعرفة الالزمة 

لقانون املرور واحكامه واآدابه 0 لتنمية مهاراتهم للقيام باملهام املرورية على اكمل وجه.

املحتوى: 

1- قواعد املخاطبات عن طريق اجلهاز الال�شلكي .
2- معرفة املعامل وجغرافية الدولة والطرق الرئي�شية وم�شمياتها.

3- اجراءات تخطيط احلادث املروري.
4- م�شطلحات مرورية باللغة الجنليزية.

5- ا�شعافات اولية.
6- اجراءات ال�شتيقاف يف حالة حترير املخالفة.

7- حما�شرة عامة عن قانون املرور.
8- الرخ�س – املركبات – املخالفات.

9- الفح�س الفني.
10- قواعد واآداب املرور.

11- �شروط المن واملتانة .

12- اعداد وكتابة التقارير.
13- مهارات فن التعامل مع اجلمهور.

14- ال�شارات ال�شوئية وطريقة عملها.
15- ت�شاريح اعمال الطرق.

16- العالمات املروية.

الفئة امل�شاركة: 

�شباط �شف. 

افراد. 

الدورة التاأ�صي�صية لرجل املرور 

)�صباط �صف – اأفراد ( رقم )1(

ثامنا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور
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مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور.

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

12- 2017/11/23تفرغ كلي20اأ�شبوعني

ثامنا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور
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الهدف :

   تنمية مهارات امل�شاركني يف جمال التوثيق والفهر�شة واملهارات الالزمة حلفظ وتاأمني 

وا�شرتجاع الوثائق وامل�شتندات الكرتونيا يف معامالت رخ�س وت�شاريح ال�شوق وتراخي�س 

املركبات والفح�س. 

املحتوى: 

1- تنمية مهارات امل�شاركني يف التعامل مع تطبيقات احلوا�شب اللية وا�شتخداماتها يف 
جمال حفظ وا�شرتجاع وادارة وتداول الوثائق وامل�شتندات.

امل�شاعدة  اللغوية  والو�شائل  تقنيات ال�شرتجاع  امل�شاركني يف جمال  تنمية مهارات   -2
على ال�شرتجاع.

3- تزويد املتدربني بالأ�شاليب املتبعة يف عمليات تاأمني وحماية الر�شيف اللكرتوين.
4- الر�شيف اللكرتونية.
5- طرق حفظ  امللفات.

. backup 6- اأ�شاليب احلفظ الحتياطي

الفئة امل�شاركة:

   مدنيني (موظفني).

مكان االنعقاد:

  مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور .

اجلهة امل�شتفيدة:

   قطاع املرور .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

19- 2017/11/23تفرغ كلي20اأ�شبوع

الر�صيف اللكرتوين )موظفني (

ثامنا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور
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الهدف:

باملعرفة  املرور  العاملني يف قطاع  ال�شباط من  واإعداد  تزويد  اإىل  الدورة       تهدف 

الالزمة لقانون املرور واأحكامه واآدابه لتنمية مهاراتهم للقيام باملهام املرورية على اأكمل 

وجه.

املحتوى: 

1- قواعد املخاطبات عن طريق اجلهاز الال�شلكي.
2- معرفة املعامل وجغرافية الدولة والطرق الرئي�شية وم�شمياتها.

3- اإجراءات تخطيط احلادث املروري.
4- م�شطلحات مرورية باللغة الجنليزية.

5- اإ�شعافات اأولية.
6- اإجراءات ال�شتيقاف يف حالة حترير املخالفة.

7- حما�شرة عامة عن قانون املرور.
8- الرخ�س- املركبات- املخالفات.

9- الفح�س الفني.
10- قواعد واآداب املرور.

   11- �شروط الأمن واملتانة.

   12- اإعداد وكتابة التقارير.

   13- مهارات فن التعامل مع اجلمهور.

   14- ال�شارات ال�شوئية وطريقة عملها.

   15- العالمات املرورية.

   16- ت�شاريح اأعمال الطرق.

الدورة التاأ�صي�صية لرجل املرور- �صباط رقم )1(

ثامنا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور
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الفئة امل�شاركة:

�شباط .

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور.

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع املرور .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

3-2017/12/14تفرغ كلي20اأ�شبوعني

ثامنا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور
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الهدف :

للحوادث  بيانات  وكقاعدة  واجلغرافية  املرورية  للمعلومات  برنامج  وا�شتخدام  فهم     

املرورية لتحديد وحتليل اماكن النقاط ال�شوداء.

املحتوى:

1- للتدريب على البينات وعمل الح�شائيات وكيفية ا�شتخدام الربنامج.
2- التدريب على تكوين الق�شام املختلفة .

�شي�شتخدمون  الذين  املوظفني  امل�شتخدمني جلميع  ح�شابات  تكوين  على  التدريب   -3
.imaap تطبيق

4- قاعدة التحقق من ال�شحة.
5- ال�شتعالم امل�شرتك.

6- معايري النقاط ال�شوداء.
7- ن�شر التقارير.

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف وافراد.

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور .

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع املرور. 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

17- 2017/12/21تفرغ كلي20اأ�شبوع

دورة حتديد وحتليل النقاط ال�صوداء

ثامنا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور
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دورة الك�صف على الرقم املميز لل�صاحنات والإطارات

الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تنمية معارف ومهارات املتدربني حول اأ�ش�س التعرف على الرقم 

املميز لل�شاحنات ورموز الإطارات وكيفية فح�شها.

املحتوى: 

1- �شرح رقم القاعدة واإي�شاح �شكل املركبة من رقم القاعدة.
2- قراءة الرقم وتبيني الأوزان.

3- ك�شف التزوير يف رقم القاعدة.
4- رموز الرقم املميز (ال�شا�شي).

5- رموز الإطارات.

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف. 

اأفراد فاح�شني.

فنيني.

مدنيني حا�شلني على دبلوم .

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور.

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع املرور .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

7- 2018/1/11تفرغ كلي20اأ�شبوع

ثامنا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور
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الهدف:

واملهارات  والفهر�شة  التوثيق  امل�شاركني يف جمال  مهارات  تنمية  اإىل  الدورة  تهدف     

رخ�س  معامالت  يف  الكرتونيا  وامل�شتندات  الوثائق  وا�شرتجاع  وتاأمني  حلفظ  الالزمة 

وت�شاريح ال�شوق وتراخي�س املركبات والفح�س الفني.

املحتوى:

1- تنمية مهارات امل�شاركني يف التعامل مع تطبيقات احلوا�شب اللية وا�شتخداماتها يف 
جمال حفظ وا�شرتجاع وادارة وتداول الوثائق وامل�شتندات.

2 - تنمية مهارات امل�شاركني يف جمال تقنيات ال�شرتجاع والو�شائل اللغوية امل�شاعدة 
على ال�شرتجاع.

3- تزويد املتدربني بالأ�شاليب املتبعة يف عمليات تاأمني وحماية الر�شيف اللكرتوين.
4- الر�شيف اللكرتونية.

5- طرق حفظ امللفات.
. backup 6- اأ�شاليب احلفظ الحتياطي

الفئة امل�شاركة:

مدنيني (موظفات).

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور .

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع املرور .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

14- 2018/1/18تفرغ كلي20اأ�شبوع

دورة الر�صيف اللكرتوين )موظفات(

ثامنا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور
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الهدف : 

   تهدف الدورة اىل تعريف املوظف الملام ال�شامل برتاخي�س املرور فيما يخ�س رخ�س 

املرور  بقانون  وتعريفة  الرتاخي�س  معامالت  اجناز  وكيفية  املركبات  وتراخي�س  ال�شوق 

والالئحة التنفيذية لقانون املرور.

املحتوى:
  قانون املرور والالئحة التنفيذية لرتاخي�س �شري املركبات ورخ�س وت�شاريح ال�شوق.

دليل الجراءات لرتاخي�س املركبات.

1- ت�شجيل املركبات اجلديدة.
اأ-  انواع تراخي�س املركبات.  

ب- الجراءات املتبعة لإجناز معامالت تراخي�س املركبات.  

ج- اللوحات املعدنية وانواعها.  

2- دليل الجراءات لرخ�س ال�شوق.
ا- انواع الرتاخي�س.  

ب- انواع الرخ�س.  

ج- انواع الت�شاريح.  

  د- انواع الجراءات لالإ�شدار.

3- الباب ال�شاد�س من الالئحة التنفيذية –الر�شوم.
4- فن التعامل مع اجلمهور.

5- اعداد وكتابة التقارير.
6- التنزييف والتزوير.

7- م�شطلحات مرورية باللغة الجنليزية.

دورة تراخي�س املرور - موظفني

) مركبات – رخ�س ال�صوق (

ثامنا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور
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الفئة امل�شاركة: 

  مدنيني (موظفني).

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور .

اجلهة امل�شتفيد:

قطاع املرور .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

21- 2018/1/25تفرغ كلي20اأ�شبوع

ثامنا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تدريب املوظفني على املرا�شالت ال�شحيحة بني الدارات والطريقة 

املثلى لتنظيم ال�شادر والوارد الكرتونيا.

املحتوى: 

1- كتابة التقارير.
2- تنظيم ال�شادر والوارد.

3- ار�شفة ال�شادر والوارد .
4-التعريف بالنماذج امل�شتخدمة بالإدارة العامة للمرور .

5- ا�شتعمال احلا�شب الآيل لتنفيذ ال�شادر والوارد.

الفئة امل�شاركة:

مدنيني (موظفني).

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور.

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع املرور.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

4- 2018/3/8تفرغ كلي20اأ�شبوع

الرتا�صل اللكرتوين )موظفني (

ثامنا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور
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الهدف: 

    تهدف اىل تزويد امل�شاركني باملعلومات واملهارات ال�شا�شية يف جمال املرور .

املحتوى:

1- انواع رخ�س ال�شوق والت�شاريح.
2- �شروط حجز املركبات. 
3- �شروط �شحب الرخ�س. 

4- ا�ش�س واهمية تنظيم �شري املرور .
5- ترتيب اولويات العمل يف تنظيم �شري املرور. 

6- احللول املتاحة يف مواجهة املعوقات لتنظيم �شري املرور. 
7- كيفية التعامل مع القطاعات الخرى لتنظيم �شري املرور. 

8- كيفية التعامل مع اجلمهور. 
9- ادارة خط �شري املواكب.

الفئة امل�شاركة:

�شباط .

�شباط �شف وافراد .

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور .

اجلهة امل�شتفيدة:
خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

11- 2018/3/15تفرغ كلي20اأ�شبوع

دورة تنظيم �صري املرور 

)�صباط – �صباط �صف وافراد (

ثامنا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور
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الدورة التاأ�صي�صية لرجل املرور 

)�صباط �صف – اأفراد ( رقم 2

الهدف:

باملعرفة  املرور  بالعاملني يف قطاع  املرور  واعداد رجل  تزويد  اإىل  الدورة  تهدف       

الالزمة لقانون املرور واحكامه واآدابه. لتنمية مهاراتهم للقيام باملهام املرورية على اكمل 

وجه.

املحتوى: 

1- قواعد املخاطبات عن طريق اجلهاز الال�شلكي .
2- معرفة املعامل وجغرافية الدولة والطرق الرئي�شية وم�شمياتها.

3- اجراءات تخطيط احلادث املروري.
4- م�شطلحات مرورية باللغة الجنليزية.

 5- ا�شعافات اولية.

6- اجراءات ال�شتيقاف يف حالة حترير املخالفة.
7- حما�شرة عامة عن قانون املرور .
8- الرخ�س – املركبات – املخالفات.

9- الفح�س الفني.
10- قواعد واداأب املرور.

11- �شروط المن واملتانة.
12- اعداد وكتابة التقارير.

13- مهارات فن التعامل مع اجلمهور.
14- ال�شارات ال�شوئية وطريقة عملها.

15- ت�شاريح اعمال الطرق.
16- العالمات املرورية.

الفئة امل�شاركة: 

�شباط �شف وافراد .

ثامنا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور
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مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور.

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

18- 2018/3/29تفرغ كلي20اأ�شبوعني

ثامنا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور
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الهدف:

الفني  الفح�س  اأ�ش�س  حول  املتدربني  ومهارات  معارف  تنمية  اإىل  الدورة  تهدف       

للمركبات وتزويدهم بالأ�شاليب والو�شائل الالزمة ملمار�شة اأن�شطتهم مع تنمية مهاراتهم 

الإدارية. 

 

املحتوى: 

1- ميكانيكا ال�شيارات.
2- �شروط الأمن واملتانة ح�شب لوائح وقوانني املرور.

3- فن التعامل مع اجلمهور.
4- اإعداد التقارير.

5- التزييف والتزوير.

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

�شباط �شف افراد.

مدنيني حا�شلني على دبلوم .

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور.

اجلهة امل�شتفيدة:

موظفني ادارة الفح�س الفني .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

8- 2018/4/19تفرغ كلي20اأ�شبوعني

دورة الفح�س الفني التاأ�صي�صية رقم )2(

ثامنا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تزويد واعداد ال�شباط بالعاملني يف قطاع املرور باملعرفة الالزمة 

لقانون املرور واحكامه واآدابه لتنمية مهاراتهم للقيام باملهام املرورية على اكمل وجه.

املحتوى: 

1- قواعد املخاطبات عن طريق اجلهاز الال�شلكي .
2- معرفة املعامل وجغرافية الدولة والطرق الرئي�شية وم�شمياتها.

3- اجراءات تخطيط احلادث املروري.
4- م�شطلحات مرورية باللغة الجنليزية.

5- ا�شعافات اأولية.
6- اجراءات ال�شتيقاف يف حالة حترير املخالفة.

6- خماطرة عامة عن قانون املرور.
7- الرخ�س – املركبات – املخالفات.

8- الفح�س الفني.
9- قواعد واآداب املرور.

10- �شروط المن واملتانة.
11- اعداد وكتابة التقارير.

12- مهارات فن التعامل مع اجلمهور.
13- ال�شارات ال�شوئية وطريقة عملها.

14- ت�شاريح اعمال الطرق.
15- الفح�س الفني.

الفئة امل�شاركة: 

�شباط 

الدورة التاأ�صي�صية لرجل املرور- �صباط  رقم )2(

ثامنا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور



2018 - 2017399

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع املرور.

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع املرور.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

4/22- 2018/5/3تفرغ كلي20اأ�شبوعني
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مركز التدريب 
التخصصي  لقطاع 

األمن العام

تا�سعًا
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ا�صم الدورةالرقم

تعقد خالل الفرتة
مدة 

النعقاد اإىلمن

1
دورة دليل �شباط المن العام 

–�شباط
ا�شبوع 2017/9/102017/9/14

2
الدورة التاأ�شي�شية لأعمال 

املخافر –�شباط �شف –افراد

ا�شبوع2017/10/12017/10/5

3
الدورة الثقافية القانونية 

للهيئة امل�شاندة –م�شركة –

الهيئة امل�شاندة

3 ايام 2017/10/22017/10/4

4
دورة مفهوم ال�شرطة 

املجتمعية والتحديات المنية 

املعا�شرة - �شباط

3 ايام 10/18 /2017 2017/10/16 

5
دورة اعداد م�شاعد �شباط 

خمفر – �شباط �شف – 

افراد

ا�شبوع 2017/11/52017/11/9

6
دورة اجلرائم اللكرتونية 

-�شباط

3 ايام 2017/11/62017/11/8

7
دورة مفهوم المن البيئي –

�شباط

3 ايام 11/22 2017/11/202017

8
دورة فن التعامل مع اجلمهور 

–�شباط  - �شباط �شف –
افراد

 2017/12/4
2018/1 /22

2017/12/6
2018/ 1 /24

3 ايام 

9
دورة املهارات الالزمة لرجل 

المن العام (تفاو�س- اأزمات) 

�شباط

3 ايام 10 /1/ 82018//2018/1

تا�شعا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع  االأمن العام 
الدورات التدريبية التي تعقد يف مركز التدريب التخ�ص�صي لالأمن العام

 للمو�صم التدريبي 2018/2017
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  10
دورة الثقافة القانونية لرجل 

املخفر- �شباط

3 ايام 2018/1/24 2018/1/22

11
  windows & word دورة

�شباط �شف -افراد

ا�شبوعني15 /3/ 2018/3/42018

3 ايام 2018/3/262018/3/28دورة ادارة الوقت –�شباط12

13
دورة اجلرائم اللكرتونية –

�شباط

      2018/4/9
2018/11/9

2018/4/11
2018/11/4

3 ايام 

14
دورة املخاطر البيئية 

وخملفاتها – �شباط

3 ايام 4/25 /4/232018 /2018 

15
دورة ال�شرطة املجتمعية وتاأثريها 

على املجتمع – �شباط

3 ايام 2018/4/232018/4/25

16
دورة اأ�شا�شيات ادارة العمليات 

والدوريات – �شباط �شف –افراد

ا�شبوع 10 /2018/5/62018/5

تا�شعا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع  االأمن العام 
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الهدف:

     تنمية مهارات منت�شبي هذه الدورة للقيام باأعمال �شابط املخفر وذلك من خالل 

معرفة الأ�ش�س احلديثة املطبقة يف اإدارة املخافر.  

