خـطة التدريب السنوية
لعـــــــــــام 2020م
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المقدمة

بسم اهلل الرمحن الرحيم
بناءً على توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي باعالن عام  2020عام االستعداد للخمسين،
والذي يصادف استضافة الدولة وامارة دبي بشكل خاص لمعرض اكسبو  2020الذي
يعتبر من اكبر واهم المعارض الدولية على مستوى العالم .
وقد سعت االدارة العامة للتدريب لتواكب هذه التطورات من خالل وضع برامج تخدم اهداف
وتوجهات الحكومة وذلك بإستحداث منصة ذكية تفاعلية تغطي جميع تخصصات التدريب
المختلفة ( امني – جنائي – مروري – اداري – ازمات وكوارث) والتي تطور من مهارات افراد
شرطة دبي الستضافة مثل هذه االحداث الهامة للخروج بها بالشكل المشرف محلي ًا وعربي ًا
وعالمي ًا وبما يعزز من مكانة دولة اإلمارات كدولة رائدة في جميع المجاالت.

والله ولي التوفيق
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القواعد التنظيمية الخاصة
بالدورات التدريبية
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تحرص اإلدارة العامة للتدريب على وضع ضوابط وقواعد تنظيمية شاملة عند اعداد خطط التدريب لشرطة ديب لما
يترتب عليها من حسن سير العملية التدريبية وتحقيق العائد المتوقع منها وذلك على النحو التايل :

 -1مدة تنفيذ الخطة:
يبدأ تنفيذ الخطة بمشيئة هللا تعاىل يف  / 5یناير  2020 /م وتنتهي يف  / 30نوفمبر  2020 /م

 -2النِصاب:
يتم تحديد النِصاب للبرامج ليكون الحد األدىن ( )10والحد األقصى ( )25منسب إلتاحة الفرصة لإلدارات العامة ومرا كز
الشرطة التي یتم التنسیب منها إلعداد خططها التدریبیة لتحقیق التوازن بین معدالت األداء ومعدالت التنمیة.

 -3واجبات المتدرب:
وتشتمل على:
قبل الدورة:

أثناء الدورة

بعد الدورة:

 - 1تسليم مهامه الوظيفية

 - 1االلتزام بالزي العسكري

 - 1تطبيق ماتعلمه على واقع

 - 2عدم الخروج يف إجازة أثناء

 - 2االلتزام بالحضور واالنصراف

فترة انعقاد الدورة
 - 3حضور الفحص الطبي إذا
تطلب ذلك

 - 3وضع الهاتف على الصامت
 - 4تدوين المالحظات الخاصة بالدورة
 - 5التفاعل مع المدرب أثناء الدورة

العمل
 - 2تسليم شهادة الدورة للشؤون
اإلدارية إلدخالها بالنظام
 - 3تعبئة استمارة التقييم إذا
تطلب ذلك

 -4اإلعفاء من التدريبات الرياضية:
يجوز إعفاء المتدرب من التمارين واالختبارات الرياضية أو الرماية يف حال وجود إعفاء طبي معتمد من قبل الجهات
المختصة.
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 -5إلغاء البرنامج عن المتدرب:
يُلغى البرنامج عن المتدرب إذا تجاوز غيابه ( )% 20من عدد الساعات المخصصة له مهما كانت األسباب.

 -6االعتذار عن المشاركة في البرنامج التدريبي:
عدم الموافقة على االعتذارات الواردة من قبل اإلدارات العامة والمرا كز ومن يُخالف ذلك يُعرض نفسه للمساءلة

القانونية ما لم يكن بعذر رسمي.

 -7التغيب عن البرامج التدريبية:
يف حالة عدم تقيد المتدرب بالمواظبة على حضور البرنامج دون عذر رسمي رغم علمه بتفريغه من عمله األصلي ،فإنه
يُقدم للمحاكمة العسكرية بتهمة التغيب بدون إجازة وفقا ً للفقرة (أ) من المادة رقم (  ) 121يف قانون الشرطة لسنة
 2012 - 6م باإلضافة إىل الغاء اشترا ك ُه بالبرنامج.

 -8تقديرات النجاح:
.1

ممتاز  % 91فأكثر.

.2

جيد جدًا  % 81إىل . % 90

.3

جيد  % 61إىل . % 80

.4

مقبول  % 51إىل . % 60

 -9الرسوب:
يُعد المتدرب راسبا ً يف البرنامج يف حال عدم اجتيازه االختبارات المقرره أو مشروع التخرج حسب اشتراطات كل دورة.
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 -10ترتيب النجاح:
يكون ترتيب النجاح وفقا ً لمجموع الدرجات المتحصل عليها يف نهاية البرنامج لكل متدرب.

 -11التفرغ للبرنامج:
يتم تفريغ المتدرب كلّيا ً أثناء فترة إنعقاد البرنامج.

 -12تقييم المتدربين:
يتم تقييم المتدربين وفق المراحل التالية:
المستوى الرابع( :النتائج)
قياس العائدعلى النتائج المؤسسية بسبب التدريب حسب خطة العمل المعدة لذلك.
المستوى الثالث :السلوكيات
قياس نسبة تطبيق المهارات والمعارف المكتسبة من التدريب يف بيئة العمل خالل فترة من ثالثة إىل ستة أشهر.
المستوى الثاين:
التعلم (قياس نسبة التعلم) المكتسبة من التدريب ويشمل:
• المعرفة والمهارات المكتسبة.
• الثقة يف تطبيق ما تعلمه يف العمل.
• االلتزام بتطبيق ما تم تعلمه يف العمل.
المستوى األول( :ردة الفعل)
قياس نسبة رضا المتدربين عن التدريب ويشمل:
• المدرب  • .المادة • .التنظيم.

8

 -13مهام الجهة المنظمة ( المنسق التدريبي):
على المنسق التدريبي إعداد تقرير عن البرنامج شامال اآليت :
.1

كشف الحضور واالنصراف.

.2

اإلستمارات واالختبارات قبل وبعد التدريب.

.3

إعداد تقرير يتضمن اإليجابيات والسلبيات عن البرنامج التدريبي وإقتراحات التطوير.

.4

االلتزام بتعريف منسبي البرامج التي تعقد يف مقارهم باآليت:
أ  -خطط االخالء (مخارج الطوارئ  -نقاط التجمع)
ب -أماكن طفايات الحريق
ج -أماكن صناديق اإلسعافات األولية

.5

التدقيق على طلبات التنسيب للدورات وذلك على النحو التايل:
أ  -توافر شروط التنسيب العامة لجميع الدورات وهي:

		

 -تطابق الفئة المستهدفة

		

 -تطابق الوصف والمسمى الوظيفي

		

 -عدم تكرار المنسب يف الربع الواحد.

		

 -شرط االلتحاق بالدورة التأسيسية إذا تطلب ذلك للدورات المُ تقدمة.

		

 عدم التكرار يف نفس الدورة خالل آخر عامينب  -الشروط الخاصة (الدورات الميدانية والتي تتطلب جهد بدين)

		

 -شرط العمر

		

 -شرط اجتياز الفحص الطبي

9

المشتركة
الدورات العامة ُ

المشتركة التي تم
يحتوي هذا القسم على الدورات التدريبية ُ
بناء على االحتياجات التدريبية لإلدارات العامة ومراكز
إعتمادها
ً
الشرطة خالل العام الحالي .ويتضمن هذا القسم مالحق تدريبية
مختلفة هي ( :جنائي  -أمني  -أزمات وكوارث  -مروري  -إداري)
المشاركة في فعالياتها
ليتسنى لجميع الفئات الوظيفية
ُ
لالرتقاء بالعمل األمني واإلداري بشرطة دبي.

الملحق الجنائي
ُ
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دورة تدريب مسؤولي الدوريات ومساعديهم على رفع البصمات
األهداف:
الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

تدريب مسؤويل الدوريات ومساعديهم على كيفية رفع البصمات بطريقة صحيحة.
مسؤويل الدوريات ومساعديهم ممن تتطلب طبيعة عملهم االنتقال لمسرح الحادث.
 25 - 10متدربا ًً.
	•التعريف بمسرح الجريمة والبصمات
	•إجراءات المستجيب األول
	•انواع اآلثار المادية وطرق التعامل معها
	•التصوير الجنايئ
	•إظهار آثار البصمات بواسطة مساحيق
البصمات وطرق رفعها

مدة الدورة  5 :أيام
الساعات التدريبية  25 :ساعة
عدد الدورات  13 :دورة
تاريخ االنعقاد 2020 / 01 / 09 - 05 :
2020 / 01 / 30 - 26
2020 / 03 / 12 - 08
2020 / 03 / 19 - 15
2020 / 04 / 09 - 05
2020 / 06 / 11 - 07
2020 / 06 / 18 - 14
2020 / 07 / 09 - 05
2020 / 07 / 23 - 19
2020 / 08 / 06 - 02
2020 / 08 / 27 - 23
2020 / 09 / 17 - 13
2020 / 09 / 24 - 20

	•توثيق مسرح الحادث عن طريق التصوير
الفوتوغرايف
	•المعاينة الفنية لمسرح الجريمة
	•المعاينة الدقيقة لفني البصمات
	•طرق التعامل مع اآلثار حسب األسطح
	•رفع آثار البصمات

مكان االنعقاد  :اإلدارة العامة لألدلة الجنائية وعلم
الجريمة
المُ حاضر :من داخل القوة
الجهة المنظمة :اإلدارة العامة لألدلة الجنائية وعلم
الجريمة
مستوى الدورة  :تأسيسي
نوع الدورة  :سلوكية  -مهارية
أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • نقاش وحوار • ورش عمل
الفوائد المتوقعة  :إ كساب المشاركين مهارات رفع البصمات
بطريقة صحيحة وتقليل الوقت والجهد
ارتباط البرنامج

باستراتيجية شرطة ديب  :خفض معدالت الجريمة
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دورة تنشيطية في استخدام أجهزة النفخ لفحص الكحول
األهداف:

الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

المحافظة على كفاءة العاملين يف مجال الدوريات على استخدام أجهزة النفخ لفحص
الكحول.
فئات الدعم من صف الضباط واألفراد العاملين يف مجال الدوریات والمناوبات.
 25-10متدربا ًً.
• إدخال البيانات يف نظام الجهاز بصورة صحيحة
• االستخدام األمثل إلجراء النفخ وتوثيق النتائج
• إعداد االستمارة المعتمدة لدى الجهات المعنية بدقة عالية

مدة الدورة  :يوم واحد.
الساعات التدريبية  5 :ساعات.
عدد الدورات  :دورتان
تاريخ االنعقاد 2020 / 01 / 07 :
2020 / 04 / 07

مستوى الدورة  :تأسيسي.
نوع الدورة  :مهارية
أساليب التدريب والتقييم  • :تمارين جماعية • اختبارات
الفوائد المتوقعة  :استمرارية جودة وكفاءة األداء لدى
المتدربين و تقليل إرسال العينات

مكان االنعقاد  :اإلدارة العامة لألدلة
الجنائية وعلم الجريمة.
المُ حاضر  :من داخل القوة.
الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة لألدلة
الجنائية وعلم الجريمة.
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السلبية و تقليل مصاريف الفحص

ارتباط البرنامج

التأكيدي.