املحتوى: 

1- دليل ال�شابط.
2- مبادئ م�شرح اجلرمية.

3- فن التعامل مع اجلمهور.
4- حما�شرة عن كيفية التعرف على املخدرات.
5- حما�شرة عن كيفية الك�شف عن املتفجرات.

الفئة امل�شاركة:

�شباط  (مالزم- نقيب).

مكان االنعقاد:

بجانب  فطريه  ابو  �شاحية   – العام  الأمن  �شئون  قطاع  التخ�ش�شي-  التدريب  مركز 

اجلمعية الرئي�شية.

اجلهة امل�شتفيدة:

منت�شبي قطاع �شوؤن الأمن العام.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

10- 2017/9/14تفرغ كلي18اأ�شبوع

دورة دليل �صابط الأمن العام - �صباط

تا�شعا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع  االأمن العام 
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الهدف:
     تهدف الدورة اإىل رفع كفاءة العاملني يف قطاع الأمن العام من خالل بيان املهام 

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

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

املتهمني بال�شكل ال�شحيح).

املحتوى: 

1- مبادئ م�شرح اجلرمية.
2- التفتي�س الأمني.

3- املهام املعتمدة لرجال املخافر.
4- الإجراءات اجلزائية.

5- دور رجل املخفر يف حماية حقوق الإن�شان.
6- حما�شرة عامة يف (التعرف على املتفجرات).
7- حما�شرة عامة يف (التعرف على املخدرات).

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف واأفراد (�شرطي- رقيب).

مكان االنعقاد:

بجانب  فطريه  ابو  �شاحية   – العام  الأمن  �شئون  قطاع  التخ�ش�شي-  التدريب  مركز 

اجلمعية الرئي�شية .

اجلهة امل�شتفيدة:

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

1- 2017/10/5تفرغ كلي18اأ�شبوع

الدورة التاأ�صي�صية لأعمال املخافر )�صباط �صف –افراد (

تا�شعا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع  االأمن العام 
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الهدف:

التعامل مع اجلمهور  الهيئة امل�شاندة مهارات  اإىل اك�شاب منت�شبي  الدورة       تهدف 

القانونية  والعامة وفقا لالإجراءات  الأماكن اخلا�شة  اإخالء  الأ�شخا�س وطرق  وتفتي�س 

املتبعة.

املحتوى: 

1- اإجراءات �شبط وتفتي�س الأ�شخا�س ونقل املتهمني.
2- اإجراءات تفتي�س واإخالء الأماكن اخلا�شة والعامة.

3- فن التعامل مع اجلمهور.
4- ثقافة قانونية عامة.

الفئة امل�شاركة:

�شباط .

�شباط �شف.

(الهيئة امل�شاندة).

مكان االنعقاد:

     مركز التدريب التخ�ش�شي- قطاع �شئون الأمن العام – �شاحية ابو فطرية بجانب 

اجلمعية الرئي�شية.

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع الأمن العام – خمتلف قطاعات وزارة الداخلية. 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

2- 2017/10/4تفرغ كلي 312 اأيام

دورة الثقافة القانونية للهيئة امل�صاندة

)م�صرتكة- الهيئة امل�صاندة(

تا�شعا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع  االأمن العام 
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الهدف :

تنمية وتعزيز مفهوم ال�شرطة املجتمعية  لدى رجال وافراد ال�شرطة وكذلك لدى افراد 

املجتمع و موؤ�ش�شاتة  يف ظل التحديات المنية املعا�شرة.

املحتوى :

1- ماهية ال�شرطة املجتمعية واهدافها .
2- مقومات ال�شرطة املجتمعية .

3- فل�شفة ومبادئ ال�شرطة املجتمعية .

الفئة امل�شاركة :

�شباط. 

اجلهة امل�شتفيدة :

منت�شبي قطاع �شئون المن العام .

خملف القطاعات بوزارة الداخلية .

مكان االنعقاد :

بجانب  فطريه  ابو  �شاحية   – العام  المن  �شئون  قطاع   – التخ�ش�شي  التدريب  مركز 

اجلمعية الرئي�شية .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

16- 2017/10/18تفرغ كلي 318 اأيام

دورة مفهوم ال�صرطة املجتمعية والتحديات المنية املعا�صرة _ �صباط 

تا�شعا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع  االأمن العام 
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الهدف:

    تهدف الدورة اإىل رفع كفاءة وتاأهيل العاملني يف قطاع الأمن العام من �شباط ال�شف 

والأفراد للعمل كم�شاعد ل�شابط املخفر.

املحتوى: 

1- دليل ال�شابط.

2- كتابة التقارير.
3- �شرح اجلرمية.

4- فن التعامل مع اجلمهور.
5- قانون املرور.

6- حما�شرة عامة يف اإر�شادات وتوجيهات عامة لعمل املخفر.

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف واأفراد (رقيب- وكيل اأول �شابط).

مكان االنعقاد:

بجانب  فطريه  ابو  �شاحية   – العام  الأمن  �شئون  قطاع  التخ�ش�شي-  التدريب  مركز 

اجلمعية الرئي�شية .

اجلهة امل�شتفيدة:

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

5- 2017/11/9تفرغ كلي 18اأ�شبوع

دورة اإعداد م�صاعد �صابط املخفر –�صباط �صف –وافراد 

تا�شعا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع  االأمن العام 
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الهدف:

    تهدف الدورة اإىل التعرف على اجلرائم الإلكرتونية بو�شائل الت�شال احلديثة وكيفية 

مكافحتها والوقاية منها.

املحتوى: 

1- تعريف اجلرمية اللكرتونية.
2- اأنواع اجلرمية اللكرتونية.

3- طرق مكافحة اجلرمية اللكرتونية والوقاية منها.

الفئة امل�شاركة:

�شباط .

مكان االنعقاد:

مركز التدريب التخ�ش�شي- قطاع �شئون الأمن العام – �شاحية او فطريه بجانب اجلمعية 

الرئي�شية.

اجلهة امل�شتفيدة:
قطاع الأمن العام.

خمتلف القطاعات وزارة الداخلية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

6- 2017/11/8تفرغ كلي 318 اأيام
9- 2018/4/11تفرغ كلي 318 اأيام

دورة اجلرائم اللكرتونية  - �صباط-�صباط �صف وافراد 

تا�شعا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع  االأمن العام 
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الهدف : 

تهدف الدورة علي تو�شيح مفهوم المن البيئي وكيفية احلفاظ على البيئة .

املحتوي :

1- مفهوم المن البيئي .
2- �شروط وقوانني البيئية .

3- طرق واأ�شاليب احلفاظ على البيئية . 

 الفئة امل�شاركة :

�شباط .

اجلهة امل�شتفيدة :

منت�شبي قطاع �شئون المن العام.

خمتلف القطاعات بوزارة الداخلية .

مكان االنعقاد :

بجانب  فطريه  ابو  �شاحية   – العام  المن  �شئون  قطاع   – التخ�ش�شي  التدريب  مركز 

اجلمعية الرئي�شية .

 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

20- 2017/11/22تفرغ كلي 318 اأيام

دورة مفهوم المن البيئي – �صباط

تا�شعا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع  االأمن العام 



2018 - 2017411

الهدف:
    تهدف الدورة اإىل تنمية مهارات املتدربني ال�شلوكية يف التعامل مع اجلمهور ، تزويدهم 

بالأ�شاليب العلمية للتعرف على الأمناط الب�شرية وكيفية التعامل معها.

املحتوى: 
1- طبيعة واأنواع اخلدمات التي تقدمها وزارة الداخلية جلمهور املواطنني واملقيمني.

2- الأمناط الب�شرية املختلفة وكيفية التعامل معها.
3- اأنواع ومهارات الت�شال باجلمهور.

4- املهارات املعرفية وال�شلوكية الواجب توافرها يف منت�شبي وزارة الداخلية.
5- كيفية تلقي ال�شكاوي والتعامل معها.

الفئة امل�شاركة:
�شباط.

�شباط �شف.

اأفراد
.

مكان االنعقاد:
بجانب  فطريه   ابو  �شاحية   – العام  الأمن  �شئون  قطاع  التخ�ش�شي-  التدريب  مركز 

اجلمعية الرئي�شية.

اجلهة امل�شتفيدة:
قطاع الأمن العام.

قطاع العمليات.

. خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

4- 2017/12/6تفرغ كلي 18�شابط3 اأيام
22-24 /2018/1تفرغ كلي 18�شابط �شف3 اأيام

دورة فن التعامل مع اجلمهور – �صباط –�صباط �صف وافراد 

تا�شعا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع  االأمن العام 
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الهدف:

    تهدف الدورة اإىل تزويد امل�شاركني باملفاهيم العلمية والفنية والقانونية املتعلقة باإدارة 

عمليات التفاو�س وتنمية املهارات وزيادة القدرات على مواجهة الأزمات والتعامل معها 

والرتكيز على املهارات الالزمة يف التعامل مع اجلمهور.

املحتوى: 

1- مفهوم ومبادئ التفاو�س وعنا�شره الأ�شا�شية.
2- املهارات التفاو�شية الأ�شا�شية و�شفات املفاو�س الناجح.

3- قواعد احلوار التفاو�شي الناجح وحمركات القناع.
4- اأنواع ومتطلبات الأزمات.

5- و�شع احللول الالزمة للتعامل مع الأزمات.

الفئة امل�شاركة:

�شباط (مالزم- نقيب).

مكان االنعقاد:

     مركز التدريب التخ�ش�شي- قطاع �شئون الأمن العام – �شاحية ابو فطريه   بجانب 

اجلمعية الرئي�شية.

اجلهة امل�شتفيدة:

العاملني يف قطاع الأمن العام.

خمتلف القطاعات يف وزارة الداخلية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

8- 2018/1/10تفرغ كلي 318 اأيام

دورة املهارات الالزمة لرجل الأمن العام

)تفاو�س- اأزمات(

تا�شعا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع  االأمن العام 



2018 - 2017413

الهدف:

     تهدف الدورة اإىل اك�شاب املهارات القانونية يف ت�شنيف الق�شايا وكتابة التقارير 

وحما�شر املعاينة.

املحتوى: 

1- حقوق وواجبات رجل الأمن.
2- قانون الإجراءات اجلزائية.

3- قانون اجلزاء.
4- قانون الأحوال ال�شخ�شية (الروؤية - احل�شانة).

الفئة امل�شاركة:

�شباط  (مالزم- نقيب).

   

مكان االنعقاد:

     مركز التدريب التخ�ش�شي- قطاع �شئون الأمن العام – �شاحية ابو فطريه بجانب 

اجلمعية الرئي�شية.

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع  �شئون الأمن العام.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

22- 2018/1/24تفرغ كلي 318 اأيام

دورة الثقافة القانونية لرجل املخفر  - �صباط 

تا�شعا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع  االأمن العام 
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الهدف:
    تهدف الدورة اإىل تزويد امل�شاركني باملعلومات عن احلا�شب ال�شخ�شي واكت�شابهم 

مهارات التعامل مع نظام الت�شغيل windows وتنظيم امللفات وا�شتخدام تطبيق معالج 

الن�شو�س word (اإدخال بيانات- جداول- طباعة).

املحتوى: 

.Windows
1- مقدمة عن برامج نظام الت�شغيل و�شطح املكتب و�شريط املهام.

2- املجلدات وامللفات وعملياتها.
3- لوحة التحكم ومكوناتها.

.Word
1- مقدمة والتعرف على التطبيق.

2- التدريب على ا�شتخدام لوحة املفاتيح واعداد ال�شفحة والعمليات على امللف.
3- التعامل مع اجلداول.

4- طباعة امل�شتند.

الفئة امل�شاركة:
�شباط .

�شباط �شف افراد.

مكان االنعقاد:
     مركز التدريب التخ�ش�شي- قطاع �شئون الأمن العام – �شاحية ابو فطريه بجانب 

اجلمعية الرئي�شية.

اجلهة امل�شتفيدة:
 منت�شبي  قطاع الأمن العام.

خمتلف قطاعات وزارة الداخلية .

خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

4- 2018/3/15تفرغ كلي12اأ�شبوعني

دورة WINDOWS & WORD – �صباط – �صباط �صف  افراد

تا�شعا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع  االأمن العام 



2018 - 2017415

الهدف:

    تهدف الدورة اإىل تنمية مهارات املتدربني يف اإدارة الوقت واإك�شابهم املهارات الالزمة 

التي متكنهم من التغلب على م�شيعات الوقت و�شغوط العمل، لال�شتفادة من اأوقاتهم 

بكفاءة عالية واأداء متميز.

املحتوى: 

1- مفهوم اإدارة الوقت واأهميته.
2- القواعد الأ�شا�شية يف اإدارة الوقت (م�شفوفة اإدارة الوقت).

3- خطوات اإدارة الوقت (اأ�شئلة وتطبيقات عملية).
4- التخطيط وجدولة الأوليات.
5- التفوي�س كاأداة لإدارة الوقت.

الفئة امل�شاركة:

�شباط .

مكان االنعقاد:

بجانب  فطريه  ابو  �شاحية   – العام  الأمن  �شئون  قطاع  التخ�ش�شي-  التدريب  مركز 

اجلمعية الرئي�شية.

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع الأمن العام.

خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

26- 2018/3/28تفرغ كلي318 اأيام

دورة اإدارة الوقت – �صباط

تا�شعا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع  االأمن العام 



2018 - 2017
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الهدف :

والدولة  املجتمع  على  وتاأثريها  املعا�شرة  البيئية  املخاطر  تو�شيح  ايل  الدورة  تهدف 

والوقاية منها. 

املحتوى :

1- املخاطر الناجتة من املخلفات البيئية .
2- اجراءات �شبط املخالفات البيئية .
3- طرق الوقاية من املخاطر البيئية .

الفئة امل�شاركة :
�شباط 

اجلهة امل�شتفيدة :

منت�شبي قطاع �شئون المن العام .

خمتلف القطاعات بوزارة الداخلية 

مكان االنعقاد : 

بجانب  فطريه  ابو  –�شاحية  العام  المن  �شئون  قطاع   – التخ�ش�شي  التدريب  مركز 

اجلمعية الرئي�شية .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

23- 2018/4/25تفرغ كلي318 اأيام

دورة املخاطر البيئية وخملفاتها – �صباط

تا�شعا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع  االأمن العام 



2018 - 2017417

الهدف :

تو�شيح دور ال�شرطة املجتمعية يف حتقيق المن مبفهومة ال�شامل وامل�شتدام . 

املحتوى :

1- ال�شرطة املجتمعية و العمل ال�شرطي التقليدي .
2- اأ�شاليب ال�شرطة املجتمعية يف مواجهة التحديات المنية املعا�شره .

3- تطبيقات ومناذج ال�شرطة املجتمعية يف الدول املتقدمة .

الفئة امل�شاركة :

�شباط. 

اجلهة امل�شتفيدة : 

منت�شبي قطاع �شئون المن العام .

خمتلف القطاعات بوزارة الداخلية. 

مكان االنعقاد :
  

بجانب  فطريه  ابو  �شاحية   – العام  المن  �شئون  قطاع   – التخ�ش�شي  التدريب  مركز 

اجلمعية الرئي�شية .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

23-25 /4 /2018تفرغ كلي 318 اأيام

دور ال�صرطة املجمعية و ثاأثريها على املجتمع – �صابط 

تا�شعا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع  االأمن العام 



2018 - 2017
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الهدف:

العمليات  اإدارة  يف  العاملني  ال�شف  و�شباط  ال�شباط  تاأهيل  اإىل  الدورة  تهدف      

والدوريات للتوا�شل مع اجلمهور.

املحتوى: 

1- املهام الأ�شا�شية للعاملني يف قطاع العمليات والدوريات.
2- فن التعامل مع اجلمهور.

3- قانون املرور.
4- التفتي�س الأمني.

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف 

اأفراد

اجلهة امل�شتفيدة:

منت�شبي قطاع الأمن العام العاملني يف اإدارات العمليات وعلى الدوريات.

العاملني يف ادارات العمليات والدوريات خمتلف القطاعات وزارة الداخلية.

مكان االنعقاد:

     مركز التدريب التخ�ش�شي- قطاع �شئون الأمن العام – �شاحية ابو فطريه  بجانب 

اجلمعية الرئي�شية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

6-10 /5 /2018تفرغ كلي 318 اأيام

دورة اأ�صا�صيات اإدارة العمليات والدوريات – �صباط �صف - افراد

تا�شعا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع  االأمن العام 



2018 - 2017419

مركز التدريب 
التخصصي  لقطاع 

أمن المنافذ

عا�رشا



2018 - 2017
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الدورات التدريبية التي تعقد يف مركز التدريب التخ�ص�صي لقطاع اأمن املنافذ 

للمو�صم التدريبي 2018/2017 

عا�رشا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع  اأمن املنافذ 

ا�شم الدورةالرقم

تعقد خالل الفرتة
مدة 

النعقاد
اإىلمن

فن التعامل مع اجلمهور1

2017/9/24
2018/ 4/ 15

2017/9/28
2018/ 4/ 19

اأ�شبوع

التاأ�شي�شية لأمن املوانئ2

2017/10/29
2018/3/ 4

2017/11/2
2018/ 3/ 8

اأ�شبوع

اأ�شبوع2017/12/32017/12/7التاأ�شي�شية لأمن املطار3

4
كيفية التعامل مع اأع�شاء البعثات 

الدبلوما�شية والهيئات الق�شائية يف 

منافذ البالد 

اأ�شبوع2018/1/142018/1/18

اأ�شبوع يحدد لحقا التفتي�س الأمني5

 

 



2018 - 2017421

دورة فن التعامل مع اجلمهور 

الهدف:

    تهدف الدورة اإىل تنمية مهارات �شباط ال�شف والأفراد بكيفية التعامل مع اجلمهور 

واملامهم بالأ�شاليب العملية التي متكنهم من التعرف على خدمات مقدمة من اجلمهور 

واأمناط اجلمهور وكيفية التعامل مع ال�شكاوي وفح�شها.