باستراتيجية شرطة ديب  :خفض معدالت الجريمة.

دورة الكشف عن الوثائق والمستندات المزورة
األهداف:

تمكين المتدربین من معرفة آلیات فحص المستندات و طرق التزویر.

الفئة المستهدفة:

فئات الدعم من العاملین يف مجال التعامل مع الوثائق والمستندات.

عدد المتدربين:
المحتوى:

 25-10متدربا ًً.
• فحص العمالت

• فحص الجوازات
• فحص الوثائق والمستندات

مدة الدورة  :يوم واحد
الساعات التدريبية  5 :ساعات
عدد الدورات  :دورتان
تاريخ االنعقاد 2020 / 01 / 08 :
2020 / 11 / 23

مكان االنعقاد  :اإلدارة العامة لألدلة الجنائية

مستوى الدورة  :تأسيسي
نوع الدورة  :معرفية
أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • تمارين جماعية
• ورش عمل

الفوائد المتوقعة  :نشر الوعي والمعرفة لدى المتعاملين
مع المستندات وإرسال المشكوك يف

وعلم الجريمة

المُ حاضر  :من داخل القوة

الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة لألدلة الجنائية
وعلم الجريمة

صحتها للجهة المعنية

ارتباط البرنامج

باستراتيجية شرطة ديب  :خفض معدالت الجريمة
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دورة اإلعداد األمثل لملف البالغ الجنائي
األهداف:
الفئة المستهدفة:

رفع كفاءة الموظفين يف إعداد ملف البالغ الجنايئ.
فئات الدعم من الضباط وصف الضباط واألفراد العاملين يف مجال التحقيق الجنايئ

والمعقبين الذين ال تتجاوز خبراتهم  5سنوات.
عدد المتدربين:
المحتوى:

 25-10متدربا ً.
• اإلجراءات الخاصة بإعداد ملف القضية
• المشاكل والعقبات التي تواجه القائمين على عملية االستجواب
• األخطاء الشائعة بمرحلة االستجواب التي تؤدي إىل حفظ القضايا
• دراسة قضايا صدر أمر من قبل النيابة بحفظها

مدة الدورة  5 :أیام.
الساعات التدريبية  25 :ساعة.
عدد الدورات  :دورتان
تاريخ االنعقاد 2020 / 01 / 16 - 12 :

نوع الدورة  • :معرفية • مهارية
أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • تمارين جماعية
• اختبارات

الفوائد المتوقعة  :تقليل نسبة القضايا المحفوظة
لدى النيابة العامة (ألوجه إقامة

2020 / 08 / 13 - 09

الدعوى) لعدم كفاية األدلة بحيث

مكان االنعقاد  :اإلدارة العامة للتحريات

تتوافق مع المؤشر بأن ال تتجاوز

والمباحث الجنائية.

( )%6من جملة البالغات المحالة

المُ حاضر  :من داخل القوة.
الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للتحريات
والمباحث الجنائية.

مستوى الدورة  :تأسيسي.
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ارتباط البرنامج

للنيابة العامة سنويا ً.

باستراتيجية شرطة ديب :خفض معدالت الجريمة.

دورة طبع البصمات على النظام اإللكتروني
األهداف:
الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

تأهيل المتدربین على القيام بمهام مأمور البصمات يف التبصيم الجنايئ.
فئات الدعم من صف الضباط واألفراد العاملين يف مجال االختصاص.
 10-7متدربا ًً.
• نبذة تاريخية عن البصمات.
• مراحل تكوين البصمات يف جسم اإلنسان.

• أهمية و مميزات البصمات العشرية و األكف.

• أشكال البصمات.

• تدريب عملي على طبع البصمات.

مدة الدورة  5 :أیام.
الساعات التدريبية  25 :ساعة.
عدد الدورات  8 :دورات.
تاريخ االنعقاد 2020 / 01 / 16 - 12 :
2020 / 02 / 06 - 02
2020 / 03 / 05 - 01
2020 / 04 / 02 - 3/29
2020 / 06 / 25 - 21
2020 / 07 / 16 - 12
2020 / 08 / 13 - 09
2020 / 09 / 10 - 06
مكان االنعقاد  :اإلدارة العامة لألدلة.
الجنائية وعلم الجريمة.
المُ حاضر  :من داخل القوة.

الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة لألدلة الجنائية وعلم الجريمة
مستوى الدورة  :تأسيسي.
نوع الدورة  • :معرفية • مهارية

أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • نقاش وحوار.

•تمارين جماعية • اختبارات.

الفوائد المتوقعة  :الخروج بكوادر بشرية مدربة على جهاز
التبصيم اإللكتروين وذلك لتسهيل وتسريع
عملية تقديم خدمة حسن السيرة والسلوك
وتقليل الوقت وتسريع اإلجراءات باالضافة
إىل تقليل التكاليف التشغيلية المترتبة

على ذلك.

ارتباط البرنامج
باستراتيجية شرطة ديب  :خفض معدالت الجريمة.
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دورة كيفية المحافظة على األدلة واآلثار المادية في مسرح الجريمة
األهداف:
الفئة المستهدفة:

تعریف المتدربین بأهمية اآلثار المادية و كيفية رفعها و تحريزها بالطرق السليمة.
فئات الدعم من الضباط و صف الضباط واألفراد ممن تتطلب طبيعة عملهم االنتقال

لمسرح الحادث.
عدد المتدربين:
المحتوى:

 25-10متدربا ًً.
• المهام الرئيسية لفريق مسرح الجريمة
• أنواع اآلثار المادية
• إجراءات التخطيط لمسرح الجريمة
• طرق رفع و تحريز اآلثار المادية
• أساسيات الرسم التخطيطي.
• بيانات الرسم التخطيطي

مدة الدورة  :يومان.
الساعات التدريبية  10 :ساعات.
عدد الدورات  :دورتان
تاريخ االنعقاد 2020 / 01 / 23 - 22 :
2020 / 02 / 10 - 09
مكان االنعقاد  :اإلدارة العامة لألدلة الجنائية
وعلم الجريمة.
المُ حاضر  :من داخل القوة.
الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة لألدلة الجنائية
وعلم الجريمة.
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• كيفية تحديد مواقع اآلثار المادية يف
مسرح الجريمة

• لوحة مفاتيح الرموز

• التصوير الجنايئ لمسرح الجريمة.
• تصوير اآلثار المادية و االحراز

مستوى الدورة  :تأسيسي.
نوع الدورة  • :معرفية • مهارية

أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • نقاش وحوار • اختبارات
الفوائد المتوقعة  • :رفع كفاءة األفراد يف كيفية المحافظة
على األدلة و اآلثار المادية يف مسرح
الجريمة لكشف غموضها.

• قلة األخطاء يف ضياع األدلة واآلثار
المادية.

ارتباط البرنامج
باستراتيجية شرطة ديب  :خفض معدالت الجريمة.

دورة التحقيق الجنائي التأسيسي
األهداف:
الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

تأهيل المحققين الجدد للعمل يف مجال التحقيق الجنايئ.
العاملون يف مجال التحقيق الذين ال تتعدى خبراتهم  5سنوات.
 25-10متدربا ًً.
• قواعد التحقيق الجنايئ وأساليبه

• معالجة األخطاء لدى المحققين

• كيفية اعداد التقارير بصورة قانونية

• فن التحقيق الجنايئ وكيفية استخالص األدلة
• كيفية إعداد ملف البالغ الجنايئ بشكل متكامل وصحيح تمهيدًا الحالته إىل جهات
االختصاص (النيابة)

مدة الدورة  5 :أیام.
الساعات التدريبية  25 :ساعة.
عدد الدورات  :دورتان
تاريخ االنعقاد 2020 / 01 / 30 - 26 :
2020 / 04 / 23 - 19
مكان االنعقاد  :اإلدارة العامة للتحريات

الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للتحريات والمباحث
الجنائية.

مستوى الدورة  :تأسيسي.
نوع الدورة  • :معرفية • مهارية

أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • ورش عمل • تمارين جماعية
الفوائد المتوقعة  :تأهيل عدد من المحققين الجدد
للقيام بوظائف التحقيق وفق األسس

والمباحث الجنائية.
المُ حاضر  :من داخل القوة.

ارتباط البرنامج

القانونیة.

باستراتيجية شرطة ديب  :خفض معدالت الجريمة.
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دورة التصوير الضوئي الجنائي
األهداف:
الفئة المستهدفة:

عدد المتدربين:
المحتوى:

إ كساب المشاركين مهارات التعامل مع الكاميرا والتقاط الصور يف مسرح الحادث.
فئات الدعم من الضباط وصف الضباط واألفراد المناوبين ممن تتطلب طبيعة عملهم
االنتقال إىل مسرح الحادث.
 25-10متدربا ًً.
	•أساسيات تشغيل الكاميرا وضبط اإلعدادات
	•العدسات وأنواعها

	•تصوير مسرح الجريمة واآلثار المادية
	•تدريبات عملية

مدة الدورة  5 :ايام
الساعات التدريبية  25 :ساعة
عدد الدورات  :دورتان
تاريخ االنعقاد 2020 / 02 / 20 - 16 :
2020 / 06 / 04 - 5/31
مكان االنعقاد  :اإلدارة العامة لألدلة الجنائية
وعلم الجريمة
المُ حاضر  :من داخل القوة
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الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة لألدلة الجنائية وعلم الجريمة
مستوى الدورة  :تأسيسي
نوع الدورة  :مهارية
أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • التمارين الجماعية
• اختبارات
الفوائد المتوقعة  :رفع كفاءة األفراد يف كيفية تصوير األدلة

ارتباط البرنامج

واآلثار المادية يف مسرح الحادث

باستراتيجية شرطة ديب  :خفض معدالت الجريمة

دورة األساليب اإلجرامية
األهداف:
الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

تأهيل المتدربين للربط بين القضايا الجنائية حسب األسلوب اإلجرامي للجناة أو ما يتم
العثور عليه من أدلة يف مسرح الجريمة ومعرفة األساليب اإلجرامية لها.
العاملون يف مجال (التعقيب – المحققين الجنائيين – شعبة دراسة الملفات).
 25-10متدربا ًً.
• معرفة األساليب اإلجرامية
• االستمارة الجنائية
• الربط والتحليل الجنايئ وتشابه األساليب
• مهارة ا كتشاف األساليب المرتكبة يف
الجريمة وتحديدها
• التعرف على أصحاب السوابق يف
المجال اإلجرامي
• أهم األساليب يف ارتكاب الجريمة

مدة الدورة  4 :أیام.
الساعات التدريبية  20 :ساعة.
عدد الدورات  :دورتان
تاريخ االنعقاد 2020 / 03 / 05 - 02 :
2020 / 07 / 23 - 20
مكان االنعقاد  :اإلدارة العامة للتحريات
والمباحث الجنائية.
المُ حاضر  :من داخل القوة.

• عرض قضايا جنائية مضبوطة بين فترات زمنية
متباعدة وكيفية ربطها بمتهم واحد أو عصابة
واحدة متخصصة (قضية توتو على سبيل
المثال).
• الربط بين القضايا الجنائية حسب األسلوب
اإلجرامي للجناة أو ما يتم العثور عليه من أدلة
يف مسرح الجريمة.
• فنيات الربط عن طريق تحديد القواسم
المشتركة يف البالغات

الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للتحريات والمباحث
الجنائية.
مستوى الدورة  :تأسيسي.
نوع الدورة  • :معرفية • مهارية

أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • نقاش وحوار • ورش عمل
الفوائد المتوقعة  :تأهيل عدد ( )40منتسب لمعرفة كيفية
الربط بين البالغات الجنائية حسب

ارتباط البرنامج

األسلوب اإلجرامي.

باستراتيجية شرطة ديب  :خفض معدالت الجريمة.
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دورة التعامل مع المستندات للعاملين في السجالت الجنائية
األهداف:
الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

تعریف العاملین باإلجراءات الصحیحة لحفظ المستندات واألحراز.
فئات الدعم من الضباط و صف الضباط واألفراد العاملین يف السجالت الجنائیة والتحقیق.
 25-10متدربا ًً.
• كيفية التعامل مع المستندات
• طرق التحريز

• اإللمام بالتزوير المادي

مدة الدورة  :يوم واحد
الساعات التدريبية  5 :ساعات.
عدد الدورات  :دورتان

مستوى الدورة  :تأسيسي.
نوع الدورة  • :معرفية

تاريخ االنعقاد 2020 / 04 / 16 :

أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • نقاش وحوار • تمارين
جماعية

2020 / 10 / 15

الفوائد المتوقعة  :اإللمام بفحوصات قسم المستندات
والمساهمة

مكان االنعقاد  :اإلدارة العامة لألدلة الجنائية
وعلم الجريمة
المُ حاضر  :من داخل القوة.
الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة لألدلة الجنائية
وعلم الجريمة
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بإرسال

المستندات

المشكوك فيها يف صورة جيدة قابلة

ارتباط البرنامج

للفحص والمحافظة عليها.

باستراتيجية شرطة ديب  :خفض معدالت الجريمة.

دورة أساليب التحقيق مع األطفال
األهداف:

الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

تعزيز قدرات العاملين يف المجال الميداين الشرطي واالجتماعي على أساليب التحقيق

مع األطفال.

فئات الدعم من الضباط وصف الضباط واألفراد العاملين يف مجال التحقيق الجنايئ.
 25 - 10متدربا ًً.
	•التعريف بحقوق الطفل (قانون وديمة)
	•مهارات االتصال المهنية الخاصة بالعاملين يف مجال حماية األطفال (النيابة العامة) -
(األدلة الجنائية)
	•أشكال العنف ضد األطفال تعريفها وأساليب التحقيق مع األطفال يف مراحل جمع
االستدالالت (وزارة الداخلية)

مدة الدورة  :يومان.
الساعات التدريبية  10 :ساعات.
عدد الدورات  :دورة واحدة
تاريخ االنعقاد 2020 / 06 / 25 - 24 :
مكان االنعقاد  :اإلدارة العامة لحقوق
اإلنسان بشرطة ديب
المُ حاضر  :من داخل القوة.
الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة لحقوق
اإلنسان بشرطة ديب

مستوى الدورة  :تأسيسي
نوع الدورة  :معرفية.
أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • نقاش وحوار • اختبارات

الفوائد المتوقعة  :تعزيز قدرات العاملين المختصين بحماية
األطفال يف كيفية التعامل مع األطفال
من الناحية النفسية والسلوكية

ارتباط البرنامج
باستراتيجية شرطة ديب  :خفض معدالت الجريمة
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دورة التحقيق الجنائي التقدمي
األهداف:

تطوير مهارات المحققين وصقل خبراتهم والتعرف على فنيات ووسائل التحقيق الحديثة.

الفئة المستهدفة:

فئات الدعم من الضباط وصف الضباط واألفراد العاملين يف مجال التحقیق الجنايئ ممن

سبق لهم االلتحاق بالدورة التاسیسیة.
عدد المتدربين:
المحتوى:

 25-10متدربا ًً.
• تطوير مهارات المحققين والتعرف على فنيات ووسائل التحقيق الحديثة يف جميع أنواع
الجرائم .

• كيفية تعزيز الدليل القانوين

مدة الدورة  5 :أیام.
الساعات التدريبية  25 :ساعة.
عدد الدورات  :دورتان
تاريخ االنعقاد 2020 / 08 / 27 - 23 :
2020 / 11 / 05 - 01
مكان االنعقاد  :اإلدارة العامة للتحريات
والمباحث الجنائية.
المُ حاضر  :من داخل القوة.
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الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للتحريات والمباحث
الجنائية.
مستوى الدورة  :تقدمي.
نوع الدورة  • :معرفية • مهارية

أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • ورش عمل
• تمارين جماعية • اختبارات

الفوائد المتوقعة  :رفع كفاءة المحققين الجنائيين وتمكينهم
من قيامهم بمهامهم بحرفية عالية.

ارتباط البرنامج
باستراتيجية شرطة ديب  :خفض معدالت الجريمة.

دورة إجراءات الضابط المناوب
األهداف:
الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

صقل مهارات الضباط المناوبين يف التعامل مع القضايا المختلفة.
الضباط المناوبين يف مرا كز الشرطة الذين ال تتعدى خبراتهم  5سنوات.
 25-10متدربا ًً.
• التعامل مع البالغات والقضايا بحرفية عالية من حيث االنتقال واإلجراءات المتخذة.

• عوامل نجاح الضابط المناوب ومعوقات العمل.

• التنظيم يف المجموعة األمنية المناوبة من حيث المعلومات األمنية لبسط السيطرة
األمنية بالشكل الصحيح.

• التعريف يف المرا كز ومناطق االختصاص لبسط السيطرة األمنية.
• فن التعامل مع الجمهور يف مختلف الشرائح وتلبية المتطلبات وفق اإلجراءات.
• سيناريوهات قضايا واقعية.

مدة الدورة  5 :أيام.
الساعات التدريبية  25 :ساعة.
عدد الدورات  :دورة واحدة
تاريخ االنعقاد 2020 / 11 / 12 - 08 :
مكان االنعقاد  :اإلدارة العامة للتحريات
والمباحث الجنائية.

المُ حاضر :من داخل القوة.
الجهة المنظمة :اإلدارة العامة للتحريات
والمباحث الجنائية.

مستوى الدورة  :تخصصي
نوع الدورة  :مهارية.
أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • نقاش وحوار • ورش
عمل

الفوائد المتوقعة  :تمكين الضباط المناوبين للقيام
بمهامهم بحرفية عالية والتقليل من
األخطاء يف إجراءات القضايا المختلفة.

ارتباط البرنامج
باستراتيجية شرطة ديب  :خفض معدالت الجريمة.

25

الملحق األمني
ُ
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ورشة عمل قارئ اللوحات المطلوبة ()ANPR
األهداف:
الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

تأهيل العاملین على كیفیة التعامل والتعرف علی السيارات المطلوبة.
فئات الدعم من صف الضباط واألفراد العاملين يف مجال الدوريات.
 25-10متدربا ًً.
• كيفية إعادة تشغيل الجهاز
• طريقة تشغيل الجهاز

• نمط التصوير يف النهار والليل

• مفتاح الخيارات

• التحكم بمدخالت الكاميرا

• بيانات المركبة المطلوبة

• واجبات مسؤول الدورية
• طريقة استخدام لوحة مؤشر المركبات المتحركة

• معوقات توقف البرنامج

• طريقة استخدام لوحة مؤشر المركبات الواقفة

• نمط التحرك الحر

مدة الدورة  :يوم واحد.
الساعات التدريبية  5 :ساعات.
عدد الدورات  :دورتان.
تاريخ االنعقاد 2020 / 01 / 12 :
2020 / 08 / 06

مكان االنعقاد  :اإلدارة العامة للعمليات.
المُ حاضر  :من داخل القوة.

الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للعمليات.

مستوى الدورة  :تأسيسي.
نوع الدورة  :مهارية.

أساليب التدريب والتقييم  • :ورش عمل • تدریب عملي
• اختبارات.
الفوائد المتوقعة  • :االستخدام األمثل لكاميرات الدوريات

ارتباط البرنامج

• القدرة على رصد السيارات المطلوبة.