املحتوى: 

1- طبيعة واأنواع اخلدمات التي تواجها قطاع املنافذ.
2- الأمناط املختلفة من الب�شر وكيفية التعامل معهم.

3- مهارات الت�شال اجلمهور.
4- كيفية التعامل مع �شكاوي اجلمهور.

5- متابعة وتقييم اأداء اخلدمات.

الفئة امل�شاركة: 

�شباط �شف.

اأفراد.

مكان االنعقاد: 

مركز التدريب التخ�ش�شي- قطاع اأمن املنافذ.

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع �شئون اأمن املنافذ.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

24- 2017/9/28تفرغ كلي12اأ�شبوع
15- 2018/4/19تفرغ كلي12اأ�شبوع

عا�رشا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع  اأمن املنافذ 



2018 - 2017
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الهدف:

املتعلقة  الفنية والعملية  املنت�شبني لالإملام بجميع الأمور  تاأهيل  اإىل  الدورة       تهدف 

بعملهم بقطاع اأمن املنافذ واإك�شابهم املهارات املختلفة يف جمال عملهم لتحقيق املزيد 

من الفاعلية يف اجناز املهام.

املحتوى: 

1- مهام وواجبات موظفي اأمن املنافذ.
2- التعريف على اأنواع اجلوازات ووثائق ال�شفر.

3- التعريف على مواد الإقامة واأنواعها والتاأ�شريات املختلفة.
.X RAY 4- كيفية ا�شتخدام جهاز

5- التعريف باإجراءات ال�شبط والتفتي�س.

الفئة امل�شاركة: 

�شباط �شف.

اأفراد.

مكان االنعقاد: 

مركز التدريب التخ�ش�شي- قطاع �شئون اأمن املنافذ.

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع �شئون اأمن املنافذ.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

10/29- 2017/11/2تفرغ كلي12اأ�شبوع
4- 2018/3/8تفرغ كلي12اأ�شبوع

الدورة التاأ�صي�صية لأمن املوانئ

عا�رشا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع  اأمن املنافذ 



2018 - 2017423

الهدف:

     تهدف الدورة اإىل اك�شاب املوظف العامل بالإدارة العامة لأمن املطار معلومات �شاملة 

عن جميع الإدارات التابعة لالإدارة العامة.

املحتوى: 

1- الجراءات الأمنية امل�شددة القب�س وال�شيطرة (القوات اخلا�شة).
2- تفتي�س املركبات والأ�شخا�س واحلقائق (القوات اخلا�شة).

3- التعرف على املتفجرات (القوات اخلا�شة).
.X RAY 4- كيفية ا�شتخدام جهاز

5- الت�شاريح واأنواعها.
6- التعامل مع الدبلوما�شيني واأع�شاء ال�شلك الق�شائي.

7- فكرة عامة عن قانون اليكاو.
8- اجلوازات والقامات باأنواعها.

9- الرماية على امل�شد�س 9 ملم (القوات اخلا�شة).
.MP5 10- الرماية على ر�شا�س

الفئة امل�شاركة: 

�شباط �شف.

اأفراد.

مكان االنعقاد: 

مركز التدريب التخ�ش�شي- قطاع �شئون اأمن املنافذ.

اجلهة امل�شتفيدة:
قطاع �شئون اأمن املنافذ.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

3- 2017/12/7تفرغ كلي25اأ�شبوع

الدورة التاأ�صي�صية لأمن املطار

عا�رشا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع  اأمن املنافذ 



2018 - 2017
424

الهدف:

الدبلوما�شيني والق�شاة  التعامل مع  امل�شاركني مهارات  اإك�شاب  اإىل  الدورة       تهدف 

والإجراءات القانونية املتبعة يف حقهم يف حال خمالفتهم للقانون.

املحتوى: 

1- طرق التعامل مع الدبلوما�شيني ومن يف حكمهم.
2- مفهوم احل�شانة الدبلوما�شية وحدودها.

3- الإجراءات القانونية املتبعة يف حق الدبلوما�شيني.
4- الربوتوكولت الدولية املنظمة لعمل الدبلوما�شيني والتعامل معهم. 

الفئة امل�شاركة: 

�شباط �شف.

اأفراد.

مكان االنعقاد: 

مركز التدريب التخ�ش�شي- قطاع �شئون اأمن املنافذ.

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع �شئون اأمن املنافذ.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

14- 2018/1/18تفرغ كلي15اأ�شبوع

دورة كيفية التعامل مع اأع�صاء البعثات الدبلوما�صية

والهيئات الق�صائية يف منافذ البالد

عا�رشا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع  اأمن املنافذ 



2018 - 2017425

الهدف:
الأمني  التفتي�س  اأجهزة  ا�شتخدام  مهارات  امل�شاركني  اإك�شاب  اإىل  الدورة  تهدف      

للمطارات والتعريف باأنواعها واإجراءات الأمن وال�شالمة.

املحتوى: 
1- م�شئولية مفت�شي اأمن املطار.

2- اأنواع اأجهزة الأمن باملطار وا�شتخدام كل منها.
3- اإجراءات الأمن وال�شالمة.

4- اأنواع املواد املحظورة واخلطرية.
5- اأ�شكال املتفجرات والأ�شلحة.

6- جهاز اأ�شعة اأك�س وقوانني ا�شتخدامه.

الفئة امل�شاركة: 
�شباط �شف.

اأفراد.

مكان االنعقاد: 
مركز التدريب التخ�ش�شي- قطاع اأمن املنافذ- مكتب الوكيل امل�شاعد.

اجلهة امل�شتفيدة:
قطاع �شئون اأمن املنافذ.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

يحدد لحقاتفرغ كلي12اأ�شبوع

يحدد لحقاتفرغ كلي12اأ�شبوع

يحدد لحقاتفرغ كلي12اأ�شبوع

يحدد لحقاتفرغ كلي12اأ�شبوع

يحدد لحقاتفرغ كلي12اأ�شبوع

يحدد لحقاتفرغ كلي12اأ�شبوع

دورة التفتي�س الأمني 

عا�رشا : مركز التدريب التخ�ش�شي لقطاع  اأمن املنافذ 
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قطاع
 المؤسسات اإلصالحية 

وتنفيذ األحكام

احلادي ع�رش
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احلادي ع�رش  : قطاع املوؤ�ش�شات االإ�شالحية وتنفيذ االأحكام 
الدورات التدريبية التي تعقد يف قطاع املوؤ�ص�صات الإ�صالحية وتنفيذ الأحكام

للمو�صم التدريبي 2018/2017

ا�صم الدورةالرقم

مدة تعقد خالل الفرتة

النعقاد اإىلمن

3 اأيام2017/9/252017/9/27دورة اإعداد موظفات بيت العائلة1

2017/10/9دورة اأهمية الواجبات الوظيفية2
يوم 

واحد

3
دورة املهارات الأ�شا�شية لق�شم 

املحاكم لل�شجون

يومني2017/10/102017/10/11

4
دورة حتديد الحتياجات الإن�شانية 

لل�شجون

5 اأيام2017/10/152017/10/19

5
دورة العمل الإ�شالحي واإعادة 

التاأهيل لل�شجون

3 اأيام2017/11/62017/11/8

6
الدورة التـاأ�شي�شية للموؤ�ش�شات 

الإ�شالحية

3 اأيام2017/11/132017/11/15

7
دورة تخ�ش�شية يف ا�شتخدام 

الكالب البولي�شية للحرا�شة 

والهجوم

2017/11/152017/12/15
 4

اأ�شابيع

8
دورة تطوير وتقييم التخطيط 

للطوارئ

يومني2017/11/272017/11/28

3 اأيام2017/11/272017/11/29دورة �شرية املعلومات الوظيفية9

10
الدورة الن�شائية لتفتي�س و�شبط 

املمنوعات لل�شجون

3 اأيام2017/12/42017/12/6

11
دورة تدريب املدربني على العمل 

الإ�شالحي لل�شجون

3 اأيام2017/12/112017/12/13

3 اأيام2017/12/182017/12/20دورة حقوق وواجبات وجدية العمل12

3 اأيام2018/1/82018/1/11دورة اإدارة الوقت بكفاءة13
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14
الدورة التخ�ش�شية يف ا�شتخدام 

الكالب البولي�شية للبحث عن 

املخدرات 

2018/1/152018/2/15
 4

اأ�شابيع

15
دورة تفتي�س و�شبط املمنوعات 

لل�شجون

3 اأيام2018/1/152018/1/17

3 اأيام2018/3/122018/3/14الدورة التاأ�شي�شية لتنفيذ الأحكام16

17
دورة تنمية مهارات التدريب 

العاملني بال�شجون

3 اأيام2018/3/192018/3/21

18
دورة الوقاية من الأمرا�س املعدية 

وطرق عالجها

يومني2018/4/92018/4/10

19
دورة نقل النزلء وتاأمينهم رقم 

( 2-1)

2018/4/16
2018/5/ 7

2018/4/18
2018/ 5/ 9

3 اأيام

احلادي ع�رش  : قطاع املوؤ�ش�شات االإ�شالحية وتنفيذ االأحكام 
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تدريب املوظفات على الجراءات الأمنية وطرق التعامل مع النزلء 

والزوار.

املحتوى: 

1- اجلانب الوظيفي وال�شلوكي.
2- التعامل مع الزوار.
3- اجلانب القانوين.

4- ور�شة عمل.

الفئة امل�شاركة:
 

اأفراد.

م�شرفات �شجون.

مدنيني.

مكان االنعقاد:

ق�شم التخطيط والتدريب.

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع املوؤ�ش�شات الإ�شالحية وتنفيذ الأحكام.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

25- 2017/9/27تفرغ كلي315 اأيام

دورة اإعداد موظفات بيت العائلة

احلادي ع�رش  : قطاع املوؤ�ش�شات االإ�شالحية وتنفيذ االأحكام 
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل رفع الوعي الوظيفي وتاأهيل العاملني على اأ�ش�س �شحيحة.

املحتوى: 

1- قانون العمل.
2- اأخالقيات العمل.

3- العالقات الجتماعية بالعمل.

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

اأفراد.

م�شرفات �شجون.

مدنيني.

مكان االنعقاد:

ق�شم التخطيط والتدريب.

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع املوؤ�ش�شات الإ�شالحية وتنفيذ الأحكام.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

2017/10/9تفرغ كلي15يوم

دورة اأهمية الواجبات الوظيفية

احلادي ع�رش  : قطاع املوؤ�ش�شات االإ�شالحية وتنفيذ االأحكام 
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل ك�شب امل�شاركني الجراءات الأمنية الالزمة لنقل النزيالت من 

�شجن الن�شاء اإىل جهات املحاكم.

املحتوى: 

1- التعرف على اأق�شام اإدارة اأمن ال�شجون.
2- التعرف على ق�شم اأمن املحاكم.

3- ال�شعوبات التي تواجه م�شرفات ال�شجون واحللول املنا�شبة لها. 

الفئة امل�شاركة:

اأفراد

مدنيني

مكان االنعقاد:

ق�شم التخطيط والتدريب.

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع املوؤ�ش�شات الإ�شالحية وتنفيذ الأحكام.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

10- 2017/10/11تفرغ كلي15يومني

دورة املهارات الأ�صا�صية لق�صم املحاكم يف ال�صجون

احلادي ع�رش  : قطاع املوؤ�ش�شات االإ�شالحية وتنفيذ االأحكام 
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تطوير على تطبيق املعايري وحتديد النظم املختلفة التي حتتاج 

اإىل حت�شني.

املحتوى: 

1- فهم التحديات.
2- فهم الحتياجات الن�شانية.

3- تطوير مفاهيم جديدة. 
4- ايجاد حلول لالحتياجات الن�شانية.

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

اأفراد.

م�شرفات ال�شجون.

مدنيني.

مكان االنعقاد:

ق�شم التخطيط والتدريب.

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع املوؤ�ش�شات الإ�شالحية وتنفيذ الأحكام.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

15- 2017/10/19تفرغ كلي515 اأيام

دورة حتديد الحتياجات الن�صانية ما بني

ال�صيا�صات واأر�س الواقع

احلادي ع�رش  : قطاع املوؤ�ش�شات االإ�شالحية وتنفيذ االأحكام 
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تاأهيل وتطوير التعامل مع اإ�شاءة ال�شلوك يف اأحدث مقايي�س العمل 

الإ�شالحي.

املحتوى: 

1- نظام ال�شجون الدويل.
2- تاأثري احلب�س.

3- التعامل مع اإ�شاءة ال�شلوك.
4- اثار الإدمان يف ال�شجون.

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

اأفراد.

م�شرفات ال�شجون.

مدنيني.

مكان االنعقاد:

ق�شم التخطيط والتدريب.

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع املوؤ�ش�شات الإ�شالحية وتنفيذ الأحكام.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

6- 2017/11/8تفرغ كلي315 اأيام

دورة العمل الإ�صالحي واإعادة التاأهيل  مع اإ�صاءة ال�صلوك

احلادي ع�رش  : قطاع املوؤ�ش�شات االإ�شالحية وتنفيذ االأحكام 



2018 - 2017435

الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تعرف امل�شاركني بقانون تنظيم ال�شجون والجراءات املتبعة يف 

التعامل مع النزلء والزائرين.

املحتوى: 

1- قانون تنظيم ال�شجون.
2- اأنواع ال�شجون.

3- طرق التعامل مع النزلء.
4- طرق التعامل مع اجلمهور.

الفئة امل�شاركة:

اأفراد.

مدنيني.

مكان االنعقاد:

ق�شم التخطيط والتدريب.

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع املوؤ�ش�شات الإ�شالحية .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

13- 2017/11/15تفرغ كلي315 اأيام

الدورة التاأ�صي�صية للموؤ�ص�صات الإ�صالحية

احلادي ع�رش  : قطاع املوؤ�ش�شات االإ�شالحية وتنفيذ االأحكام 
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الهدف:

وتروي�س  ال�شيطرة  على  والقدرة  املهارات  امل�شاركني  اكت�شاب  اإىل  الدورة  تهدف       

الكالب البولي�شية ل�شتخدامها للحرا�شة والهجوم.

املحتوى: 

1- تدريبات اللياقة البدنية.
2- التخ�ش�شات الفنية يف التعامل مع الكالب البولي�شية للحرا�شة والهجوم.

3- مبادئ الأمن وال�شالمة.
4- الإ�شعافات الأولية للكالب البولي�شية.

5- �شيناريو عملية للحرا�شة والهجوم.

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف .

اأفراد.

مكان االنعقاد:

اإدارة اأمن ال�شجون- ق�شم احلرا�شات اخلا�شة- منطقة الأحمدي.

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع املوؤ�ش�شات الإ�شالحية وتنفيذ الأحكام.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

11/15- 2017/12/15تفرغ كلي416 اأ�شابيع

الدورة التخ�ص�صية يف ا�صتخدام الكالب

البولي�صية للحرا�صة والهجوم

احلادي ع�رش  : قطاع املوؤ�ش�شات االإ�شالحية وتنفيذ االأحكام 
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تنمية القدرات على تطبيق وتقييم التخطيط للطوارئ.

املحتوى: 

1- منهجية الأمن.
2- احلد من الكوارث.
3- العمليات الأمنية.

4- مقيا�س ت�شنيف احلوادث.

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

اأفراد.

م�شرفات �شجون.

مدنيني.

مكان االنعقاد:

ق�شم التخطيط والتدريب.

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع املوؤ�ش�شات الإ�شالحية وتنفيذ الأحكام.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

27- 2017/11/28تفرغ كلي15يومني

دورة تطوير وتقييم للطوارئ

احلادي ع�رش  : قطاع املوؤ�ش�شات االإ�شالحية وتنفيذ االأحكام 
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الهدف:

عليها  املحافظة  وطرق  املعلومات  �شرية  باأهمية  الوعي  رفع  اإىل  الدورة  تهدف       

وخ�شو�شياتها.

املحتوى: 

1- اأهمية خ�شو�شية املعلومات.
2- تاأثري املعلومات على املجتمع.

3- طرق تفادي ت�شريب املعلومات.

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

اأفراد.

م�شرفات �شجون.

مدنيني.

مكان االنعقاد:

ق�شم التخطيط والتدريب.

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع املوؤ�ش�شات الإ�شالحية وتنفيذ الأحكام.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

27- 2017/11/29تفرغ كلي315 اأيام

دورة �صرية املعلومات الوظيفية

احلادي ع�رش  : قطاع املوؤ�ش�شات االإ�شالحية وتنفيذ االأحكام 
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تعرف امل�شاركني اإجراءات التفتي�س وطرق �شبط املمنوعات.