باستراتيجية شرطة ديب  :خفض معدالت الجريمة.
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دورة مشغلي أجهزة التفتيش
األهداف:
الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

تمكين العاملين على استخدام أجهزة التفتيش يف المطارات ألداء مهامهم بحرفية عالية.
العاملون يف مجال االختصاص ممن سبق لهم حضور دورة أمن الطيران األساسي.
 25-10متدربا ًً.
• التدريب الصحيح على إجراءات التفتيش على األجهزة.
• استخدام األساليب العلمية واألجهزة الحديثة يف ا كتشاف أماكن إخفاء المخدرات وتفتيش
األشخاص ووسائل االنتقال التي تستخدم يف التهريب وغيرها من الطرق الحديثة يف
أساليب التفتيش.
• تدريب عملي لصقل مهارات العاملين على أجهزة التفتيش  .بحيث تمرر ما يقارب 350
حقيبة بداخلها كافة أنواع األسلحة والممنوعات حتى يتمكن المفتش من صقل مهاراته.

مدة الدورة  5 :أیام.
الساعات التدريبية  25 :ساعة.
عدد الدورات  5 :دورات
تاريخ االنعقاد 2020 / 01 / 23 - 19 :
2020 / 03 / 26 - 22
2020 / 06 / 25 - 21

المُ حاضر  :من داخل القوة
الجهة المنظمة  :مركز ديب ألمن الطیران المدين  -المركز
اإلقليمي يف الشرق األوسط لمنظمة
الطيران المدين الدولية (اإليكاو).

مستوى الدورة  • :تأسيسي • تخصصي
نوع الدورة  • :معرفية • .مهارية

 2020 / 09/03 - 08/30أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • تدریب عملي • اختبارات
2020 / 11 / 19 - 15
تقليل عمليات االختراقات األمنية والتهريب

مكان االنعقاد  :مركز ديب ألمن الطيران
المدين – اإلدارة العامة ألمن
المطارات  /مطارات ديب.
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الفوائد المتوقعة :

ارتباط البرنامج

يف المطارات.

باستراتيجية شرطة ديب  :التأمين والحماية.

دورة لغة المكان
األهداف:

الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

تأهيل العاملين يف المجال الميداين و رفع الحس األمني لديهم يف البيئة المحيطة بهم
والقدرة على التحليل واالستنتاج.

فئات الدعم من صف الضباط واألفراد العاملين يف مجال الدوريات.
 25-10متدربا ًً.
• معرفة أفضل السبل لالستفادة من المكان يف القبض على المجرمين والكشف
عن الجريمة أو الحد منها.
• ابتكار أساليب جديدة يف مجال التمويه حسب خصوصية المكان.

• دراسة مناطق االختصاص والتركيز على األماكن التي تتمركز فيها الجرائم.

• معرفة مؤشرات لغة المكان ومدى فاعليتها يف خفض نسبة الجرائم.
• قواعد تخزين األسلحة الصغيرة

مدة الدورة  :يوم واحد
الساعات التدريبية  5 :ساعات.
عدد الدورات  :دورتان
تاريخ االنعقاد 2020 / 01 / 30 :
2020 / 08 / 23
مكان االنعقاد  :اإلدارة العامة للعمليات.
المُ حاضر  :من داخل القوة.

الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للعمليات.
مستوى الدورة  :تأسيسي
نوع الدورة  :مهارية
أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • ورش عمل • تمارين جماعية
الفوائد المتوقعة  :رفع تقارير لغة المكان للوقاية والحد من
الجريمة.

ارتباط البرنامج
باستراتيجية شرطة ديب  :خفض معدالت الجريمة.
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دورة أمن الطيران األساسي
األهداف:
الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

تزويد الموظفين الجدد بالمهارات األساسية للعمل بأمن المطارات.
العاملون يف مجال االختصاص.
 25-10متدربا ًً.
• العمل بالمطارات
• مراقبة دخول األشخاص
• التعرف على أجهزة التفجير
• مراقبة دخول المركبات
• الطوارئ ومنع الحرائق.
• القيام بالدوريات والحراسة

مدة الدورة  5 :أيام.
الساعات التدريبية  25 :ساعة.
عدد الدورات  4 :دورات
تاريخ االنعقاد 2020 / 02 / 06 - 02 :
2020 / 04 / 16 - 12
2020 / 07 / 09 - 05
2020 / 10 / 15 - 11
مكان االنعقاد  :مركز ديب ألمن الطيران
المدين – اإلدارة العامة

ألمن المطارات /
مطارات ديب.
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• الكشف على األمتعة بأشعة أ كس
• التفتيش الذايت العادي لألمتعة
• منطقة انتظار معقمة

• مرافقة األشخاص واألمتعة والبضائع
• حماية الطائرات الرا كنة يف مواقفها

• التفتيش على الركاب والفحص الذايت البدين للركاب
المُ حاضر  :من داخل القوة.
الجهة المنظمة  :مركز ديب ألمن الطیران المدين  -المركز
اإلقليمي يف الشرق األوسط لمنظمة
الطيران المدين الدولية (اإليكاو)

مستوى الدورة  :تأسيسي
نوع الدورة  • :معرفية • مهارية
أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • نقاش وحوار • ورش عمل
• تمارين جماعية • اختبارات

الفوائد المتوقعة  :تمكين الموظفين ألداء مهامهم
بأمن المطارات بحرفية عالية.

ارتباط البرنامج
باستراتيجية شرطة ديب  :التأمين والحماية.

دورة مشرفي أمن الطيران المدني
األهداف:

تمكین العاملین يف أمن الطیران للقیام بمهام اإلشراف و مراقبة تطبیق اإلجراءات األمنية بالمطار.

الفئة المستهدفة:

العاملون يف مجال االختصاص ممن سبق لهم حضور دورة أمن الطيران األساسي واجتياز

عدد المتدربين:
المحتوى:

دورة مشغلي أجهزة التفتيش بنسبة التقل عن .% 75

 25-10متدربا ًً.
• اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف على تطبيق المفاهيم ذات
العالقة بأمن الطيران المدين الواردة بالوثائق
التشريعية والقانونية الصادرة عن منظمة
الطيران المدين الدولية (اإليكاو) يف مجال أمن
الطيران المدين ،والتي تشمل مُلحق األمن
السابع عشر ودليل أمن الطيران المدين،
واتفاقيات أمن الطيران المدين الدولية.
• مراقبة تفتيش وفحص الركاب وأمتعتهم
واألمتعة المسجلة حسب القواعد القياسية
الدولية وإجراءات التشغيل المحلية
• مراقبة وتنظيم االستجابة األولية لحاالت
الطوارئ األمنية الناتجة عن أفعال التدخل
غير المشروع ضد الطيران المدين

مدة الدورة  5 :أيام.

الساعات التدريبية  25 :ساعة.
عدد الدورات  :دورتان

تاريخ االنعقاد 2020 / 02 / 13 - 09 :
2020 / 06 / 18 - 14
مكان االنعقاد  :مركز ديب ألمن الطيران
المدين – اإلدارة العامة
ألمن المطارات /
مطارات ديب.
المُ حاضر  :من داخل القوة.

• تطبيق مبادئ القيادة ومهارات االتصال وتحفيز
العاملين بأمن الطيران المدين
• مراقبة تطبيق إجراءات التشغيل القياسية
( )SOPSالدولية والمحلية
• توزيع وتعيين العاملين بأمن المطارات للقيام
بواجباتهم بأفضل مستوى
• تقييم أداء العاملين بأمن الطيران المدين
والمطارات ،واألشراف على تدريبهم األساسي
والعالجي واإلنعاش
• التأكد من التحضيرات والسجالت وصياغة تقارير
الحوادث األمنية حسب القواعد القياسية الدولية
• تأسيس االتصال والتنسيق مع الهيئات والدوائر
والمنظمات األخرى ذات العالقة بأمن الطيران
المدين

الجهة المنظمة  :مركز ديب ألمن الطیران المدين  -المركز
اإلقليمي يف الشرق األوسط لمنظمة
الطيران المدين الدولية (اإليكاو)

مستوى الدورة  • :تخصصي • تقدمي

نوع الدورة  • :معرفية • مهارية
أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • نقاش وحوار • ورش عمل
• اختبارات
الفوائد المتوقعة  :االستعداد الدائم لصد أي فعل من أفعال
التدخل غير المشروع.

ارتباط البرنامج
باستراتيجية شرطة ديب  :التأمين والحماية
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دورة المستجيب األول
األهداف:

الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

	•رفع وتحسين مستوى األمن والسالمة للمستجيب األول يف مواقع االشتباه بوجود
مواد متفجرة أو انفجار.
	•تحسين مستوى المعرفة يف المحافظة على مواقع االشتباه بوجود مواد مُتفجرة أو انفجار.
	•منع التلوث الناتج من االنفجار.
فرق التحقيق والمناوبين يف مرا كز الشرطة والدفاع المدين واإلسعافات وموظفي المترو.
 25-10متدربا ًً.
	•مقدمة يف علم المتفجرات باإلضافة إىل عرض تفجيري.

	•اإلجراءات الواجب اتباعها عند االشتباه بوجود مواد متفجرة أو انفجار.
	•الحفاظ على موقع االشتباه بوجود مواد متفجرة أو انفجار.
	•مقدمة عن اإلجراءات الواجب اتباعها لمنع التلوث.
	•عرض أمثلة من قضايا سابقة.

مدة الدورة :
الساعات التدريبية :
عدد الدورات :
تاريخ االنعقاد :
مكان االنعقاد :

يوم واحد
 5ساعات
دورة واحدة

2020 / 02 / 13
اإلدارة العامة لألدلة الجنائية وعلم
الجريمة

المُ حاضر :
الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة لألدلة الجنائية وعلم الجريمة
من داخل القوة

مستوى الدورة  :تأسيسي
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نوع الدورة  :معرفية
أساليب التدريب والتقييم  :مُحاضرة • اختبارات • عرض تفجيري
الفوائد المتوقعة •	 :المحافظة على األدلة المادية يف موقع
االشتباه بوجود مواد متفجرة أو انفجار.

ارتباط البرنامج

	•رفع الوعي بمخاطر المواد المتفجرة
لتحسين احتياطات األمن والسالمة.

باستراتيجية شرطة ديب  :االستجابة للحاالت الطوارئ

دورة إدارة أمن الطيران المدني
تعريف المتدريبين بمهام إدارة أمن الطيران المدين بالمطارات .

األهداف:

العاملون يف مجال االختصاص ممن سبق لهم حضور دورة أمن الطيران األساسي ودورة

الفئة المستهدفة:

مشريف أمن الطيران المدين واجتياز دورة مشغلي أجهزة التفتيش بنسبة التقل عن .% 75
 25-10متدربا ًً.

عدد المتدربين:

• إدارة أمن الطيران.