املحتوى: 

1- مبادئ الأ�شا�شية لإجراءات التفتي�س.
2- اأنواع املخدرات.

3- طرق �شبط املمنوعات.

الفئة امل�شاركة:

ال�شرطة الن�شائية.

م�شرفات ال�شجون.

مكان االنعقاد:

ق�شم التخطيط والتدريب.

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع املوؤ�ش�شات الإ�شالحية وتنفيذ الأحكام.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

4- 2017/12/6تفرغ كلي315 اأيام

الدورة الن�صائية و�صبط املمنوعات يف ال�صجون

احلادي ع�رش  : قطاع املوؤ�ش�شات االإ�شالحية وتنفيذ االأحكام 
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تطوير مهارات املتدربني يف الجراءات املتبعة لإ�شالح امل�شاجني 

وتاأهيلهم.

املحتوى: 

1- ممار�شات التدريب والتاأهيل.
2- التطورات يف نظام ال�شجون.

3- التعامل مع اإ�شاءة ال�شلوك.

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

�شباط �شف .

اأفراد.

م�شرفات �شجون.

مدنيني.

مكان االنعقاد:

ق�شم التخطيط والتدريب.

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع املوؤ�ش�شات الإ�شالحية وتنفيذ الأحكام.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

11- 2017/12/13تفرغ كلي315 اأيام

دورة املدربني على العمل الإ�صالحي لل�صجون

احلادي ع�رش  : قطاع املوؤ�ش�شات االإ�شالحية وتنفيذ االأحكام 
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل رفع م�شتوى الكفاءة املهنية للموظفني.

املحتوى: 

1- تعريف بالعمل.
2- تعريف املهنية واجلدية.

3- ف�شل احلياة ال�شخ�شية عن العمل.
4- مبادئ الأخالق الوظيفية.
5- عواقب الإهمال الوظيفي.

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

�شباط �شف.

اأفراد.

م�شرفات ال�شجون.

مدنيني.

مكان االنعقاد:

ق�شم التخطيط والتدريب.

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع املوؤ�ش�شات الإ�شالحية وتنفيذ الأحكام.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

18- 2017/12/20تفرغ كلي315 اأيام

دورة حقوق وواجبات وجدية العمل

احلادي ع�رش  : قطاع املوؤ�ش�شات االإ�شالحية وتنفيذ االأحكام 
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل رفع م�شتوى الكفاءة املهنية للموظفني لالرتقاء باأداء املهني. 

املحتوى: 

1- التعرف على اأهمية الوقت.
2- التعرف على اأوليات العمل والأمور العاجلة.

3- اإدارة الوقت ح�شب الأوليات.
4- تاأثري اإدارة الوقت ال�شلبي واليجابي.

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

�شباط �شف .

اأفراد.

م�شرفات ال�شجون.

مدنيني.

مكان االنعقاد:

ق�شم التخطيط والتدريب.

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع املوؤ�ش�شات الإ�شالحية وتنفيذ الأحكام.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

8- 2018/1/11تفرغ كلي315 اأيام

دورة اإدارة الوقت بكفاءة

احلادي ع�رش  : قطاع املوؤ�ش�شات االإ�شالحية وتنفيذ االأحكام 
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الهدف:

وتروي�س  ال�شيطرة  على  والقدرة  املهارات  امل�شاركني  اكت�شاب  اإىل  الدورة  تهدف       

الكالب البولي�شية ل�شتخدامها يف البحث عن املخدرات. 

املحتوى: 

1- تدريبات اللياقة البدنية.
2- التخ�ش�شات الفنية يف التعامل مع الكالب البولي�شية للبحث عن املخدرات.

3- مبادئ الأمن وال�شالمة.
4- الإ�شعافات الأولية للكالب البولي�شية.

5- �شيناريو عملية يف البحث عن املخدرات.

الفئة امل�شاركة:

مدنيني.

مكان االنعقاد:

اإدارة اأمن ال�شجون- ق�شم احلرا�شات اخلا�شة- منطقة الأحمدي.

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع املوؤ�ش�شات الإ�شالحية وتنفيذ الأحكام.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

1/15- 2018/2/15تفرغ كلي425 اأ�شابيع

الدورة التخ�ص�صية يف ا�صتخدام الكالب البولي�صية للبحث عن املخدرات

احلادي ع�رش  : قطاع املوؤ�ش�شات االإ�شالحية وتنفيذ االأحكام 
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تعرف امل�شاركني اإجراءات التفتي�س وطرق �شبط املمنوعات.

املحتوى: 

1- املبادئ الأ�شا�شية لإجراءات التفتي�س.
2- اأنواع املخدرات.

3- طرق �شبط املمنوعات.

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف .

اأفراد.

مدنيني.

مكان االنعقاد:

ق�شم التخطيط والتدريب.

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع املوؤ�ش�شات الإ�شالحية وتنفيذ الأحكام.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�شاركنيمدة الدورة

15- 2018/1/17تفرغ كلي315 اأيام

دورة تفتي�س و�صبط املمنوعات لل�صجون

احلادي ع�رش  : قطاع املوؤ�ش�شات االإ�شالحية وتنفيذ االأحكام 
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تعريف امل�شاركني بقانون تنفيذ الأحكام والإجراءات التعامل مع 

الق�شايا.

املحتوى: 

1- قانون تنفيذ الأحكام.
2- اأنواع ادارات تنفيذ الأحكام.

3- الجراءات املتبعة يف التعامل مع الق�شايا.
4- طرق التعامل مع اجلمهور.

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف .

اأفراد.

مدنيني.

مكان االنعقاد:

ق�شم التخطيط والتدريب.

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

12- 2018/3/14تفرغ كلي315 اأيام

الدورة التاأ�صي�صية لتنفيذ الأحكام

احلادي ع�رش  : قطاع املوؤ�ش�شات االإ�شالحية وتنفيذ االأحكام 
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل رفع م�شتوى الكفاءة واملهارات الأ�شا�شية للعاملني بالتدريب. 

املحتوى: 

1- تنمية مهارات العاملني يف التدريب.
2- التعرف على طرق اإعداد اخلطط للتدريب.

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف .

اأفراد.

م�شرفات ال�شجون.

مدنيني.

مكان االنعقاد:

ق�شم التخطيط والتدريب.

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع املوؤ�ش�شات الإ�شالحية وتنفيذ الأحكام.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

19- 2018/3/21تفرغ كلي315 اأيام

دورة تنمية مهارات التدريب للعاملني بال�صجون

احلادي ع�رش  : قطاع املوؤ�ش�شات االإ�شالحية وتنفيذ االأحكام 
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل ك�شب امل�شاركني بالإجراءات الوقائية من الأمرا�س املعدية وطرق 

عالجها.

املحتوى: 

1- مبادئ الأ�شا�شية لإجراءات الوقائية من الأمرا�س املعدية.
2- اأنواع الأمرا�س املعدية.

3- طرق التعامل مع الأمرا�س املعدية.

الفئة امل�شاركة:

�شباط.

�شباط �شف .

اأفراد

مدنيني.

مكان االنعقاد:

ق�شم التخطيط والتدريب.

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع املوؤ�ش�شات الإ�شالحية وتنفيذ الأحكام.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

9- 2018/4/10تفرغ كلي15يومني

دورة الوقاية من الأمرا�س املعدية وطرق عالجها

احلادي ع�رش  : قطاع املوؤ�ش�شات االإ�شالحية وتنفيذ االأحكام 
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الهدف:

النزلء  نقل  لتاأمني  الأ�شا�شية  واملهارات  الكفاءة  م�شتوى  رفع  اإىل  الدورة  تهدف       

با�شتخدام املركبات.

املحتوى: 

1- املبادئ الأ�شا�شية لتاأمني املواكب.
2- و�شع اخلطط.

الفئة امل�شاركة:

�شباط �شف .

اأفراد.

مدنيني.

مكان االنعقاد:

ق�شم التخطيط والتدريب.

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع املوؤ�ش�شات الإ�شالحية وتنفيذ الأحكام.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

تفرغ كلي315 اأيام
2018/4/ 18-16

2018/5/9 -7

دورة نقل النزلء وتاأمينهم رقم )-1 2(

احلادي ع�رش  : قطاع املوؤ�ش�شات االإ�شالحية وتنفيذ االأحكام 
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اإلدارة العامة 
للتحقيقات

الثاين ع�رش
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ا�صم الدورةالرقم
مدة تعقد خالل الفرتة

النعقاد اإىلمن

1
دورة الثبات اجلنائي يف القانون 

الكويتي 

2017/9/10
2018/ 2/ 11

2017/9/14
2018/ 2/ 15

5 اأيام

2
دورة �شمانات املتهم وفقا لقانون 

الجراءات

2017/9/17
2018/ 2/ 4

2017/9/21
2018/ 2/ 8

5 اأيام

3
دورة اجراءات تنفيذ الحكام 

وا�شاليب العالن القانوين

3اأيام2017/10/12017/10/3

4
دورة جرمية التعدي على موظف عام 

اأثناء تاأديته لوظيفته

5 اأيام2017/10/12017/10/5

5
دورة اجراءات املعاينة والقب�س 

والتفتي�س يف القانون الكويتي

2017/10/8
2018/ 2/11

2017/10/12
2018/ 2/ 15

5 اأيام

دورة بطالن الجراءات اجلزائية6

2017/10/15
2018/ 2/ 18

2017/10/19
2018/ 2/ 22

5 اأيام

7
دورة مفهوم احل�شانة واأنواعها 

واآثارها القانونية

4 اأيام2017/10/222017/10/25

دورة �شالحية املدعي العام باملحكمة8

2017/10/29
2018/ 1/ 28

2017/11/1
2018/ 1/ 31

4 اأيام

9
دورة حقوق وواجبات املوظف العام 

يف القانون الكويتي

4 اأيام2017/11/52017/11/8

4 اأيام2017/11/52017/11/8دورة التفتي�س الفني10

11
دورة اأ�شول التحقيق يف ق�شايا 

اجلنح اخلا�شة

2017/11/19
2018/4/ 1

2017/11/22
 2018/ 4/ 3

3 اأيام

الثاين ع�رش : االإدارة العامة للتحقيقات 
الدورات التدريبية التي تعقد فيالإدارة العامة للتحقيقات

 للمو�صم التدريبي 2018/2017
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الدورات التدريبية التي تعقد فيالإدارة العامة للتحقيقات

 للمو�صم التدريبي 2018/2017

دورة اأ�شول التحقيق يف جنح املرور12

2017/11/12
2018/ 3/ 25

2017/11/14
2018/ 3/ 27

3 اأيام

13
دورة اأ�شول التحقيق يف اجلنح 

العامة

2017/11/19
2018/ 3/ 18

2017/11/21
 2018/ 3/ 20

3 اأيام

14
دورة اأ�ش�س �شياغة املذكورة 

واملخاطبات

2017/11/26
2018/4/ 8

2017/11/29
2018/ 4/ 11

4 اأيام

15
 دورة الخ�شا�س النوعي لالإدارة 

العامة للتحقيقات ( اجلنح العامة ) 

5 اأيام 1 / 12 / 272017 /11 /2017

4 اأيام2017/11/262017/11/29دورة الدعوى اجلزائية بدولة الكويت 16

3 اأيام2017/11/312017/12/2دورة قانون حقوق الطفل 17

4اأيام2018/1/82018/1/12دورة اجلرائم اللكرتونية18

دورة فن التحقيق اجلنائي 19

2018/1/14
2018/ 4/ 8

2018/1/16
2018/ 4/ 10

3 اأيام

الثاين ع�رش : االإدارة العامة للتحقيقات 
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الهدف:
     تهدف الدورة اإىل اهمية الثبات اجلنائي يف اقامة الدليل من اجل اثبات اجلرمية 

ون�شبتها للمتهم .

املحتوى: 

1- حتريات رجال ال�شرطة وخ�شائ�شها .
2- اثر التحريات يف الثبات .

3- اهمية الثبات اجلنائي .
4- و�شائل الثبات ( الدليل والقرائن ).

الفئة امل�شاركة:
مدنيني.

�شباط.

�شباط �شف .

افراد .

مكان االنعقاد:
الإدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخ�ش�شي 

.

اجلهة امل�شتفيدة: 
معهد تدريب ال�شباط. 

اكادميية �شعد العبداهلل للعلوم المنية .

قطاع المن اجلنائي .

الإدارة العامة ملكافحة املخدرات.

الدارة العامة لأمن الدولة .

قطاع امن احلدود.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

تفرغ كلي520 اأيام 
2017/ 9/ 14- 10
2018/ 2/ 15-11

دورة الثبات اجلنائي يف القانون الكويتي

الثاين ع�رش : االإدارة العامة للتحقيقات 
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الهدف:
     تهدف الدورة اإىل التعرف على ال�شمانات الد�شتورية والقانونية التي كفلها امل�شرع 

للمتهم عند اتخاذ اي اجراء قانوين �شدة.

املحتوى: 
1- التعريف بحقوق الإن�شان وحرياته.

2- فرتة احلجز القانوين من قبل ال�شرطة.
3- فرتة احلب�س الحتياطي من قبل جهة التحقيق املخت�شة.

4- �شمانات املتهم من اجراءات التحقيق.
5- اجلزاءات القانونية عند انتهاك حقوق الإن�شان خالل مرحلة احلجز و التحقيق.

الفئة امل�شاركة:
�شباط. 

�شباط �شف.

اأفراد.

مدنيني 
.

مكان االنعقاد:
الإدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخ�ش�شي 

.

اجلهة امل�شتفيدة:
قطاع العمليات.

الإدارة العامة ملكافحة املخدرات.

قطاع المن العام. 

قطاع المن اجلنائي.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

تفرغ كلي520 اأيام 
2017/ 9/ 21- 17
 2018/ 2/ 8- 4

دورة �صمانات املتهم وفقا لقانون الجراءات 

الثاين ع�رش : االإدارة العامة للتحقيقات 



2018 - 2017
454

الهدف:

     تهدف الدورة اإىل التعرف على الجراءات القانونية الواجب اتباعها لتنفيذ الحكام 

النهائية الطرق القانونية لالإعالن .

املحتوى: 

1- �شدور الحكام واثارها.
2- اعالن احلكم.
3- تنفيذ احلكم.

الفئة امل�شاركة:

�شباط .

�شباط �شف .

افراد.

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخ�ش�شي. 

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة لتنفيذ الحكام. 

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

1- 2017/10/3تفرغ كلي315 اأيام 

دورة اجراءات تنفيذ الحكام وا�صاليب العالن القانوين

الثاين ع�رش : االإدارة العامة للتحقيقات 
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الهدف:

     تهدف الدورة اإىل التعرف على الن�شو�س القانونية التي حتمي �شفة الوظيفة العامة 

وت�شون كرامة املوظف العام.

املحتوى: 

1- تعريف املوظف العام.
2- دور املوظف العام يف ممار�شة الوظيفة العامة.

ا3- حلماية اجلنائية للوظيفة العامة والقائم عليها من اعتداء الغري.

الفئة امل�شاركة:

�شباط .

�شباط �شف .

افراد .

مدنيني .

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخ�ش�شي 

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة ملكافحة املخدرات.

خمتلف قطاعات وزارة الداخلية .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

1- 2017/10/5تفرغ كلي520 اأيام 

دورة جرمية التعدي على موظف عام اأثناء تاأديته لوظيفته 

الثاين ع�رش : االإدارة العامة للتحقيقات 
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الهدف:

والتفتي�س  بالقب�س  القيام  وكيفية  للمعاينة  النتقال  الواجب عن  الإجراءات  بيان       

و�شبط واحرازها.

املحتوى: 

    التعريف بالن�شو�س القانونية اخلا�شة با�شتالم البالغ والنتقال للمعاينة والجراءات 

التي يجب علي رجل ال�شرطة وجهات التحقيق القيام بها.

الفئة امل�شاركة:

�شباط .

�شباط �شف.

اأفراد.

 مدنيني .

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخ�ش�شي. 

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع الأمن العام.

قطاع املوؤ�ش�شات الإ�شالحية وتنفيذ الأحكام.

الإدارة العامة لأمن الدولة .

قطاع المن اجلنائي .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

تفرغ كلي520 اأيام
2017/ 10/ 12 -8

 2018/ 2/ 15- 11

دورة اجراءات املعاينة والقب�س والتفتي�س يف القانون الكويتي 

الثاين ع�رش : االإدارة العامة للتحقيقات 
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الهدف:

قانون  عليها يف  املن�شو�س  القانونية  الإجراءات  على  التعرف  اإىل  الدورة  تهدف       

الإجراءات واملحاكمات اجلزائية لتفادي بطالنها.

املحتوى: 

1- ال�شتيقاف القانوين.
2- القب�س املكتوب والقب�س غري املكتوب من قبل رجل ال�شرطة.

3- رخ�شة القب�س للفرد العادي.
4- ال�شروط املو�شوعية وال�شكلية لإذن التفتي�س.

الفئة امل�شاركة:

�شباط .

�شباط �شف .

افراد .

مدنيني.