المحتوى:

• إدارة الموارد البشرية.

• استبيان التفتيش والتحقق من األنظمة.

• التوظيف واالختبار والتدريب.

• اإلجراءات التشغيلية.

مدة الدورة  5 :أیام.
الساعات التدريبية  25 :ساعة.
عدد الدورات  :دورة واحدة
تاريخ االنعقاد 2020 / 02 / 27 - 23 :
مكان االنعقاد  :مركز ديب ألمن الطيران
المدين – اإلدارة العامة
ألمن المطارات /مطارات
ديب.

المُ حاضر :من داخل القوة.

• التخطيط لحاالت الطوارئ.

• االستجابة للتدخل غير المشروع.

الجهة المنظمة :مركز ديب ألمن الطیران المدن  -المركز
اإلقليمي يف الشرق األوسط لمنظمة
الطيران المدين الدولية (اإليكاو).

مستوى الدورة  :تقدمي.
نوع الدورة  • :معرفية • .مهارية
أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • نقاش وحوار • ورش عمل
• تمارين جماعية • اختبارات
الفوائد المتوقعة  :تمكين العاملین بإدارة أمن الطيران المدين
للقيام بمهامهم بحرفية عالية.

ارتباط البرنامج
باستراتيجية شرطة ديب  :خفض معدالت الجريمة.
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دورة تنظيم وإدارة مخازن ومستودعات األسلحة والذخائر
األهداف:
الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

تعريف المتدربين بالمبادئ واإلجراءات السلیمة لتخزین وتداول األسلحة والذخائر.
فئات الدعم من صف الضباط واألفراد العاملين يف مجال االختصاص.
 25-10متدربا ًً.
• ذخيرة األسلحة الصغيرة
• تصنيف الذخيرة.
• احتياطات مكافحة الحريق
• أعمال الصيانة الدورية
• المتفجرات
• المبادئ األساسية لتخزين الذخيرة
• قواعد تخزين األسلحة الصغيرة

مدة الدورة  20 :يوما ً.
الساعات التدريبية  70 :ساعة.
عدد الدورات  :دورة واحدة
تاريخ االنعقاد 2020 / 04/02 - 03/08 :
مكان االنعقاد  :اإلدارة العامة للخدمات
والتجهيزات  -قسم
األسلحة والذخائر.

المُ حاضر  :من داخل القوة.
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الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للخدمات والتجهيزات.
مستوى الدورة  :تأسيسي
نوع الدورة  :مهارية
أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • تدریب عملي • ورش عمل

الفوائد المتوقعة  :تقليل نسبة حوادث العمل أثناء استالم
وتسليم األسلحة وتخزينها.

ارتباط البرنامج
باستراتيجية شرطة ديب  :إدارة الموارد المادية بكفاءة وفعالية.

دورة أمن البريد والشحن الجوي
األهداف:
الفئة المستهدفة:

عدد المتدربين:
المحتوى:

تأهيل العاملين يف مجال أمن البريد والشحن الجوي ألداء مهامهم بكفاءة عالية.
العاملون يف مجال االختصاص ممن سبق لهم حضور دورة أمن الطيران األساسي واجتياز
دورة مشغلي أجهزة التفتيش بنسبة التقل عن .% 75

 25-10متدربا ًً.
• اإلجراءات والتدابير األمنية يف مجال الشحن والبريد الجوي
• التعرف على التهديدات الموجهة ضد الشحن الجوي وتقديرها
• تطبيق المراقبة األمنية على إرساليات الشحن والبريد
• تطبيق إجراءات الردع الخاصة بالشاحن المشتبه به

مدة الدورة  5 :أیام.
الساعات التدريبية  25 :ساعة.
عدد الدورات  4 :دورات
تاريخ االنعقاد 2020 / 03 / 19 - 15 :
2020 / 07 / 16 - 12
2020 / 10/01 - 09/27

الجهة المنظمة  :مركز ديب ألمن الطیران المدين  -المركز
اإلقليمي يف الشرق األوسط لمنظمة
الطيران المدين الدولية (اإليكاو).

مستوى الدورة  :تأسيسي.
نوع الدورة  • :معرفية • مهارية

أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • نقاش وحوار • ورش عمل

2020 / 11 / 05 - 01
مكان االنعقاد  :مركز ديب ألمن الطيران
المدين – اإلدارة العامة ألمن

• تمارين جماعية • اختبارات
الفوائد المتوقعة  • :تأهيل الموارد البشرية يف مجال
أمن البريد والشحن الجوي على

المطارات  /مطارات ديب.

المُ حاضر  :من داخل القوة.

اإلجراءات األمنية الخاصة بالبريد

ارتباط البرنامج

والشحن الجوي.

باستراتيجية شرطة ديب  :التأمين والحماية
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دورة التعامل مع النزيل والموقوف
األهداف:

الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

تمكين العاملين يف المؤسسات العقابية واإلصالحية وموظفي التوقيف للتعامل مع النزالء
والموقوفين بحرفية عالية.

فئات الدعم من صف الضباط واألفراد والشرطة النسائية.
 25-10متدربا ًً.
• إجراءات الحراسة بالمنشأة (الداخلية والخارجية)
• إجراءات نقل النزالء والموقوفين
• كيفية تفتيش النزالء والموقوفين أثناء عملية الدخول والخروج
• إجراءات تفتيش العنابر – تفتيش المركبات – المواد العضوية
• التعامل مع النزالء والموقوفين يف الحاالت العادية والحاالت الطارئة
• كيفية التعامل مع النزالء والموقوفين المصابين باألمراض المعدية

مدة الدورة  3 :أیام.
الساعات التدريبية  15 :ساعة.
عدد الدورات  4 :دورات
تاريخ االنعقاد 2020 / 03 / 19 - 17 :
2020 / 06 / 11 - 09
2020 / 09 / 17 - 15

الجهة المنظمة :
مستوى الدورة :
نوع الدورة :

المُ حاضر  :من داخل القوة.
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واالصالحية.

تأسيسي.
معرفية  -مهارية.

أساليب التدريب والتقييم :

• مُحاضرة • تمارين جماعية • اختبارات

الفوائد المتوقعة :

• تأمين عمليات تفتيش ونقل النزالء

2020 / 11 / 05 - 03
مكان االنعقاد  :اإلدارة العامة للمؤسسات
العقابية واالصالحية.

اإلدارة العامة للمؤسسات العقابية

ارتباط البرنامج

باستراتيجية شرطة ديب :

بحرفية عالية وتوعية األفراد باالمراض

المعدية والوقاية منها.
التأمين والحماية

دورة في األخطاء المسلكية
األهداف:
الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

تعريف المتدربين بالتصرفات المسلكية المخالفة لألنظمة والقوانين.
فئات الدعم من صف الضباط واألفراد.
 25-10متدربا ًً.
• األخطاء المسلكية
• شرح التعريف باألخطاء المسلكية

• أنواع األخطاء المسلكية

• الحد من ارتكاب المخالفات المسلكية

• مهام وصالحيات إدارة الرقابة والتفتيش

• شرح قانون الموارد البشرية
• أ كثر أنواع األخطاء المسلكية شيوعا ً (النوم – التغيب)

مدة الدورة  :يومان.
الساعات التدريبية  10 :ساعات.
عدد الدورات  :دورتان
تاريخ االنعقاد 2020 / 04 / 02 - 01 :
2020 / 10 / 22 - 21

مكان االنعقاد  :اإلدارة العامة للتدریب.
المُ حاضر  :من داخل القوة.

الجهة المنظمة  :المكتب التنظيمي للقيادة

مستوى الدورة  :تأسيسي.

نوع الدورة  • :معرفية • سلوكیة

أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • اختبارات
الفوائد المتوقعة  :انخفاض عدد المخالفات المسلكية.

ارتباط البرنامج

باستراتيجية شرطة ديب  :إدارة رأس المال البشري بكفاءة وفعالية.
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دورة كيفية تجنيد المصادر للحد من دخول الممنوعات (داخل السجون)
األهداف:
الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

تأهيل وتمكين العاملين يف مجال االختصاص لمعرفة األساليب الصحيحة لتجنيد المصادر.
العاملون يف السجون والتواقيف.
 25 - 10متدربا ً.
	•مفهوم تجنيد المصادر
	•كيفية تجنيد المصادر
	•اهمية تجنيد المصدر
	•حاالت إنهاء المصدر
	•الخطوط الحمراء يف تجنيد المصادر

مدة الدورة  :يومان.
الساعات التدريبية  10 :ساعات.
عدد الدورات  :دورتان
تاريخ االنعقاد 2020 / 06 / 04 - 03 :
2020 / 11 / 26 - 25
مكان االنعقاد  :اإلدارة العامة للمؤسسات
العقابية واإلصالحية
المُ حاضر  :من داخل القوة
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الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للمؤسسات العقابية
واإلصالحية
مستوى الدورة  :تأسيسي
نوع الدورة  • :معرفية • مهارية
أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • نقاش وحوار
• تمارين جماعية • اختبارات
الفوائد المتوقعة  :إ كساب المشاركين مهارات تجنيد
المصادر داخل السجون
ارتباط البرنامج

باستراتيجية شرطة ديب  :التأمين والحماية

دورة أمن المنشآت التأسيسية
األهداف:
الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

تأهيل األفراد لحراسة المنشآت الهامة والهيئات الدبلوماسية.
فئات الدعم من صف الضباط واألفراد.
 25 - 10متدربا ً.
	•مفهوم األمن يف المنشآت الهامة
	•األخطار التي تهدد المنشآت الهامة
	•التعامل مع الدبلوماسيين

	•معرفة وسائل وأنظمة تأمين المنشأة
	•التعامل مع األجسام الغريبة المشبوهة
	•االتصال باألجهزة الالسلكية

مدة الدورة  10 :أيام.
الساعات التدريبية  50 :ساعة.
عدد الدورات  3 :دورات
تاريخ االنعقاد 2020 / 10/01 - 09/20 :
2020 / 10 / 29 - 18
2020 / 11 / 26 - 15

مكان االنعقاد  :اإلدارة العامة ألمن الهيئات
والمنشآت والطوارئ.
المُ حاضر  :من داخل القوة

الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة ألمن الهيئات
والمنشآت والطوارئ .
مستوى الدورة  :تأسيسي
نوع الدورة  • :معرفية • مهارية
أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • نقاش وحوار
• تمارين جماعية • اختبارات
الفوائد المتوقعة  :إ كساب المشاركين المهارات
األساسية يف تأمين المنشآت الهامة

ارتباط البرنامج
باستراتيجية شرطة ديب  :التأمين والحماية
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دورة التطبيقات األمنية باستخدام أدوات إستشراف المستقبل
األهداف:
الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

التعريف بأدوات إستشراف المستقبل المستخدمة يف قياس اإلستشراف المستقبلي.
الفئات اإلشرافية والدعم من الضباط وصف الضباط والمدنيين.