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخ�ش�شي 
.

اجلهة امل�شتفيدة:

قطاع الأمن العام .

قطاع العمليات .

الإدارة العامة ملكافحة املخدرات.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

تفرغ كلي520 اأيام 
2017/10/ 19-15
2018/ 2/ 22- 18

دورة بطالن الإجراءات اجلزائية

الثاين ع�رش : االإدارة العامة للتحقيقات 



2018 - 2017
458

الهدف:

     التعريف مبفهوم احل�شانة واأنواعها والأثر القانوين املرتتب عليها.

املحتوى: 

1- التعريف مبفهوم احل�شانة.
2- التعريف بالأثر القانوين باحل�شانة.

الفئة امل�شاركة:

�شباط (وزارة الداخلية من مالزم اإىل مقدم) .

مدنيني 

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخ�ش�شي .

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات وزارة الداخلية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

22- 2017/10/25تفرغ كلي420 اأيام 

دورة مفهوم احل�صانة وانواعها واآثارها القانونية

الثاين ع�رش : االإدارة العامة للتحقيقات 
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الهدف:

     بيان �شالحية املدعي العام يف جل�شات املحاكم وال�شند القانوين لها.

املحتوى: 

1- التعريف بدور الدعاء العام.
2- �شلطات الدعاء العام.

3- الأخطاء ال�شائعة.
4- الت�شرف يف ق�شايا اجلنح. 

الفئة امل�شاركة:

مدعيني عاميني.

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخ�ش�شي .

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

تفرغ كلي15- 420 اأيام 
2017/ 11/ 1- 10/ 29

2018/ 1/ 31- 28

دورة �صالحية املدعي العام باملحكمة

الثاين ع�رش : االإدارة العامة للتحقيقات 
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الهدف:

     التعريف بحقوق وواجبات املوظف العام يف القانون.

املحتوى: 

1- التعريف مباهية حقوق املوظف العام يف القانون.
2- تعريف الواجبات اخلا�شة باملوظف العام.

3- تعريف الواجبات اخلا�شة باملحققني .

الفئة امل�شاركة:

�شباط (وزارة الداخلية من مالزم اإىل مقدم).

مدنيني

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخ�ش�شي .

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

5- 2017/11/8تفرغ كلي420 اأيام 

دورة حقوق وواجبات املوظف العام يف القانون الكويتي

الثاين ع�رش : االإدارة العامة للتحقيقات 
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الهدف :

   اعداد مفت�شني فنيني ووجباتهم.

املحتوي : 

بيان وجبات املفت�شني الفنيني والعمال التي يقومون بها .

الفئة امل�شاركة :

حمققني مدنيني وع�شكريني.

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخ�ش�شي .

اجلهة امل�شتفيدة:

الدارة العامة للتحقيقات. 

ادارة الرقابة والتفتي�س.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

5- 2017/11/8تفرغ كلي415 اأيام 

دورة التفتي�س الفني 

الثاين ع�رش : االإدارة العامة للتحقيقات 
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الهدف:

     بيان الأهمية البالغة ملو�شوع التحقيق يف اجلنح اخلا�شة وحتديد ال�شلطات املخت�شة 

بالتحقيق و�شمانات املتهم وبيان لالأخطاء ال�شائعة التي تقع من املحقق وكيفية الت�شرف 

يف التحقيق.

املحتوى: 

1- ماهية التحقيق يف اجلنح اخلا�شة.
2- ال�شلطات املخت�شة بالتحقيق و�شفات املحقق.

3- �شمانات املتهم يف التحقيق.
4- الأخطاء ال�شائعة.

5- الت�شرف يف ق�شايا اجلنح اخلا�شة.
6- ال�شتعانة بالأدلة اجلنائية يف م�شالة الثبات.

الفئة امل�شاركة:

حمققني مدنيني وع�شكريني.

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخ�ش�شي .

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة للتحقيقات.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

تفرغ كلي315 اأيام 
2017/ 11/ 22-19

2018/ 4/ 3- 1

دورة اأ�صول التحقيق يف ق�صايا اجلنح اخلا�صة 

الثاين ع�رش : االإدارة العامة للتحقيقات 
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الهدف:

بالتحقيق والجراءات  وال�شلطات املخت�شة  املرور  التحقيق يف جنح  اأهمية  تناول       

املحقق  فيها  يقع  التي  ال�شائعة  والأخطاء  املتهم  �شمانات  بيان  مع  الالزمة  القانونية 

وكيفية الت�شرف يف هذه الق�شايا.

املحتوى: 

1- ماهية التحقيق يف ق�شايا جنح املرور وخ�شائ�شه.
2- ال�شلطات املخت�شة بالتحقيق.

3- �شمانات املتهم.
4- الأخطاء ال�شائعة.

5- الت�شرف يف ق�شايا جنح املرور.
6- اأهمية خربة املحقق يف ق�شايا حوادث املرور حول حتديد امل�شئولية.

الفئة امل�شاركة:

حمققني مدنيني وع�شكريني.

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخ�ش�شي .

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة للتحقيقات.

الدارة العامة للمرور.

قطاع المن العام .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

تفرغ كلي315 اأيام 
2017/11/14 -12
2018/ 3/ 27- 25

دورة اأ�صول التحقيق يف جنح املرور

الثاين ع�رش : االإدارة العامة للتحقيقات 
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الهدف:

     بيان الأهمية البالغة ملو�شوع التحقيق يف اجلنح العامة وحتديد ال�شلطات املخت�شة 

بالتحقيق و�شمانات املتهم وبيان لالأخطاء ال�شائعة التي تقع من املحقق وكيفية الت�شرف 

يف التحقيق.

املحتوى: 

1- ماهية التحقيق يف اجلنح العامة.
2- ال�شلطات املخت�شة بالتحقيق و�شفات املحقق.

3- �شمانات املتهم يف التحقيق.
4- الخطاء ال�شائعة .

5- الت�شرف يف ق�شايا اجلنح العامة .
6- ال�شتعانة بالأدلة اجلنائية يف م�شالة الثبات.

الفئة امل�شاركة:

حمققني مدنيني وع�شكريني.

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخ�ش�شي .

اجلهة امل�شتفيدة:

الدارة العامة للتحقيقات.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

تفرغ كلي320 اأيام 
2017/11/21 -19
2018/ 3/ 20- 18

دورة اأ�صول التحقيق يف اجلنح العامة 

الثاين ع�رش : االإدارة العامة للتحقيقات 
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الهدف:

     اك�شاب املتدربني املهارات الفنية والقانونية والأ�شاليب والو�شائل املتبعة يف كيفية 

كتابة واإعداد مذكرات و�شياغة املخاطبات.

املحتوى: 

1- مفهوم املذكرات واأهميتها.
2- الأ�ش�س العلمية والفنية والقانونية يف اإعداد املذكرات. 

3- مهارات عر�س الق�شية من خالل املذكرات.
4- بيان للقيمة القانونية للمذكرات.

5- مدى حجية تلك املذكرات اأمام قا�شي املو�شوع.
6- مدى اأهمية و�شوح املذكرة باعتبارها اأحد اأوراق الدعوى.

7- اأهمية اعداد املخاطبات.
8- معايري توجيه املخاطبات اإىل اجلهات املخت�شة.

الفئة امل�شاركة:

حمققني مدنيني وع�شكريني.

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخ�ش�شي .

اجلهة امل�شتفيدة:

وزارة الداخلية.

الدارة العامة للتحقيقات .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

تفرغ كلي420 اأيام 
2017/11/29 -26
 2018/ 4/ 11- 8

دورة اأ�ص�س �صياغة املذكرات و املخاطبات 

الثاين ع�رش : االإدارة العامة للتحقيقات 
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الهدف:

   تهدف الدورة ايل التعرف على الدور الداري جلهاز ال�شرطة يف منع ارتكاب اجلرائم 

ودورها الق�شائي يف اكت�شاف اجلرائم و�شبط مرتكبيها  .

املحتوى: 

1- الخت�شا�س النوعي لالإدارة العامة للتحقيقات  .
2- �شرح موجز للجنح العامة اخلا�شعة لخت�شا�س الدارة. 

3- �شرح الواقع العلمي لتلك اجلنح العامة  .
بالواقعة  عنها  والبحث  العامة  اجلنح  جرائم  لأركان  فهمة  و�شرورة  املحقق  دور   -4

املطروحة اأمامه.

الفئة امل�شاركة:

�شباط .

باحثني قانونيني .

حمققني

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخ�ش�شي. 

اجلهة امل�شتفيدة:

معهد تدريب ال�شباط – الدارة العامة للمباحث اجلنائية .

الدارة العامة ملكافحة املخدرات .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

11/27-1 /12 /2017تفرغ كلي15-520 اأيام 

دورة الدعوى اجلزائية بدولة الكويت 

الثاين ع�رش : االإدارة العامة للتحقيقات 
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الهدف:

بيان كيفية تطبيق قانون حقوق الطفل .

املحتوى: 

التعريف بالن�شو�س القانونية اخلا�شة بحقوق الطفل .

الفئة امل�شاركة:

مدنيني ع�شكريني .

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخ�ش�شي .

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة للتحقيقات .

جميع قطاعات الوزارة.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

11/31 -12/2 /2017تفرغ كلي315 اأيام 

دورة الخت�صا�س النوعي لالإدارة العامة للتحقيقات 

) اجلنح العامة ( 

الثاين ع�رش : االإدارة العامة للتحقيقات 
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الهدف:

بيان كيفية تطبيق قانون حقوق الطفل .

املحتوى: 

التعريف بالن�شو�س القانونية اخلا�شة بحقوق الطفل .

الفئة امل�شاركة:

مدنيني ع�شكريني .

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخ�ش�شي .

اجلهة امل�شتفيدة:

الإدارة العامة للتحقيقات .

جميع قطاعات الوزارة.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

11/31 -12/2 /2017تفرغ كلي315 اأيام 

دورة قانون حقوق الطفل 

الثاين ع�رش : االإدارة العامة للتحقيقات 
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الهدف:

     التعريف باجلرائم الإلكرتونية.

املحتوى: 

1- ماهية اجلرائم اللكرتونية.
2- الن�شو�س القانونية اخلا�شة باجلرائم اللكرتونية .

3- م�شوؤولية املوظف باجلرائم اللكرتونية. 

الفئة امل�شاركة:

�شباط (وزارة الداخلية من مالزم اإىل مقدم).

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخ�ش�شي .

اجلهة امل�شتفيدة:

خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

8-12 /1 /2018 تفرغ كلي15- 420 اأيام 

دورة اجلرائم اللكرتونية

الثاين ع�رش : االإدارة العامة للتحقيقات 
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الهدف:

�شرح فن التحقيق اجلنائي وال�شفات التي يجب ان تتوافر يف املحقق اجلنائي والجراءات 

الواجب اتباعها يف التحقيق مع املجني علية واملتهم وال�شهود.

املحتوى: 

1- �شفات املحقق اجلنائي 
2- التحقيق مع املجني علية 

3- التحقيق مع ال�شهود 
4- ا�شتجواب املتهم

الفئة امل�شاركة:

حمققني مدنيني وع�شكريني.

مكان االنعقاد:

الإدارة العامة للتحقيقات – مركز التدريب التخ�ش�شي .

اجلهة امل�شتفيدة:

الدارة العامة للتحقيقات .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

تفرغ كلي320 اأيام 
2018/ 1/ 16- 14
2018/ 4/ 10 -8

دورة فن التحقيق اجلنائي 

الثاين ع�رش : االإدارة العامة للتحقيقات 
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القيادة التنسيقية 
لحماية األمن الداخلي 

الثالث ع�رش
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ا�صم الدورةالرقم

مدة تعقد خالل الفرتة

النعقاد
اإىلمن

اأ�شبوع2017/9/102017/9/14اإدارة الأزمات والكوارث (3)1

اأ�شبوع2017/10/152017/10/19اأوامر اطالق النار وقواعد ال�شتباك (2)2

اأ�شبوع2017/11/192017/11/23حتليل املخاطر والتهديدات   (2)3

4
التدريب والتمارين املكتبية وامليدانية  

(2)

اأ�شبوع2017/12/102017/12/14

اأ�شبوع2018/1/142018/1/18اعداد ال�شيناريوهات (2) 5

اأ�شبوع2018/2/112018/2/15اعداد اخلطط الأمنية (2)6

اأ�شبوع2018/3/112018/3/15حالت ال�شتعداد المني والقتايل (2) 7

8
ا�شاليب العمليات الرهابية وتنظيم 

عنا�شر مكافحة الرهاب (2)

اأ�شبوع2018/4/82018/4/12

اأ�شبوع2018/5/62018/5/10اوامر اطالق النار وقواعد ال�شتباك (3)9

الدورات التدريبية التي تعقد يف القيادة التن�صيقية حلماية الأمن الداخلي 

للمو�صم التدريبي 2018/2017 

الثالث ع�رش : القيادة التن�شيقية حلماية االأمن الداخلي  
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دورة اإدارة الأزمات والكوارث رقم )3(

الثالث ع�رش : القيادة التن�شيقية حلماية االأمن الداخلي  

الهدف:

      تهدف الدورة اىل تنمية قدرات القيادات يف  جمال ادارة الزمات والكوارث باأنواعها 

وحتقيق الهداف باأقل اخل�شائر.                                                                             

املحتوى:

1- تعريف الزمة والكارثة والتطور التاريخي لعلم الزمات .
2- الإدارة العلمية احلديثة والعمل اجلماعي وت�شكيل فرق ادارة الزمات وا�شلوب اتخاذ  القرار.

3- كيفية عمل فريق ادارة الزمات والكوارث وكيفية ان�شاءه.
4- الدرا�شات امل�شتقبلية لطبيعة الزمات التي تواجه دولة الكويت م�شتقبال.

5- الفرق بني الزمة واملفاهيم امل�شابهة.
6- ا�شباب ن�شوء الزمات والكوارث وا�شاليب حلها.

الفئة امل�شاركة:

رائد او م�شاعد مدير ادارة فما فوق .

مكان االنعقاد:

القيادة التن�شيقية حلماية الأمن الداخلي.

اجلهة امل�شتفيدة:

وزارة الدفاع.

احلر�س الوطني.

الإدارة العامة لالإطفاء .

خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

خمتلف الوزارات والهيئات احلكومية .   

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

10- 2017/9/14تفرغ كلي15- 20اأ�شبوع
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الثالث ع�رش : القيادة التن�شيقية حلماية االأمن الداخلي  
دورة اأوامر اطالق النار وقواعد ال�صتباك رقم )2(

الهدف:

تهدف الدورة اإىل تعريف القيادات الو�شطى يف اهمية قانون اوامر اطالق النار وطرق 

التعامل مع العمليات امليدانية والقواعد اخلا�شة بال�شتباك وا�شباب �شدور القانون .

املحتوى:

1- ا�شباب �شدور قانون اوامر اطالق النار.
2- تعريف اوامر اطالق النار وقواعد ال�شتباك.

3- الغطاء القانوين الذي يوفره القانون ملطلق النار.
4- ماهي احلالت المنية التي تبيح اطالق النار من وجهة نظر القانون.

الفئة امل�شاركة:

رائد او م�شاعد مدير اإدارة فما فوق.

مكان االنعقاد:

القيادة التن�شيقية حلماية الأمن الداخلي.

اجلهة امل�شتفيدة:

وزارة الدفاع.

احلر�س الوطني.

الإدارة العامة لالإطفاء .

خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

خمتلف الوزارات والهيئات احلكومية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

15- 2017/10/19تفرغ كلي15- 520 اأيام
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الثالث ع�رش : القيادة التن�شيقية حلماية االأمن الداخلي  
 دورة حتليل املخاطر والتهديدات رقم )2(

الهدف:

بالطرق  والتهديدات  املخاطر  حتليل  كيفية  على  امل�شاركني  تاأهيل  اإىل  الدورة  تهدف 

ملعاجلتها  الكفيلة  احللول  و�شع  الكيفية  احللول  و�شع  وكيفية  احلديثة  وال�شاليب 

ومواجهتها.

املحتوى:

1- التعريف اخلا�س بتحليل املخاطر و التهديدات.
2- الأ�شاليب والطرق احلديثة لتحليل املخاطر و التهديدات.

3- كيفية و�شع وا�شتنباط احللول ملعاجلة املخاطر والتهديدات.
4- عمل متارين منظمة ملواجهة املخاطر و التهديدات.

5- الفرق بني املخاطر والتهديدات.
6- كيفية قيا�س درجة خطورة املخاطر و التهديدات.

الفئة امل�شاركة:

رائد او م�شاعد مدير اإدارة فما فوق.

مكان االنعقاد:

القيادة التن�شيقية حلماية الأمن الداخلي.

اجلهة امل�شتفيدة:

وزارة الدفاع.

احلر�س الوطني.

الإدارة العامة لالإطفاء.

خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

خمتلف الوزارات والهيئات احلكومية .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

19- 2017/11/23تفرغ كلي15- 20اأ�شبوع



2018 - 2017
476

الثالث ع�رش : القيادة التن�شيقية حلماية االأمن الداخلي  
 دورة التخطيط للتدريب والتمارين املكتبية وامليدانية 

رقم)2(

الهدف:

   تهدف الدورة اإىل تدريب الدار�شني على الأ�شاليب احلديثة ، واأ�شلوب تخطيط وادارة 

التمارين املكتبية TTX، و امليدانية FTX ورفع كفاءتهم يف اإعداد التعليمات التنظيمية.

املحتوى:

1- درا�شة طرق وو�شائل التدريب.
2- الأ�شاليب احلديثة يف بناء ت�شل�شل التدريب من املحا�شرة واإىل التمرين امليداين.

3- مهارات التخطيط للتمارين املكتبية وامليدانية.
4- اإ�شدار التعليمات التنظيمية للتمارين بجميع اأنواعها.

5- تطبيقات على و�شع �شيناريوهات التمارين، وكتابة الفكرة العامة والفكرة اخلا�شة.
6- اإعداد معا�شل التمارين واإعداد اخلطة التنفيذية.

7- اأ�شلوب حتليل النتائج وكتابة التقارير اخلتامية للتمارين.

الفئة امل�شاركة:

رائد او م�شاعد مدير اإدارة فما فوق.

مكان االنعقاد:

القيادة التن�شيقية حلماية الأمن الداخلي.

اجلهة امل�شتفيدة:

وزارة الدفاع.

احلر�س الوطني.

الإدارة العامة لالإطفاء.

خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

خمتلف الوزارات والهيئات احلكومية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

10- 2017/12/14تفرغ كلي15- 20اأ�شبوع
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الثالث ع�رش : القيادة التن�شيقية حلماية االأمن الداخلي  
دورة اعداد ال�صيناريوهات رقم )2(

الهدف:

     تهدف الدورة اإىل تاأهيل امل�شاركني على كيفية اعداد ال�شيناريوهات باأنواعها وطرق 

درا�شة امل�شتقبل.

املحتوى:

1- درا�شة طرق وو�شائل اعداد ال�شيناريوهات.
2- الأ�شاليب احلديثة يف بناء ال�شيناريوهات.

3- مهارات تخطيط ال�شيناريوهات.
4- تطبيقات على و�شع �شيناريوهات التهديدات واملخاطر الأمنية.

5- �شروط بناء ال�شيناريوهات املتفائلة واملرجعية واملت�شائمة.
6- اأ�شلوب حتليل ال�شيناريوهات وطرق ومراحل ال�شتفادة منها عند التخطيط الأمني.

الفئة امل�شاركة:

رائد او  م�شاعد مدير اإدارة فما فوق.

مكان االنعقاد:

القيادة التن�شيقية حلماية الأمن الداخلي.

اجلهة امل�شتفيدة:

وزارة الدفاع.

احلر�س الوطني.

الإدارة العامة لالإطفاء.

خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

خمتلف الوزارات والهيئات احلكومية.

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

14- 2018/1/18تفرغ كلي15- 20اأ�شبوع
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الثالث ع�رش : القيادة التن�شيقية حلماية االأمن الداخلي  
دورة اعداد اخلطط الأمنية رقم )2(

الهدف:

باأف�شل الطرق  امل�شاركني على كيفية اعداد اخلطط المنية  تاأهيل  اإىل  الدورة  تهدف 

وال�شاليب احلديثة العلمية واعداد اخلطط البديلة الكفيلة ملواكبة الحداث املختلفة0

املحتوى:

1- الإجراءات لتنظيم و درا�شة وحتليل مهمة عملياتية وحتى تنفيذها.
2- مراحل تقدير املوقف وكيفية حتليل البدائل.

3- �شناعة القرار واتخاذ القرار.
4- و�شع خطة العمليات بعنا�شرها اخلم�شة وحتديد الإجراءات التنفيذية.

5- �شياغة و اإ�شدار اأمر العمليات للمروؤو�شني.
ا�شتعادة  لتنفيذ املهام حتى  الأمثل  لتنفيذ املهمة والأ�شلوب  القوات  انفتاح  ت�شل�شل   -6

الأو�شاع ملا كانت عليه.

الفئة امل�شاركة:

رائد او  م�شاعد مدير اإدارة فما فوق.

مكان االنعقاد:

القيادة التن�شيقية حلماية الأمن الداخلي.

اجلهة امل�شتفيدة:

وزارة الدفاع.

احلر�س الوطني.

الإدارة العامة لالإطفاء.

خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

خمتلف الوزارات والهيئات احلكومية .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

11- 2018/2/15تفرغ كلي15- 20اأ�شبوع
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الثالث ع�رش : القيادة التن�شيقية حلماية االأمن الداخلي  
دورة حالت ال�صتعداد المني والقتايل رقم )2(

الهدف:
الأمني  ال�شتعداد  الثابتة حلالت  الأوامر  اأهمية  على  ال�شوء  اإلقاء  اإىل  الدورة  تهدف 

فيها  مبا  عنا�شرها  بجميع  اخلطة  و�شع  وكيفية  الطارئة  احلالت  ملواجهة  والقتايل، 

اخلطة الزمنية لرفع حالت ال�شتعداد المني . و متابعة قيا�س قدرة الوحدات وم�شتواها 

وو�شع الأ�شلوب الأن�شب للموائمة فيما بينها. 

املحتوى:
1- القرار اخلا�س برفع حالت ال�شتعداد  المني والقتايل ملواجهة احلالت الطارئة.

2- م�شتمالت اخلطة املر�شومة واخلطة املكتوبة. 
3- حتديد احلالت والإجراءات الالزمة والتوقيتات املحددة.

4- التدريب الدوري على تنفيذ الإجراءات املحددة يف اخلطة يف التوقيتات املخططة.
5- ا�شلوب قيا�س معدلت الأداء لرفع حالت ال�شتعداد المني والقتايل.

6- ا�شلوب التفتي�س علي خطة رفع حالت ال�شتعداد  المني والقتايل مل�شتوى الدارة.

الفئة امل�شاركة:
رائد او م�شاعد مدير اإدارة فما فوق.

مكان االنعقاد:
القيادة التن�شيقية حلماية الأمن الداخلي.

اجلهة امل�شتفيدة:
وزارة الدفاع

احلر�س الوطني.

الدارة العامة لالإطفاء.

خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

خمتلف الوزارات والهيئات احلكومية .                                               

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

11- 2018/3/15تفرغ كلي15- 20اأ�شبوع
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الثالث ع�رش : القيادة التن�شيقية حلماية االأمن الداخلي  
 دورة الأ�صاليب العمليات الرهابية وتنظيم 

عنا�صر مكافحة الرهاب رقم )2(

الهدف:
    تهدف الدورة اإىل تعريف امل�شاركني باملفاهيم الأ�شا�شية ل�شلوكيات الإرهابيني وو�شع 

ا�شرتاتيجيات متخ�ش�شة ملواجهتها وانواع التنظيمات اخلا�شة لعنا�شر مكافحة الرهاب.

املحتوى:

التي  مناهجها  وخ�شائ�س  املنطقة  يف  املنت�شرة  الإرهابية  باملنظمات  التعريف   -1
ت�شتخدمها يف جتنيد ال�شباب بحجة اجلهاد.

2- مفهوم التطرف وطبيعته ودور رجال الدين يف تثقيف ال�شباب لتو�شيح الطريق ال�شواب.
الطائفي      وال�شلوك  الفكر  لتبني  تدفعهم  التي  ال�شباب  ت�شرفات  يف  املوؤثرة  العوامل   -3

املتطرف.

4- دور رجال الأمن عند مواجهة هذا النوع من ال�شباب الذي يتبني فكر املنظمات الإرهابية.

5- ال�شيا�شات وال�شرتاتيجيات الأمنية ملواجهة ال�شلوكيات الإرهابية املنت�شرة يف املنطقة.
6- التطور التاريخي لعنا�شر مكافحة الرهاب.   

7- تعريف الرهاب الفردي والدويل.
8- ال�شروط الالزمة لعنا�شر مكافحة الرهاب وكيف يتم تاأهيلهم بدنيا و �شحيا.

9- التخطيط المثل لعنا�شر مكافحة الرهاب.

الفئة امل�شاركة:
رائد او م�شاعد مدير اإدارة فما فوق.

مكان االنعقاد:
القيادة التن�شيقية حلماية الأمن الداخلي.

اجلهة امل�شتفيدة:
وزارة الدفاع.

احلر�س الوطني.

الإدارة العامة لالإطفاء.

خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

خمتلف الوزارات والهيئات احلكومية .       

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

8-2018/4/12تفرغ كلي15- 20اأ�شبوع
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الثالث ع�رش : القيادة التن�شيقية حلماية االأمن الداخلي  
 دورة اوامر اطالق النار وقواعد ال�صتباك رقم )3(

الهدف:

مع  التعامل  وطرق  النار  اطالق  اوامر  قانون  اهمية  الو�شطى يف  القيادات  تعريف     

العمليات امليدانية والقواعد اخلا�شة بال�شتباك وا�شباب �شدور القانون.

املحتوى:

1- ا�شباب �شدور قانون اوامر اطالق النار .
2- تعريف اوامر اطالق النار وقواعد ال�شتباك.

3- الغطاء القانوين الذي يوفره القانون ملطلق النار .
4- ما هي احلالت المنية التي تبيح اطالق النار من وجهة نظر القانون .

الفئة امل�شاركة:

رائد او م�شاعد مدير اإدارة فما فوق.

مكان االنعقاد:

القيادة التن�شيقية حلماية الأمن الداخلي.

اجلهة امل�شتفيدة:

وزارة الدفاع.

احلر�س الوطني.

الإدارة العامة لالإطفاء.

خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

خمتلف الوزارات والهيئات احلكومية .

تاريخ النعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

6- 2018/5/10تفرغ كلي15- 520 اأيام
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الثالث ع�رش : القيادة التن�شيقية حلماية االأمن الداخلي  
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وزارة الدفاع 
الرابع ع�رش



2018 - 2017
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ارابع ع�رش : وزارة الدفاع 
الدورات التدريبية التي تعقد يف وزارة الدفاع

للمو�صم التدريبي 2018/2017

اجلهة امل�صتفيدةا�صم الدورةالرقم

مدة تعقد خالل الفرتة

الدورة اإىلمن

1
دورة اعدد مدربني امن وحماية 

ال�شخ�شيات (خا�س )

2017/9/172017/12/14قطاع الأمن اخلا�س
ثالث 

�شهور

قنا�س ميدان2

خمتلف القطاعات 

الأمنية بوزارة الداخلية 

ذات الخت�شا�س

8 اأ�شابيع2017/9/242017/11/23

3
دورة الدفاع �شد اأ�شلحة 

الدمار ال�شامل التاأ�شي�شية 

ل�شباط ال�شف والأفراد

خمتلف القطاعات 

الأمنية بوزارة الداخلية 

ذات الخت�شا�س

2017/9/31

2018/3/4

2017/11/9

2018/5/10
12 اأ�شبوع

8 اأ�شابيع2017/11/52018/1/18قطاع الأمن اخلا�سمدربي الرتبية الريا�شية 4

دورة املغاوير الأ�شا�شية  5

خمتلف القطاعات 

الأمنية بوزارة الداخلية 

ذات الخت�شا�س

10اأ�شابيع2017/11/262018/2/9

6
 دورة الغو�س الأ�شا�شية 

امل�شرتكة

العمليات 

الإدارة العامة خلفر 

ال�شواحل

7 اأ�شابيع2018/3/42018/5/17

7
دورة املوا�شم لل�شباط

خمتلف القطاعات 

الأمنية بوزارة الداخلية 

ذات الخت�شا�س

�شهر2018/4/12018/4/26

8
دورة مكافحة احلريق وح�شر 

العطب ال�شاملة

خمتلف القطاعات 

الأمنية بوزارة 

الداخلية ذات 

الخت�شا�س

     �شهر 2018/4/12018/5/3
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الحرس الوطني
اخلام�س  ع�رش
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الدورات التدريبية التي تعقد يف احلر�س الوطني

 للمو�صم التدريبي 2018/2017

اخلام�ص ع�رش : احلر�ص الوطني 

اجلهة امل�صتفيدةا�صم الدورةالرقم

تعقد خالل 

مدة الدورةالفرتة

اإىلمن

1
اأ�شاليب التدريب اجليد 

لل�شباط

اأكادميية �شعد العبداهلل للعلوم 

الأمنية 

اأ�شبوعني يحدد لحقا

تاأهيل و اإعداد القادة2

خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة 

الداخلية ذات الخت�شا�س 

3 اأ�شابيع يحدد لحقا

مراقبـة الأغذية 3

قطــاع الأمن اخلا�س 

(اإدارة القوات اخلا�شة)

3 اأ�شابيع يحدد لحقا

4
ال�شاعقة التاأ�شي�شية 

امل�شرتكة

خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة 

الداخلية ذات الخت�شا�س 

12 اأ�شبوعيحدد لحقا

5
اإدارة الأزمات والكوارث 

لل�شباط

القيادة التن�شيقية حلماية الأمن 

الداخلي خمتلف القطاعات الأمنية 

بوزارة الداخلية ذات الخت�شا�س 

اأ�شبوعني يحدد لحقا

التاأهيـل الإعالمي للقــادة6

اإدارة العالقات العامة والأعالم الأمني

القيادة التن�شيقية حلماية الأمن الداخلي

خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة 

الداخلية ذات الخت�شا�س 

3 اأ�شابيع يحدد لحقا

واجبات الأركان لل�شباط7

القيادة التن�شيقية حلماية الأمن 

الداخلي

4 اأ�شابيعيحدد لحقا

الأمن الع�شكري امل�شرتكة8

القيادة التن�شيقية حلماية الأمن 

الداخلي

4 اأ�شابيعيحدد لحقا

التوجيه املعنوي لل�شباط9

القيادة التن�شيقية حلماية الأمن 

الداخلي

4 اأ�شابيعيحدد لحقا

10
فن �شناعة واتخاذ القرار 

ال�شليم لل�شباط

خمتلف القطاعات الأمنية بوزارة 

الداخلية ذات الخت�شا�س 

اأ�شبوعنييحدد لحقا

اأ�شبوعني يحدد لحقاالإدارة العامة لالإمداد والتموين  الرتا�شل اللكرتوين 11
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ال�ساد�س  ع�رش
وزارة التربية

إدارة مدارس التربية 
الخاصة
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الدورات التدريبية التي تعقد يف وزارة الرتبية اإدارة مدار�س الرتبية اخلا�صة

للمو�صم التدريبي 2018/2017

ال�شاد�ص ع�رش : وزارة الرتبية - اإدارة مدار�ص الرتبية اخلا�شة 

الرقم
ا�صم 

الدورة
اجلهة امل�صتفيدة

مدة تعقد خــالل الفرتة

الدورة اإىلمن

1
لغة 

الإ�شارة 

مركز التدريب التخ�ش�شي 

لقطاع املرور 

قطاع العمليات - الإدارة العامة 

املركزية للعمليات

مركز التدريب التخ�ش�شي 

لقطاع اأمن املنافذ

�شهر2017/11/52017/12/1
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ديوان المحاسبة
ال�سابع ع�رش



2018 - 2017
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الدورات التدريبية التي تعقد يف ديوان املحا�صبة

للمو�صم التدريبي 2018/2017

ال�شابع ع�رش : ديوان املحا�شبة 

اجلهة امل�صتفيدةا�صم الدورةالرقم
مدة تعقد خــالل الفرتة

الدورة اإىلمن

1
معايري املحا�شبة 

الدولية احلكومية 

IPSASs

خمتلف القطاعات 

الأمنية بوزارة 

الداخلية ذات 

الخت�شا�س

5 اأيام2017/10/82017/10/12

2
حتليل البيانات 

SPSS الإح�شائية

خمتلف القطاعات 

الأمنية بوزارة 

الداخلية ذات 

الخت�شا�س

3 اأيام2017/10/292017/10/31

3

ال�شرتاتيجيات 

احلديثة لبناء 

ال�شف الثاين من 

القيادات الإدارية

خمتلف القطاعات 

الأمنية بوزارة 

الداخلية ذات 

الخت�شا�س

5 اأيام2017/11/122017/11/16

4
ور�شة عمل كتابة 

التقارير الرقابية 

و�شياغة املالحظات

خمتلف القطاعات 

الأمنية بوزارة 

الداخلية ذات 

الخت�شا�س

5 اأيام2017/11/192017/11/23

 5
تنمية مهارات 

رئا�شة فرق العمل 

خمتلف القطاعات 

الأمنية بوزارة 

الداخلية ذات 

الخت�شا�س

3 اأيام2017/12/172017/12/19



2018 - 2017491

جامعة الكويت
الثامن ع�رش

كلية الهندسة والبترول
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الثامن ع�رش : جامعة الكويت 
الدورات التدريبية التي تعقد يف جامعة الكويت

كلية الهند�صة والبرتول للمو�صم التدريبي 2018/2017 

اجلهة امل�صتفيدةا�صم الدورةالرقم

مدة تعقد خــالل الفرتة

الدورة اإىلمن

1

دورة ال�شرتاطات 

البيئية والهند�شية 

للمن�شاأة واملباين      

(تقاعدية )

مركز التدريب 

التخ�ش�شي لقطاع 

الأمن العام 

5اأياميحدد لحقايحدد لحقا

2
دورة مبادئ املواد 

اخلطرة والكيميائية                 

(تقاعدية )