 25-10متدربا ًً.
	•مفهوم أدوات اإلستشراف المستقبلي.
	•عرض األدوات الخاصة بإستشراف المستقبل.
	•الهدف من استخدامها.
	•أ كثر الطرق شيوعا ً يف االستخدام.
	•تطبيقات عملية.

مدة الدورة  :يومان
الساعات التدريبية  10 :ساعات.
عدد الدورات  :دورة واحدة

مستوى الدورة  :تأسيسي
نوع الدورة  :معرفية
أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • نقاش وحوار

تاريخ االنعقاد 2020 / 10 / 08 - 07 :
مكان االنعقاد  :مركز إستشراف المستقبل
ودعم إتخاذ القرار
المُ حاضر  :من داخل وخارج القوة
الجهة المنظمة  :مركز إستشراف المستقبل
ودعم إتخاذ القرار
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• اختبارات
الفوائد المتوقعة  :تعريف مرتب القوة بمفاهيم أدوات
إستشراف المستقبل

ارتباط البرنامج

باستراتيجية شرطة ديب  :تطوير األداء المؤسسي بكفاءة
وفعالية

الدورة التأسيسية في مجال الطائرات بدون طيار
األهداف:
الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

تدريب المنسبين على كيفية استخدام الطائرات المسيرة.
العاملون يف مجال استخدام أنظمة الطائرات المسيرة.
 25 - 10متدربا ً.
	•القوانين المنظمة لعملية الطائرات المسيرة
	•أنواع الطائرات بدون طيار
	•كيفية استخدام وتشغيل الطائرات بطريقة آمنة
	•القدرة على التعامل مع أنظمة الطائرات المسيرة وكيفية تشغيلها
	•مناطق الطيران والحظر يف امارة ديب والقوانين المنظمة لذلك

مدة الدورة  5 :أيام.
الساعات التدريبية  25 :ساعة.
عدد الدورات  :دورة واحدة
تاريخ االنعقاد 2020 / 10 / 22 - 18 :
مكان االنعقاد  :اإلدارة العامة للعمليات .
المُ حاضر  :من داخل القوة
الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للعمليات .
مستوى الدورة  :تأسيسي

نوع الدورة  • :معرفية • مهارية
أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • نقاش وحوار
• تمارين جماعية • اختبارات
الفوائد المتوقعة  :إ كساب المشاركين المهارات
األساسية يف كيفية استخدام

الطائرات المسيرة والتعرف على

القوانين المنظمة لذلك

ارتباط البرنامج
باستراتيجية شرطة ديب  :التأمين والحماية
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دورة الشرطة التنبؤية (االستباقية)
األهداف:

الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

إ كساب المتدربين الخبرات يف كيفية االستعداد لمواجهة جرائم المستقبل والتصدي لها

والتقليل من آثارها.

الفئات اإلشرافية والدعم من الضباط والمدنيين.
 25 - 10متدربا ً.
	•تعريف بمفهوم الشرطة االستباقية.

	•االستخدامات التي يمكن التعامل مع الجرائم المستقبلية.
	•أهم سمات الشرطة االستباقية.

	•الجرائم المحتمل حدوثها يف ظل التحديات المستقبلية.
	•دور الجانب األمني يف االستعداد والوقاية والتعامل مع الجرائم المستقبلية
	•تطبيقات عملية.

مدة الدورة  :يومان
الساعات التدريبية  10 :ساعات
عدد الدورات  :دورة واحدة

مستوى الدورة  :تأسيسي
نوع الدورة  :معرفية
أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • نقاش وحوار

تاريخ االنعقاد 2020 / 11 / 12 - 11 :
مكان االنعقاد  :مركز إستشراف المستقبل
ودعم إتخاذ القرار
المُ حاضر  :من داخل وخارج القوة
الجهة المنظمة  :مركز إستشراف المستقبل
ودعم إتخاذ القرار
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• اختبارات
الفوائد المتوقعة  :إ كساب المتدربين خبرات وتعزيز
الكفاءات وصقل المهارات يف مواجهة

ارتباط البرنامج

جرائم المستقبل

باستراتيجية شرطة ديب  :خفض معدالت الجريمة

ُملحق األزمات والكوارث
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دورة االستجابة للحاالت الطارئة غير المتوقعة
األهداف:
الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

تعريف المتدربين بكيفية التعامل مع الحاالت الطارئة لحين وصول الفرق المتخصصة.
صف الضباط واألفراد العاملين يف مجال الدوريات.
 50-40متدربا ًً.
• تعريف المشاركين بإجراءات الصحة والسالمة الخاصة بالدورة

• التعامل مع الهجمات اإلرهابية لحين وصول الفرق المتخصصة

• استخدام األسلحة واإلشتباك مع اإلرهابيين

• التعرف على أنواع المتفجرات وكيفية التعامل معها

• نبده عن اإلسعافات األولية
• تدريبات متقدمة بالرماية الحية

مدة الدورة  15 :يوما ً
الساعات التدريبية  75 :ساعة.
عدد الدورات  3 :دورات
تاريخ االنعقاد 2020 / 02/06 - 01/19 :
2020 / 04 / 23 - 05
2020 / 11 / 19 - 01

مكان االنعقاد  :المدينة التدريبية بالروية
المُ حاضر :من داخل القوة.
الجهة المنظمة :اإلدارة العامة للتدريب.
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مستوى الدورة  :تأسيسي.
نوع الدورة  :مهارية.
أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • ورش عمل
• تمارين جماعية • اختبارات
الفوائد المتوقعة  :تمكين المتدربين للتعامل مع
الحاالت الطارئة بحرفية عالية

وتقليل الخسائر واحتواء الموقف.

ارتباط البرنامج
باستراتيجية شرطة ديب :االستجابة لحاالت الطوارئ.

دورة اإلسعافات األولية واإلنعاش القلبي الرئوي
األهداف:
الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

تزويد ضباط وأفراد شرطة ديب بالمعارف والمهارات الالزمة يف مجال اإلسعافات األولية.
العاملون يف الجانب الميداين.
 25-10متدربا ًً.
• أساسيات اإلسعافات األولية

• المهارات األساسية للمسعف

• التعامل مع اإلصابات الطارئة

• تقييم حاالت اإلصابات الطبية
• التدريب على اإلنعاش القلبي الرئوي
• التدريب علي استخدام جهاز مزيل الرجفان القلبي ()AED
مدة الدورة  :يوم واحد
الساعات التدريبية  6 :ساعات.
عدد الدورات  10 :دورات
تاريخ االنعقاد 2020 / 02 / 13 :
2020 / 02 / 27
2020 / 03 / 26
2020 / 04 / 22
2020 / 06 / 18
2020 / 07 / 23
2020 / 08 / 13
2020 / 08 / 30
2020 / 10 / 29
2020 / 11 / 26
مكان االنعقاد  :مركز شرطة ديب الصحي

المُ حاضر  :من داخل القوة.
الجهة المنظمة  :مركز شرطة ديب الصحي
مستوى الدورة  :تأسيسي.
نوع الدورة  • :معرفية • مهارية
أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • اختبارات
• تمارين جماعية • عرض فيديو
الفوائد المتوقعة  :حصول المتدربين على ترخيص
معتمد من جمعية القلب األمريكية
لتقديم اإلسعافات األولية.

ارتباط البرنامج
باستراتيجية شرطة ديب :االستجابة لحاالت الطوارئ.
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دورة استراتيجيات التفاوض األمني في التوقفات العمالية
األهداف:

التعرف على مفهوم التفاوض وعملياته واستراتيجياته والقدرة على ممارسة أساليب
واستراتيجيات التفاوض الفعالة.

الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

الفئات االشرافية والدعم من الضباط القائمين على التفاوض يف التوقفات العمالية.
 25 - 10متدربا ً.
	•طبيعة وابعاد عملية التفاوض
	•اساليب واستراتيجيات التفاوض
	•تنظيم وإدارة عملية التفاوض
	•اخالقيات التفاوض

مدة الدورة  :یوم واحد.

الساعات التدريبية  5 :ساعات
عدد الدورات  4 :دورات

تاريخ االنعقاد 2020 / 02 / 20 :
2020 / 06 / 28
2020 / 08 / 17
2020 / 10 / 15
مكان االنعقاد  :اإلدارة العامة لحقوق االنسان
بشرطة ديب
المُ حاضر  :داخل القوة

46

الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة لحقوق االنسان
بشرطة ديب
مستوى الدورة  :تأسيسي
نوع الدورة  :مهارية.

أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • نقاش وحوار
• تمارين جماعية • اختبارات
الفوائد المتوقعة  :تمكين الموظفين للتعامل مع
التوقفات العمالية بحرفية عالية

ارتباط البرنامج

باستراتيجية شرطة ديب  :إدارة األزمات الكوارث

دورة إنعاش صف الضباط واألفراد
األهداف:
الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

إعادة تأهيل صف الضباط واألفراد وتنمية قدراتهم العملية والنظامية.
فئات الدعم من صف الضباط واألفراد.
 25-10متدربا ًً.
أوال ً :المواد األساسية:
ثانيا ً :المواد المساعدة:
بإجراءات
• تعريف المشاركين
• اللياقة البدنية
الصحة والسالمة الخاصة بالدورة • تدريب عسكري
• األخطاء المسلكية
• األمن والسالمة المرورية (تطبيق نظري وعملي)
• المخدرات
• قانون الموارد البشرية
• األمن القومي
• قانون العقوبات (القسم الثاين)
• قانون اإلجراءات الجزائية
• عمليات الشرطة (القبض والتفتيش)
• كيفية التصرف والمحافظة عند
• كيفية التصرف مع أصحاب الحصانة واالمتيازات
التواجد يف مكان الحادث
• فك وتركيب األسلحة
• الرماية

مدة الدورة  20 :يوم
الساعات التدريبية  100 :ساعة
عدد الدورات  :دورتان
تاريخ االنعقاد 2020 / 03 / 26 - 01 :
2020 / 11/19 - 10/25
مكان االنعقاد  :أ كاديمية شرطة ديب.
المُ حاضر  :من داخل القوة.