مركز التدريب 

التخ�ش�شي لقطاع 

الأمن العام

5اأياميحدد لحقايحدد لحقا

3

دورة مبادئ اإدارة 

النفايات اخلطرة 

 ومرادم النفايات

 (تقاعدية )       

مركز التدريب 

التخ�ش�شي لقطاع 

الأمن العام 

5اأياميحدد لحقايحدد لحقا
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معهد الكويت 
للدراسات القضائية 

والقانونية

التا�سع  ع�رش
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الدورات التدريبية التي تعقد يف  معهد الكويت للدرا�صات الق�صائية والقانونية 

للمو�صم التدريبي 2018/2017   

التا�شع ع�رش : معهد الكويت للدرا�شات الق�شائية والقانونية

اجلهة امل�صتفيدةا�صم الدورةالرقم

تعقد 

خــالل 

الفرتة

مدة 

الدورة

اإىلمن

تاأ�شي�شية للباحثني 1

القانونني
الإدارة العامة للتحقيقات

يحدد 

لحقا

يحدد 

لحقا 

التحقيق اجلنائي مع 2

التعمق
الإدارة العامة للتحقيقات

يحدد 

لحقا

يحدد 

لحقا 

الإجراءات واملحاكمات 3

اجلزائية مع التعمق
الإدارة العامة للتحقيقات

يحدد 

لحقا

يحدد 

لحقا 

الدعاء العام يف ق�شايا 4

اجلنح
الإدارة العامة للتحقيقات

يحدد 

لحقا

يحدد 

لحقا 

5
ال�شتيقاف و�شبط 

التفتي�س والإحالة 

للجهات املخت�شة

التدريب التخ�ش�شي ل�شئون 

الأمن العام 

الإدارة العامة ملباحث ال�شالح

ال�شتيقاف وال�شبط والتفتي�س 

يحدد 

لحقا

يحدد 

لحقا 

التزوير باملحررات 6

الر�شمية وجرائم الر�شوة

مركز التدريب التخ�ش�شي 

ل�شئون الأمن العام

يحدد 

لحقا

يحدد 

لحقا 

7
كيفية اإعداد وكتابة 

املحا�شرات والتقارير 

قانونيا

مركز التدريب التخ�ش�شي 

ل�شئون الأمن العام

يحدد 

لحقا

يحدد 

لحقا 

الإجراءات القانونية 8

للتفتي�س
قطاع العمليات 

يحدد 

لحقا

يحدد 

لحقا 

الإدارة العامة لل�شئون القانونيةاإعداد املذكرات القانونية 9
يحدد 

لحقا

يحدد 

لحقا 

ال�شياغة الت�شريعية 10

للقوانني واللوائح
الإدارة العامة لل�شئون القانونية

يحدد 

لحقا

يحدد 

لحقا 

التحكيم الدويل11
قطاع الوكيل امل�شاعد لل�شئون 

القانونية والدرا�شات والبحوث 

يحدد 

لحقا

يحدد 

لحقا 
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الدورات التدريبية التي تعقد يف  معهد الكويت للدرا�صات الق�صائية والقانونية 

للمو�صم التدريبي 2018/2017   

12
ال�شت�شارات القانونية 

واآلية تكوين الراأي 

القانوين 

قطاع الوكيل امل�شاعد لل�شئون 

القانونية والدرا�شات والبحوث

يحدد 

لحقا

يحدد 

لحقا 

بناء يف العقيلة القانونية 13
قطاع الوكيل امل�شاعد لل�شئون 

القانونية والدرا�شات والبحوث

يحدد 

لحقا

يحدد 

لحقا 

الرتجمة القانونية14
قطاع الوكيل امل�شاعد لل�شئون 

القانونية والدرا�شات والبحوث

يحدد 

لحقا

يحدد 

لحقا 

�شياغة العقود القانونية 15
قطاع الوكيل امل�شاعد لل�شئون 

القانونية والدرا�شات والبحوث

يحدد 

لحقا

يحدد 

لحقا 

التحقيق الإداري16
قطاع الوكيل امل�شاعد لل�شئون 

القانونية والدرا�شات والبحوث

يحدد 

لحقا

يحدد 

لحقا

17
التف�شري القانوين 

و�شياغة ومتابعة 

الإجراءات القانونية

قطاع الوكيل امل�شاعد لل�شئون 

القانونية والدرا�شات والبحوث

يحدد 

لحقا

يحدد 

لحقا

امل�شكالت القانونية 18

واأ�شاليب تالفيها

قطاع الوكيل امل�شاعد لل�شئون 

القانونية والدرا�شات والبحوث

يحدد 

لحقا

يحدد 

لحقا

كيف ت�شبح باحثا قانونيا 19

مميزا

قطاع الوكيل امل�شاعد لل�شئون 

القانونية والدرا�شات والبحوث

يحدد 

لحقا

يحدد 

لحقا

دورة خا�شة يف القانون 20

الدويل

قطاع الوكيل امل�شاعد لل�شئون 

القانونية والدرا�شات والبحوث

يحدد 

لحقا

يحدد 

لحقا

21
كيفية الرد على 

ال�شتف�شارات قانونيا يف 

جهات الق�شاء

الإدارة العامة لالأمن اجلنائي 
يحدد 

لحقا

يحدد 

لحقا

بطالن الإجراءات 22

اجلزائية
الإدارة العامة ملباحث ال�شالح

يحدد 

لحقا

يحدد 

لحقا

الإدارة العامة ملراكز اخلدمةجرائم التزييف والتزوير23
يحدد 

لحقا

يحدد 

لحقا

التا�شع ع�رش : معهد الكويت للدرا�شات الق�شائية والقانونية
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الع�رشون
الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب 

مركز ابن الهيثم للتدريب
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 الدورات التدريبية التي تعقد يف

)مركز ابن الهيثم للتدريب( للمو�صم التدريبي 2018/2017

الع�رشون : الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب )مركز ابن الهيثم للتدريب(

اجلهة امل�صتفيدةا�صم الدورةالرقم
تعقد خــالل الفرتة

مدة الدورة

اإىلمن

اأ�شرار القيادة 1

الفعالة 

مركز التدريب التخ�ش�شي 

لقطاع الأمن العام
4 اأيام 27 /9 /242017 /9 /2017

مهارات 2

التفوي�س الفعال 

خمتلف القطاعات الأمنية 

بوزارة الداخلية ذات 

الخت�شا�س

5 اأيام 5 /10 /12017 /10 /2017 

اتخاذ القرارات 3

وحل امل�شكالت 
مركز التدريب التخ�ش�شي 

لقطاع الأمن العام

5 اأيام 12 /10/82017/10 /2017

فن اأدارة احلور 4

خمتلف القطاعات الأمنية 

بوزارة الداخلية ذات 

الخت�شا�س

5 اأيام2017/10/19 2017/10/15 

املدرب املعتمد5

خمتلف القطاعات الأمنية 

بوزارة الداخلية ذات 

الخت�شا�س

12يوم2017/11/52017/11/22

6
حتديد 

الحتياجات 

التدريبية

 قطاع اخلدمات امل�شاندة 

(ق�شم التدريب)  

قطاع تكنولوجيا املعلومات 

والت�شالت 

مركز التدريب التخ�ش�شي 

لقطاع الأمن العام 

5 اأيام11/23 /2017/11/192017

ال�شكرتارية 7

الإلكرتونية

خمتلف القطاعات الأمنية 

بوزارة الداخلية ذات 

الخت�شا�س

5 اأيام2017/12/102017/12/14

8

اإدارة الأزمات 

واأ�شاليب 

التعامل مع 

و�شائل الإعالم 

5 اأيام18 /2018/1 2018/1/14قطاع العمليات 

حماية املال 9

العام 

خمتلف القطاعات الأمنية 

بوزارة الداخلية ذات 

الخت�شا�س

5 اأيام18 /2018/1 2018/1/14

10

الأ�شاليب 

احلديثة 

يف تب�شيط 

اإجراءات العمل 

خمتلف القطاعات الأمنية 

بوزارة الداخلية ذات 

الخت�شا�س

5 اأيام2018/2/42018/2/8
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التدريب 11

الفعال

خمتلف القطاعات الأمنية 

بوزارة الداخلية ذات 

الخت�شا�س

6 اأيام 2018/2/42018/2/12

الأر�شفة 12

اللكرتونية 

قطاع تكنولوجيا املعلومات 

والت�شالت 

الإدارة العامة لل�شئون 

القانونية

الإدارة العامة لالإمداد 

والتموين

مركز التدريب التخ�ش�شي 

لقطاع املرور 

5 اأيام2018/2/182018/2/22

13
الثقة يف الذات 

وكيفية ك�شب 

ثقة الآخرين

قطاع العمليات 

الإدارة ل�شرطة النجدة
5 اأيام2018/2/182018/2/22

اإعداد مدرب14

خمتلف القطاعات الأمنية 

بوزارة الداخلية ذات 

الخت�شا�س

12 يوم2018/3/42018/3/21

اإدارة الأولويات 15

خمتلف القطاعات الأمنية 

بوزارة الداخلية ذات 

الخت�شا�س 

5 اأيام2018/3/112018/3/15

16

كيف تدير 

الأزمات 

والتوتر يف بيئة 

العمل 

خمتلف القطاعات الأمنية 

بوزارة الداخلية ذات 

الخت�شا�س

4 اأيام 14 /2018/3/112018/3
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وكالة األنباء الكويتية
)كونا(

احلادي  والع�رشون
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الدورات التدريبية التي تعقد يف وكالة الأنباء الكويتية )كونا( 

للمو�صم التدريبي 2018/2017

احلادي والع�رشون : وكالة االأنباء الكويتية )كونا(

ا�صم الدورةالرقم
اجلهة 

امل�صتفيدة 

مدة تعقد خالل الفرتة

الدورة
اإىلمن

1
ت�شميم وتنفيذ 

احلمالت الإعالمية 

والإعالنية

الإدارة العامة 

للعالقات العامة 

والإعالم الأمني

5ايام2017/11/52017/11/9

2
املهارات الإعالمية 

للمتحدث الر�شمي

الإدارة العامة 

ملراكز اخلدمة

5ايام2017/12/32017/12/7

3
مهارات بناء 

ال�شمعة املوؤ�ش�شاتية 

وال�شور الذهنية 

خمتلف القطاعات 

الأمنية بوزارة 

الداخلية ذات 

الخت�شا�س

5ايام2017/12/102017/12/14

4
املهارات اللغوية 

لالإعالميني

الإدارة العامة 

ل�شرطة النجدة

5ايام2018/1/142018/1/18

5
التحليل الإخباري 

– اأ�ش�س حديثة يف 
الكتابة

الإدارة العامة 

للعالقات العامة 

والإعالم الأمني

5ايام2018/2/42018/2/8

6
حترير الر�شائل 

الإخبارية الق�شرية

خمتلف القطاعات 

الأمنية بوزارة 

الداخلية ذات 

الخت�شا�س

5ايام2018/3/42018/3/8

7
اإدارة د�شك الإخبار 

يف �شوء الأزمات

الإدارة العامة 

ملباحث ال�شالح

5ايام2018/3/182018/3/22
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جمعية المهندسين 
الكويتية

الثاين والع�رشون
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الدورات التدريبية التي تعقد يف جمعية املهند�صني الكويتية 

للمو�صم التدريبي 2018/2017

اجلهة امل�صتفيدة ا�صم الدورةالرقم
مدة تعقد خالل الفرتة

الدورة
اإىلمن

1
اإعداد وكتابة التقارير 

الفنية للمهند�شني 

والفنيني 

خمتلف القطاعات 

الأمنية بوزارة الداخلية 

ذات الخت�شا�س 

5 اأيام 28 /9 /2017 2017/9/24 

2
اإدارة امل�شروعات 

 الهند�شية

 ( جدولة وحتكم ) 

الإدارة العامة لهند�شة 

الت�شالت
5 اأيام28 /9 /2017 2017/9/24 

املباين الذكية 3

smart building
الإدارة العامة لهند�شة 

الت�شالت
5 اأيام10/5 /10/12017 /2017

احللول الإبداعية 4

للمهند�شني والفنيني 

خمتلف القطاعات 

الأمنية بوزارة الداخلية 

ذات الخت�شا�س

5 اأيام10/12 /82017 /10 /2017

اإبرام وتنفيذ العقود 5

الهند�شية 
5 اأيام 2017/10/152017/10/19 الإدارة العامة للمرور 

الأمن وال�شالمة 6

وال�شحة املهنية  

خمتلف القطاعات 

الأمنية بوزارة الداخلية 

ذات الخت�شا�س

5 اأيام2017/11/52017/11/9

تاأهيل حمرتف اإدارة 7

pmp م�شاريع

- الإدارة العامة لهند�شة 

الت�شالت 

- الإدارة العامة للمرور 

 

5 اأيام2017/11/52017/11/9

اإدارة العقود والأوامر 8

التغريية 
5 اأيام16 /2017/11 2017/11/12الإدارة العامة للمرور

الأمن وال�شالمة يف 9

املباين واملن�شاآت 

خمتلف القطاعات 

الأمنية بوزارة الداخلية 

ذات الخت�شا�س

5 اأيام16 /2017/11 2017/11/12

درا�شة اجلدوى 10

القت�شادية والفنية  
الإدارة العامة للمرور

 19
 2017/11/

5 اأيام2017/11/23

تكنولوجيا امل�شخات 11

وال�شواغط 
الإدارة العامة للمرور

 19
 2017/11/

5 اأيام2017/11/23

الثاين والع�رشون : جمعية املهند�شني الكويتية
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12
اإدارة وحل النزعات 

واملطالبات واإقفال 

العقود  

الإدارة العامة للمرور
 26

2017/11/
5 اأيام30 /2017/11

13
اإعداد وكتابة التقارير 

الفنية للمهند�شني 

والفنيني   

5 اأيام7 /12 /12/32017 /2017الإدارة العامة للمرور

ال�شيانة الوقائية 14

والتنبوؤية  

خمتلف القطاعات 

الأمنية بوزارة الداخلية 

ذات الخت�شا�س

5 اأيام7 /12/32017/3 /2017

اإدارة املخاطر يف 15

امل�شاريع الإن�شائية    

خمتلف القطاعات 

الأمنية بوزارة الداخلية 

ذات الخت�شا�س

 12/ 17
2017/

 12/ 21
 2017/

5 اأيام

ح�شر الأعمال 16

وح�شاب الكميات 
الإدارة العامة للمرور

 12/ 17
2017/

 12/ 21
 2017/

5 اأيام

مهارات القيادة يف 17

العمل الهند�شي   

قطاع تكنولوجيا 

املعلومات والت�شالت 

 12/ 24
 2017/

 28
 2017/12/

5 اأيام

تاأهيل حمرتف اإدارة 18

pmp م�شاريع

قطاع تكنولوجيا 

املعلومات والت�شالت

 12/ 31
 2017/

2018/1/11 12
اأيام

احللول الإبداعية 19

للمهند�شني والفنيني

خمتلف القطاعات 

الأمنية بوزارة الداخلية 

ذات الخت�شا�س

5 اأيام4 /2017/12/312018/1

الإ�شعافات الأولية 20

للمهند�شني والفنيني

خمتلف القطاعات 

الأمنية بوزارة الداخلية 

ذات الخت�شا�س

2018/1/14 1/ 18
2018/

5 اأيام

21

الربنامج الزمني 

للدفعات ال�شهرية 

ونظام الدفعات 

ال�شهرية وا�شتالم 

امل�شروع   

5 اأيام25 /2018/1 21 /1 /2018 الإدارة العامة للمرور 

اإدارة العقود والأوامر 22

التغريية  

خمتلف القطاعات 

الأمنية بوزارة الداخلية 

ذات الخت�شا�س

5 اأيام282018/2/1 /1 /2018 
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مهارات القيادة يف 23

العمل الهند�شي   

خمتلف القطاعات 

الأمنية بوزارة الداخلية 

ذات الخت�شا�س

5 اأيام8 /2018/2/42018/2

درا�شة املردود البيئي24

خمتلف القطاعات 

الأمنية بوزارة الداخلية 

ذات الخت�شا�س

5 اأيام2/22 /2018/2/182018

25
اإدارة تكاليف امل�شروع 

 project cost
 management

خمتلف القطاعات 

الأمنية بوزارة الداخلية 

ذات الخت�شا�س

5 اأيام8 /2018/3 4 /3 /2018 

�شبط اجلودة يف 26

م�شاريع الت�شييد

خمتلف القطاعات 

الأمنية بوزارة الداخلية 

ذات الخت�شا�س

5 اأيام182018/3/22 /3 /2018 

27
اإدارة امل�شاريع البيئية 

خمتلف القطاعات 

الأمنية بوزارة الداخلية 

ذات الخت�شا�س

5 اأيام252018/3/29 /3 /2018
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المعهد العربي 
للتخطيط

الثالث والع�رشون
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اجلهة امل�صتفيدةا�صم الدورةالرقم

مدة تعقد خــالل الفرتة

الدورة اإىلمن

1
اأ�شا�شيات تدريب 

املدربني  

خمتلف القطاعات 

الأمنية بوزارة الداخلية 

ذات الخت�شا�س

5 اأيام 2017/12/32017/12/7

2
البتكار احلكومي 

واملوؤ�ش�شي والقيادة 

الإبداعية

خمتلف القطاعات 

الأمنية بوزارة الداخلية 

ذات الخت�شا�س 

5 اأيام2017/12/172017/12/21

3
التخطيط 

ال�شرتاتيجي 

خمتلف القطاعات 

الأمنية بوزارة الداخلية 

ذات الخت�شا�س

5 اأيام 2017/12/172017/12/21

4
اآليات تطوير 

اإدارات التدريب يف 

املوؤ�ش�شات احلكومية

قطاع العمليات 

الإدارة العامة ل�شرطة 

النجدة 

قطاع تكنولوجيا 

املعلومات والت�شالت 

5 اأيام 2018/2/8 4 /2018/2

5
تطوير اإدارات 

التدريب والتخطيط 

الوظيفي 

خمتلف القطاعات 

الأمنية بوزارة الداخلية 

ذات الخت�شا�س 

2018/2/4 2018/2/15

                                                                                                                                                    12
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                       

اأيام 

6

مهارات حتديد 

الحتياجات 

التدريبية والتخطيط 

الوظيفي 

خمتلف القطاعات 

الأمنية بوزارة الداخلية 

ذات الخت�شا�س

5 اأيام 2018/2/112018/2/15

الدورات التدريبية التي تعقد يف املعهد العربي للتخطيط

للمو�صم التدريبي 2018/2017

الثالث والع�رشون : املعهد العربي للتخطيط
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الجامعة العربية 
المفتوحة

الرابع والع�رشون



2018 - 2017
510

الدورات التدريبية التي تعقد فياجلامعة العربية املفتوحة للتدريب

للمو�صم التدريبي 2018/2017

الرابع والع�رشون : اجلامعة العربية املفتوحة

اجلهة امل�صتفيدةا�صم الدورةالرقم
مدة تعقد خــالل الفرتة

الدورة إلىمن

إعداد القادة1
(تعاقدية)

قطاع المرور – إدارة 
تصنيع اللوحات المعدنية 

والعالمات المرورية
مختلف القطاعات األمنية 

بوزارة الداخلية

5اأيام2017/10/12017/10/5

2
فن االتصال 
ومهارات 
التفاوض

أكاديمية سعدالعبدهللا للعلوم 
األمنية- إدارة الوسائل 

والتقنيات التعليمية
مختلف القطاعات األمنية 

بوزارة الداخلية ذات 
االختصاص

5اأيام2017/10/82017/10/12

مهارات مدير 3
المستقبل

قطاع شئون الجنسية 
والجوازات- اإلدارة 
العامة لمراكز الخدمة

مختلف القطاعات األمنية 
بوزارة الداخلية

5اأيام2017/10/152017/10/19

4
مهارات قيادة 

األنماط البشرية 
ذو الطباع الصعبة

مختلف القطاعات األمنية 
5اأيام2017/11/192017/11/23بوزارة الداخلية

إدارة الذات وفن 5
قيادة اآلخرين

أكاديمية سعدالعبدهللا للعلوم 
األمنية- إدارة الوسائل 

والتقنيات التعليمية
مختلف القطاعات األمنية 

بوزارة الداخلية

5اأيام2017/11/192017/11/23

6
العالقات العامة 

ودورها في إدارة 
األزمات

اإلدارة العامة لخفر 
السواحل

معهد الشرطة النسائية
5اأيام2017/12/32017/12/7
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الدورات التدريبية التي تعقد فياجلامعة العربية املفتوحة للتدريب

للمو�صم التدريبي 2018/2017

الرابع والع�رشون : اجلامعة العربية املفتوحة

7
اللغة االنجليزية 
 )مستوي األول( 

(تقاعدية )

إدارة إعداد الخطة العامة 
للتدريب

اإلدارة العامة لمراكز 
الخدمة

  2017/ 12/4  2018/1/ 10

 6
اأ�شابيع 

(تفرغ 
جزئي )

8
الفهرسة 

واألرشيف 
االلكتروني

قطاع تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت- 

الإدارة العامة لنظم 

املعلومات- الإدارة العامة 

لهند�شة الت�شالت

مختلف القطاعات األمنية 
بوزارة الداخلية

5اأيام2017/12/102017/12/14

9
التميز والتمكين 

اإلداري في 
عمليات التفاوض

قطاع تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت- 

الإدارة العامة لنظم 

املعلومات

خمتلف القطاعات الأمنية 

بوزارة الداخلية ذات 

الخت�شا�س -

5اأيام2017/12/172017/12/21    

10
اتخاذ القرارات 
وحل المشكالت 

)تعاقدية(

قطاع تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت- 

الإدارة العامة لنظم 

املعلومات

قطاع امن الحدود البحرية 
- اإلدارة العامة لخفر 

السواحل
مختلف القطاعات األمنية 

بوزارة الداخلية

5اأيام2017/12/242017/12/28

11
اللغة االنجليزية 
)مستوي الثاني ( 

)تقاعدية (

إدارة إعداد الخطة العامة 
للتدريب

اإلدارة العامة لمراكز 
الخدمة

  2017/ 1/222018/ 2/ 28

 6
اأ�شابيع 

(تفرغ 

جزئي )

12
اللغة االنجليزية 
)مستوي الثالث ( 

)تقاعدية (

إدارة إعداد الخطة العامة 
للتدريب

اإلدارة العامة لمراكز 
الخدمة

  2018/ 3/52018/ 4/12

 6
اأ�شابيع 

(تفرغ 

جزئي )
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دورة تدريبية يف اللغة الإجنليزية 

)امل�صتوي الأول ( 

الهدف:

       الهدف من هذه الدورة حت�شني مهارات امل�شاركني يف اللغة الجنليزية وزيادة ثقتهم 

وحتفيزهم ورفع اأدائهم يف مكان العمل . 

املحتوى: 

1- القدرة على ال�شتماع وفهم املحادثات الق�شرية .  
2- ممار�شة املحادثات الأ�شا�شية يف اللغة الجنليزية .

3- القدرة علي لفظ الأ�شوات ب�شكل �شحيح . 
4- التعرف علي الكلمات والتعابري اللغوية الأ�شا�شية يف اللغة الجنليزية .

5- فهم وا�شتخدام الرتاكيب اللغوية الأ�شا�شية يف اللغة الجنليزية .
6- فهم مكونات اجلملة وكتابة اجلمل الب�شيطة.

7- فهم الأ�شا�شيات يف مهارة القراءة وال�شتيعاب . 

الفئة امل�شاركة:
�شباط

مكان النعقاد:

قاعة مركز اجلامعة العربية املفتوحة للتدريب 

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة اإعداد اخلطة العامة للتدريب 

الإدارة العامة ملراكز اخلدمة 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد امل�صاركنيمدة الدورة

تفرغ جزئي  10  6 اأ�شابيع 
(5-7) مساء      

2017/ 12/4
2018/ 1/ 10

الرابع والع�رشون : اجلامعة العربية املفتوحة
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دورة تدريبية يف اللغة الإجنليزية 

)امل�صتوي الثاين ( 

الهدف:

       الهدف من هذه الدورة حت�شني مهارات امل�شاركني يف اللغة الجنليزية وزيادة ثقتهم 

وحتفيزهم ورفع اأدائهم يف مكان العمل . 

املحتوى: 

1- القدرة على ال�شتماع وفهم املحادثات يف خمتلف ال�شياقات .
2- القدر علي التحدث يف املجالت الأ�شا�شية يف اللغة الجنليزية  .

3- ممار�شة ا�شتخدام الكلمات وامل�شطلحات والتعابري اللغوية يف جمالت خمتلفة . 
4- بناء اجلمل املركبة يف اللغة الجنليزية.

5- القدرة علي فهم الن�شو�س يف خمتلف املجالت .
6- القدرة علي كتابة فقرة متكاملة يف اللغة الإجنليزية .

 

الفئة امل�شاركة:

�شباط

مكان االنعقاد:

قاعة مركز اجلامعة العربية املفتوحة للتدريب 

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة اإعداد اخلطة العامة للتدريب 

الإدارة العامة ملراكز اخلدمة 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد المشاركينمدة الدورة

تفرغ جزئي  10  6 اأ�شابيع 
(5-7) مساء

2018/ 1/22
2018/ 2/ 28

الرابع والع�رشون : اجلامعة العربية املفتوحة
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الهدف:
       الهدف من هذه الدورة حت�شني مهارات امل�شاركني يف اللغة الجنليزية وزيادة ثقتهم 

وحتفيزهم ورفع اأدائهم يف مكان العمل . 

املحتوى: 

1- مهارة ال�شتماع ب�شكل متقدم .
2- مهارات التحدث ب�شكل متقدم .

3- كتابة املقالت والتقارير  . 
4- قراءة ن�شو�س معقدة وفهم معانيها .

5- ال�شتخدام ال�شحيح لعالمات الرتقيم  .
6- ا�شتخدام امل�شطلحات والتعابري الثقافية يف اللغة الجنليزية .

7- بناء اجلمل املعقدة يف اللغة الجنليزية . 

الفئة امل�شاركة:
�شباط

مكان االنعقاد:

قاعة مركز اجلامعة العربية املفتوحة للتدريب 

اجلهة امل�شتفيدة:

اإدارة اإعداد اخلطة العامة للتدريب 

الإدارة العامة ملراكز اخلدمة 

تاريخ االنعقادنظام الدورةعدد المشاركينمدة الدورة

تفرغ جزئي  10  6 اأ�شابيع 
(5-7) مساء

2018/ 3/5
2018/ 4/ 12

دورة تدريبية يف اللغة الإجنليزية 

)امل�صتوي الثالث ( 

الرابع والع�رشون : اجلامعة العربية املفتوحة
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الإ�صراف

الإدارة العامة للتدريب

مدير عام الإدارة العامة للتدريب

اللواء / اأنور عبد اللطيف الربج�س

اإعداد 

اإدارة اإعداد اخلطة العامة للتدريب

مدير الإدارة 

العقيد / علي فا�صل حيدر

م�صاعد مدير الإدارة

املقدم / �صامل فهد العجمي

تنفيذ

املـــــــــــــقـــــــــــــدم/ مـــــــــانـــــــــع مـــــــــــــــــــــرزوق الـــــعـــــجـــــمـــــي

الـــــــــــــــرائـــــــــــــــد/ نــــــــا�ــــــــصــــــــر �ــــــصــــــعــــــد الــــــطــــــامــــــي

املــــــــــــــــــــــــالزم/ اأحــــــــــمــــــــــد عـــــــ�ـــــــصـــــــوي الــــــعــــــنــــــزي

الـــــ�ـــــصـــــيـــــد/اإ�ـــــصـــــمـــــاعـــــيـــــل �ـــــصـــــعـــــد الـــــزغـــــلـــــول

الــــ�ــــصــــلــــيــــلــــي ثـــــمـــــيـــــم  زيـــــــنـــــــب   / الــــــ�ــــــصــــــيــــــدة 

حــــ�ــــصــــن نـــــــــــــــــوري  فـــــــاطـــــــمـــــــة   / الـــــــ�ـــــــصـــــــيـــــــدة 

الــــ�ــــصــــيــــدة/ �ــــــصــــــروق اأحــــــمــــــد عــــبــــد الـــرحـــيـــم

املـــــطـــــريي بـــــ�ـــــصـــــايـــــر حمــــ�ــــصــــن   / ـــــيـــــدة  الـــــ�ـــــص

املـــــطـــــريي ــــــــــواق حمـــــمـــــد  اأ�ــــــــــص  / الـــــ�ـــــصـــــيـــــدة 

اخلـــــالـــــدي اهلل  عــــبــــد  فــــاطــــمــــة   / الــــ�ــــصــــيــــدة 

اإدارة التن�صيق واملتابعة
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وزارة الداخلية
الإدارة العامة للتدريب

حر�شا منا على اإعداد واإ�شدار دليل اخلطة ال�شنوية للربامج التدريبي على اأكمل وجه 

واأي�شاً ملواكبة ماهو حديث يف جمال الربامج التدريبية .

نتمنى اأن ت�شاركنا باآرائك من خالل هذا ال�شتبيان

1. ماراأيك بالتنظيم احلايل لدليل اخلطة ال�شنوية للربامج التدريبية ؟
(د) مقبول  (ج) جيد   (ب) جيد جداً   (اأ) ممتاز 

* اإذا كان اجلواب (ج) اأو (د) ماهو التنظيم املنا�شب براأيك؟

2. هل تعتقد باأن حمتوى الربامج التدريبية املدرجة بالدليل تلبي الحتياجات التدريبية 
لداراتك؟

(ج) ل (ب) نوعاً ما    (اأ) نعم   

* اإذا كان اجلواب (ب) اأو (ج) ماهي اقرتاحاتكم للربامج التدريبية التي ترغب اأن تكون 
مدرجة يف ال�شنة القادمة ؟   
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3. هل تعتقد باأن الدليل ي�شل اإدارتك يف وقت منا�شب؟
(ب) ل (اأ) نعم     

* اإذا كان اجلواب (ب) ماهو اعتقادك التاريخ املنا�شب؟

4. اإذا كان لديك اأي اقرتاحات اأو مرئيات لتطري دليل اخلطة ال�شنوية للربامج التدريبية 
الرجاء ذكرها.

ن�شكر لكم ح�شن تعاونكم وم�شاركتنا يف تعبئة هذا ال�شتبيان ، الذي �شوف يكون له الأثر 

الإيجابي يف تطوير دليل اخلطة الربامج التدريبية يف الإ�شدارات القادمة.

) يرجى بعد تعبئة ال�صتبيان اإر�صاله على الإميل (

 E-mail : tdd@moi.gov.kw

مع حتيات 

الإدارة العامة للتدريب

اإدارة اعداد اخلطة العامة للتدريب

لال�شتف�شار 

 E-mail: tdd@moi.gov.kw
Tel.fax: 00965  24769470

                                            00965 24759237
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معهد تدريب ال�صباط

24825152هاتف العمل 
24825147الفاك�س

معهد تدريب �شباط ال�شف والأفراد

24847979هاتف العمل

هواتف الوزارات

22433357الداخلية 
22480000الأوقاف

2248000التجارة وال�شناعة
24819033املوا�شالت

24848300الدفاع
24836800الرتبية

22401300التعليم العايل
25371000الكهرباء واملاء

22480000املالية
22425141اخلارجية

25301000املوؤ�ش�شات العامة للرعاية ال�شكنية
22415301الإعالم
22480000العدل
22415200النفط

22428200التخطيط
24877422ال�شحة

22480000ال�شوؤون الجتماعية والعمل
25385520الأ�شغال

قطاع الأمن اخلا�س

24825152هاتف العمل 
قطاع �شوؤون اأمن احلدود

188222هاتف العمل البدالة 
23906142هاتف العمل

قطاع �صوؤون الأمن العام

25013245هاتف العمل 
25013254هاتف العمل + الفاك�س

قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت

24247271هاتف العمل 
24347271الفاك�س

قطاع الأمن اجلنائي

25635484هاتف العمل 
25614955الفاك�س

قطاع �صوؤون العمليات

25389348هاتف العمل 
25387097الفاك�س

قطاع �صوؤون املرور

24834777هاتف العمل 
قطاع �صوؤون اأمن املنافذ

24765139هاتف العمل 

هواتف هامة

112الطوارئ (اإطفاء / �شرطة/ اإ�شعاف)
مواعيد الإقالع والو�شول

( مطار الكويت الدويل)
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101ال�شتعالمات الهاتفية
171حجوزات اخلطوط اجلوية الكويتية 

25311141طوارئ املياه والكهرباء
1889988الهيئة العامة للمعلومات املدنية

1888050خفر ال�شواحل
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هواتف امل�صت�صفيات

22450005م�شت�شفى الأمريي
24849400م�شت�شفى ال�شدري
24729911م�شت�شفى الع�شكري

24815000م�شت�شفى ال�شباح
23940620م�شت�شفى العدان

25312700م�شت�شفى مبارك الكبري
24846000م�شت�شفى الرازي

24888000م�شت�شفى الفروانية
24840300م�شت�شفى ابن �شينا
24575300 م�شت�شفى اجلهراء

هواتف البنوك

1814444البنك املركزي 
22400900البنك الأهلي

1824080بنك برقان
1801801البنك الوطني

22449501بنك اخلليج
22411001البنك التجاري

22445050بنك بيت التمويل
1820082بنك بوبيان

1812000بنك الكويت وال�شرق الأو�شط
1866866البنك الدويل

22230722بنك ات�س ا�س بي �شي
2259400بنك �شيتي بنك

هواتف ال�صفارات

25318530البحرين
22519220اجلزائر

22519956م�شر
55262103لبنان

2253321الأردن
25379211الأرجنتني
25379211ا�شرتاليا
22552532النم�شا

25316042بنغالد�س
25722014بلجيكا

25228610الربازيل
25314458بلغاريا

22563025كندا
25333340ال�شني

22529018الت�شيك
25341005الدامنارك

25312890فنلندا
22582020فرن�شا
22520827املانيا

24817101اليونان
25323901هنغاريا

22530600الهند
24839927اإندوني�شيا

25356010اإيطاليا
25312870اليابان

25339601كوريا اجلنوبية
22575183ليبيا

22433075قرب�س
22560694اإيران
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