مستوى الدورة  :تأسيسي.
نوع الدورة  • :معرفية • مهارية • سلوكية
أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • اختبارات • تدريب عملي
الفوائد المتوقعة  :إعادة تأهيل المتدربين على أساسيات
العمل الشرطي.

ارتباط البرنامج
باستراتيجية شرطة ديب  :االستجابة لحاالت الطوارئ.

الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للتدريب +
أ كادیمیة شرطة ديب.
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دورة مسؤولي الدوريات التأسيسية
األهداف:
الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

رفع كفاءة العاملين يف مجال الدوريات إلداء مهامهم الوظيفية بفعالية.
فئات الدعم من صف الضباط واألفراد.
 25-10متدربا ًً.
• تعريف المشاركين بإجراءات الصحة

• المتفجرات

والسالمة الخاصة بالدورة

• اللياقة البدنية • .قيادة الدراجات النارية

• اإلسعافات األولية – الدفاع المدين.

• االستيقاف المروري

• الموانع

• أساسيات االقتحام والمداهمة

• قيادة السيارات

• الرماية التأسيسية.
• التدريب على استخدام أجهزة العمليات
• الرماية التكتيكية
مدة الدورة  60 :يوما ً
الساعات التدريبية  500 :ساعة
عدد الدورات  :دورة واحدة
تاريخ االنعقاد 2020 / 08/24 - 06/02 :
مكان االنعقاد  :المدينة التدريبية بالروية.
المُ حاضر  :من داخل القوة.
الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة ألمن الهيئات
والمنشات والطوارئ.
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• اإلنزال

• التدريبات المحاكية للواقع
(التأسيسية).

مستوى الدورة  :تأسيسي.
نوع الدورة  • :معرفية • مهارية
أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • تدريبات بدنية
• تمارين جماعية • اختبارات
الفوائد المتوقعة  :إ كساب أفراد الدوريات األمنية المهارات
الالزمة لمواجهة مختلف الظروف
واجتياز االختبارات.

ارتباط البرنامج
باستراتيجية شرطة ديب  :االستجابة لحاالت الطوارئ .

دورة إدارة التحقيق في مسرح ما بعد االنفجار
األهداف:
الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

تعريف المشاركين باإلجراءات الواجب اتباعها يف مسرح االنفجار وكيفية التعامل معها.
الفئات اإلشرافية من الضباط.
 25-10متدربا ًً.
	•مقدمة عن المتفجرات وإدارة مسرح الجريمة
	•الخطوات المتعبة يف شرطة ديب للتحقيق يف ما بعد االنفجار
	•مقدمة عن خطوات منع التلوث
	•طرق تحريز وانتشال األجسام

مدة الدورة  :يومان.
الساعات التدريبية  10 :ساعات.
عدد الدورات  :دورة واحدة
تاريخ االنعقاد 2020 / 11 / 19 - 18 :
مكان االنعقاد  :اإلدارة العامة لألدلة الجنائية
وعلم الجريمة.
المُ حاضر  :من داخل القوة.
الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة لألدلة الجنائية
وعلم الجريمة.

مستوى الدورة  :تأسيسي.
نوع الدورة  • :مهارية • سلوكية
أساليب التدريب والتقييم  • :ورش عمل • تمارين جماعية
الفوائد المتوقعة  :إ كساب المشاركين مهارات إدارة
التحقيق يف مسارح االنفجار بكفاءة
عالية.

ارتباط البرنامج
باستراتيجية شرطة ديب  :إدارة األزمات والكوارث
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برنامج الرماية المستوى األول
األهداف:
الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

رفع مهارة الرماية ألفراد الشرطة والتعامل مع السالح بكفاءة عالية.
جميع الفئات.
 25 - 10متدربا ً.
•

تعريف المشاركين بإجراءات الصحة والسالمة

	•احتياطات األمان

	•رماية بيدين بوضعية واقفا ً

	•رماية بيدين بوضعية مرتكزا ً
	•رماية بيدين بوضعية جالسا ً
	•رماية باليد اليمين بوضعية واقفا ً
	•رماية باليد اليسرى بوضعية واقفا ً.

مدة الدورة  :یومان.

الساعات التدريبية  10 :ساعة
عدد الدورات  4 :دورات

تاريخ االنعقاد  :دورة لكل ربع سنوي
مكان االنعقاد  :ميدان الرماية بالروية
المُ حاضر  :من داخل القوة

الجهة المنظمة  :أ كاديمية شرطة ديب
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مستوى الدورة  :تأسيسي
نوع الدورة  :مهارية.

أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • نقاش وحوار
• تمارين جماعية • اختبارات
الفوائد المتوقعة  :أن ال تقل نسبة النجاح عن .% 80

ارتباط البرنامج

باستراتيجية شرطة ديب  :االستجابة لحاالت الطوارئ .

الملحق المروري
ُ
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دورة إيقاف المركبات وتنظيم حركة السير
« منهج التدريب التخصصي لرجل األمن المروري »
األهداف:

تأهيل العاملين يف الدوريات المرورية على األساليب والطرق الصحيحة الستيقاف
المركبات وتنظيم حركة السير.

الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

فئات الدعم من الضباط وصف الضباط واألفراد العاملين يف مجال الدوريات.
 25-10متدربا ًً.
• التعرف على كيفية اإليقاف اآلمن للمركبات
• كيفية تنظيم حركة السير بالصورة السليمة واآلمنة
• الوقوف اآلمن لرجل الشرطة عند إيقاف المركبات
• اإلجراءات المطلوبة من الدوريات المرورية يف موقع الحادث
• االستيقاف المروري اآلمن

مدة الدورة  3 :أيام.
الساعات التدريبية  15 :ساعة.
عدد الدورات  :دورتان
تاريخ االنعقاد 2020 / 01 / 09 - 07 :
2020 / 09 / 24 - 22
مكان االنعقاد  :إدارة مرور البرشاء  -المعهد
المروري.
المُ حاضر  :من داخل القوة.
الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للمرور.
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مستوى الدورة  :تأسيسي.
نوع الدورة  • :معرفية • مهارية
أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • نقاش وحوار
• اختبارات • تدريب عملي ميداين
الفوائد المتوقعة  :الحد من حوادث الوفيات ،الناجمة عن
قلة اإللمام بإجراءات تنظيم حركة السير
والمرور.

ارتباط البرنامج
باستراتيجية شرطة ديب  :خفض الوفيات يف الحوادث المرورية.

دورة اإلشارات والعالمات والشواخص المرورية
األهداف:

تمكين العاملين يف مجال الدوريات للتعامل مع اإلشارات والشواخص المرورية.

الفئة المستهدفة:

فئات الدعم من الضباط وصف الضباط واالفراد العاملين يف مجال الدوريات.

عدد المتدربين:
المحتوى:

 25-10متدربا ًً.
	•تاريخ وأهمية اإلشارات والعالمات المرورية
	•أنواع اإلشارات والعالمات المرورية

	•كيفية اختيار أماكن وضع اإلشارات والعالمات المرورية
	•شرح معاين اإلشارات والعالمات المرورية

	•عالقة اإلشارات والعالمات المرورية بالمخالفات والحوادث المرورية

مدة الدورة  :يومان.
الساعات التدريبية  10 :ساعات.
عدد الدورات  3 :دورات.
تاريخ االنعقاد 2020 / 01 / 16 - 15 :
2020 / 06 / 25 - 24
2020 / 09 / 03 - 02

مكان االنعقاد  :إدارة مرور البرشاء  -المعهد
المروري.
المُ حاضر  :من داخل القوة.

الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للمرور.
مستوى الدورة  :تأسيسي.
نوع الدورة  • :معرفية • مهارية • سلوكية
أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • نقاش وحوار • اختبارات

الفوائد المتوقعة  :إ كساب العاملين يف مجال الدوريات
مهارات التعرف على اإلشارات
والشواخص المرورية

ارتباط البرنامج
باستراتيجية شرطة ديب  :خفض الوفيات يف الحوادث المرورية.
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دورة مبادئ التحقيق والتخطيط في حوادث السير
« منهج التدريب التخصصي لرجل األمن المروري »
األهداف:
الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

تطوير مهارات المحقق المروري يف مجال التحقيق والتخطيط المروري.
فئات الدعم من الضباط وصف الضباط واألفراد العاملین يف مجال الدوريات.
 25-10متدربا ًً.
• أهمية التحقيق يف حوادث السير
• مراحل وإجراءات التحقيق يف حوادث السير
• استخدام اآللة الحاسبة
• التدريب االفتراضي للحوادث المرورية
• تمكين المتدرب من التعرف على
التصنيفات المتعددة لحوادث الطرق
• حساب المثلثات – الفرق بين األنظمة
المستخدمة يف القياس

مدة الدورة  10 :أيام.
الساعات التدريبية  50 :ساعة.
عدد الدورات  :دورتان
تاريخ االنعقاد 2020 / 01 / 30 - 19 :
2020 / 03 / 26 - 15

مكان االنعقاد  :إدارة مرور البرشاء  -المعهد
المروري.

المُ حاضر  :من داخل القوة.

الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للمرور.
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• تخطيط حركة المرور والمشاة يف
مناطق األعمال المؤقتة

• معاينة اآلثار المختلفة من حوادث
السير .

• عالقة الطريق بالحادث المروري
• طرق رسم مخطط الحادث
• تصوير الحادث المروري

مستوى الدورة  :تأسيسي.
نوع الدورة  • :معرفية • مهارية
أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • نقاش وحوار
• اختبارات • تدريب افتراضي
الفوائد المتوقعة  :سرعة اإلنتهاء من إجراءات التحقيق يف
الحادث المروري .

ارتباط البرنامج
باستراتيجية شرطة ديب  :خفض الوفيات يف الحوادث المرورية.

دورة كتابة التقارير ومحاضر الضبط المروري
األهداف:

تمكين مسئويل الدوريات من اتقان كتابة التقارير والمحاضر المرورية بصياغة قانونية

ولغوية صحيحة.
الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

فئات الدعم من الضباط وصف الضباط واالفراد العاملين يف مجال الدوريات.
 25 - 10متدربا ً.
	•أهمية كتابة التقارير والمحاضر
	•االشتراطات األساسية يف كتابة التقارير والمحاضر
	•العبارات القانونية الواجبة يف كتابة التقارير والمحاضر
	•ابراز األخطاء الواجب تجنبها يف كتابة التقارير والمحاضر

مدة الدورة  :يومان
الساعات التدريبية  10 :ساعات.
عدد الدورات  3 :دورات
تاريخ االنعقاد 2020 / 01 / 27 - 26 :
2020 / 04 / 02 - 01
2020 / 07 / 16 - 15
مكان االنعقاد  :إدارة مرور البرشاء – المعهد
المروري

الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للمرور
مستوى الدورة  :تأسيسي
نوع الدورة  :معرفية  -مهارية
أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • تدريب عملي • اختبارات

الفوائد المتوقعة  :تقليل األخطاء الواردة يف تقارير
ومحاضر الضبط المروري

ارتباط البرنامج

باستراتيجية شرطة ديب  :خفض الوفيات يف الحوادث المرورية

المُ حاضر  :من داخل القوة
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دورة فن التعامل مع الجمهور لمسؤولي وسائقي الدوريات المرورية
« منهج التدريب التخصصي لرجل األمن المروري »
األهداف:
الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

رفع كفاءة مسؤويل وسائقي الدوريات المرورية يف فن التعامل مع أنماط الجمهور المختلفة.
فئات الدعم من الضباط ،وصف الضباط واألفراد العاملين يف مجال الدوريات المرورية.
 25-10متدربا ًً.
• التعرف على المتعاملين والخدمات
• فن التعامل مع المتعاملين «أهمية االستقبال واالنطباع األول»
• توقع احتياجات المتعاملين

• التعامل مع أنماط الجمهور المختلفة

• التدريب على اإلجراءات الخاصة وتوحيدها

• التعلیمات المتعلقة باألخطاء السلوكية المؤثرة على المظهر العام للموظفين.

مدة الدورة  3 :أيام.
الساعات التدريبية  15 :ساعة.
عدد الدورات  3 :دورات.
تاريخ االنعقاد 2020 / 02 / 04 - 02 :
2020 / 04 / 23 - 21
2020 / 08 / 13 - 11

مكان االنعقاد  :إدارة مرور البرشاء  -المعهد
المروري.
المُ حاضر  :من داخل القوة.
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الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للمرور.
مستوى الدورة  :تأسيسي.
نوع الدورة  • :معرفية • مهارية • سلوكية
أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • نقاش وحوار • اختبارات
الفوائد المتوقعة  :تقليل نسبة الشكاوى الواردة والتأكد
من قدرة الموظفين على التعامل مع
أنماط الجمهور المختلفة بحرفية عالية.

ارتباط البرنامج
باستراتيجية شرطة ديب  :خفض الوفيات يف الحوادث المرورية.

دورة كيفية رصد المخالفات الخطرة
« منهج التدريب التخصصي لرجل األمن المروري »
األهداف:
الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

تعريف الموظفين بأساليب رصد المخالفات الخطرة والتكييف القانوين لها.
فئات الدعم من الضباط وصف الضباط واألفراد العاملين يف مجال الدوريات.
 25 - 10متدربا ً.
	•شرح نصوص المخالفات للمرسوم رقم ( )29بشأن حجز المركبات
	•التدريب العملي على رصد وتكييف المخالفات الخطرة.
	•بيان الفرق بين المخالفات الخطرة والمخالفات العادية.
	•مهارة كتابة التقارير والرد على االعتراضات.

مدة الدورة  :يومان
الساعات التدريبية  10 :ساعات.
عدد الدورات  3 :دورات
تاريخ االنعقاد 2020 / 02 / 06 - 05 :
2020 / 03 / 05 - 04
2020 / 07 / 09 - 08

مكان االنعقاد  :إدارة مرور البرشاء – المعهد
المروري
المُ حاضر  :من داخل القوة

الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للمرور
مستوى الدورة  :تأسيسي
نوع الدورة  • :معرفية • مهارية
أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • تدريب عملي • اختبارات
الفوائد المتوقعة  :رفع مستوى رجل المرور يف عملية
رصد المخالفات الخطرة والتتكيف
القانوين الصحيح لها.

ارتباط البرنامج
باستراتيجية شرطة ديب  :خفض الوفيات يف الحوادث المرورية

57

دورة مهارات االستيقاف المروري
األهداف:
الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

إ كساب مسوؤيل الدوريات مهارات االستيقاف المروري الصحيح.
صف الضباط واالفراد العاملين يف مجال الدوريات.
 25-10متدربا ًً.
	•تعريف االستيقاف المروري وغيرها من االستيقافات
	•الفرق بين االستيقاف المروري والقبض
	•أهمية االستيقاف المروري للمركبات

	•شروط االستيقاف المروري للمركبات
	•محظورات االستيقاف المروري

	•خطوات االستيقاف المروري الصحيح

مدة الدورة  5 :ايام.
الساعات التدريبية  25 :ساعة.
عدد الدورات  :دورتان.
تاريخ االنعقاد 2020 / 02 / 13 - 09 :
2020 / 04 / 09 - 05

مكان االنعقاد  :إدارة مرور البرشاء  -المعهد
المروري.
المُ حاضر  :من داخل القوة.
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الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للمرور.
مستوى الدورة  :تأسيسي.
نوع الدورة  • :معرفية • مهارية • سلوكية
أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • نقاش وحوار • اختبارات

الفوائد المتوقعة  :تمكين مسوؤيل وسائقي الدوريات من
معرفة مهارات االستيقاف الصحيح
ارتباط البرنامج
باستراتيجية شرطة ديب  :خفض الوفيات يف الحوادث المرورية.

دورة إعداد تقارير الحوادث المرورية البسيطة
األهداف:
الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

تطوير مهارات المتدربين يف مجال كتابة تقارير الحوادث المرورية البسيطة.
فئات الدعم من الضباط وصف الضباط واألفراد العاملين يف مجال الدوريات.
 25-10متدربا ًً.
• شرح النقاط المراد تعبئتها يف كشف الحوادث البسيطة
• شرح الرسم و تحديد األضرار بالمركبات

• التكييف القانوين للحوادث المرورية مع شرح العالمات واإلشارات المرورية

• تخطيط حادث وهمي

• عرض لبعض األخطاء الشائعة يف تخطيط الحوادث البسيطة
• تدريب عملي على كيفية كتابة التقارير المرورية للحوادث البسيطة

مدة الدورة  3 :أيام.
الساعات التدريبية  15 :ساعة.
عدد الدورات  :دورتان
تاريخ االنعقاد 2020 / 02 / 20 - 18 :
2020 / 06 / 18 - 16

مكان االنعقاد  :إدارة مرور البرشاء  -المعهد
المروري.

المُ حاضر  :من داخل القوة.
الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للمرور.

مستوى الدورة  :تأسيسي.
نوع الدورة  • :معرفية • مهارية
أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • نقاش وحوار
• تدريب عملي • اختبارات
الفوائد المتوقعة  :تقليل نسبة األخطاء يف إعداد
تقارير الحوادث المرورية البسيطة.

ارتباط البرنامج
باستراتيجية شرطة ديب  :خفض الوفيات يف الحوادث المرورية.
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دورة التصوير الفوتوغرافي أثناء وقوع الحوادث المرورية
األهداف:

إعداد كوادر مرورية يف مجال التصوير الفوتوغرايف الضويئ وإ كسابهم المهارات الالزمة
للتصوير والتعرف على استخدامات الضوء وأسس التصوير أثناء معاينة الحوادث المرورية.

الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

فئات الدعم من الضباط وصف الضباط واألفراد.
 25 - 10متدربا ً.
	•مقدمة عن تاريخ التصوير الفتوتوغرايف

والستخداماتها

	•أنواع آالت التصوير

	•تطبيقات عملية ميدانية على

	•زاوية رؤية العدسة
	•ضبط المسافات والعالقة بين الجسم
والعدسة وبعد الصورة عنها

مدة الدورة  :يومان
الساعات التدريبية  10 :ساعات.
عدد الدورات  :دورتان
تاريخ االنعقاد 2020 / 03 / 12 - 11 :
2020 / 09 / 28 - 27
مكان االنعقاد  :إدارة مرور البرشاء – المعهد
المروري
المُ حاضر  :من داخل القوة
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	•التعرف على أنواع اإلضاءة

استخدام الكاميرات الرقمية

والعدسات المختلفة يف مسرح
الحادث

الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للمرور
مستوى الدورة  :تأسيسي
نوع الدورة  :مهارية
أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • تدريب عملي • اختبارات
الفوائد المتوقعة  :تأهيل العاملين يف المجال المروري
على كيفية تصوير الحوادث المرورية

بحرفية عالية

ارتباط البرنامج
باستراتيجية شرطة ديب  :خفض الوفيات يف الحوادث المرورية

دورة تأهيل المتسببين في الحوادث المرورية على القيادة المثلى
« منهج التدريب التخصصي لرجل األمن المروري »
األهداف:
الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

رفع كفاءة مسؤويل وسائقي الدوريات المرورية أثناء قيادتها.
فئات الدعم من الضباط وصف الضباط واألفراد المتسببين يف الحوادث المرورية.
 25-10متدربا ًً.
• شرح اإلجراءات الوقائية عند اإلشارات

والعالمات المرورية والخطوط األرضية

• تأهيل رجل المرور على القيادة المثلى

• االحتياطات قبل قيادة الدورية المرورية
• كيفية االلتزام بخط السير

مدة الدورة  5 :أيام.
الساعات التدريبية  25 :ساعة.
عدد الدورات  :دورتان
تاريخ االنعقاد 2020 / 03 / 26 - 22 :
2020 / 09 / 10 - 06

مكان االنعقاد  :إدارة مرور البرشاء  -المعهد
المروري.

المُ حاضر  :من داخل القوة.

والتقاطعات والدوارات

• االحتفاظ بالمسافة اآلمنة

• الوقوف اآلمن للدوريات المرورية
• القيادة يف الظروف المناخية غير الطبيعية

• كيفية آداء مناورة التجاوز السليم للدورية
المرورية

• كيفية اإلقتراب من ملتقيات الطرق

• تدريب ميداين عملي على كيفية
القيادة بطريقة آمنة

الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للمرور.
مستوى الدورة  :تأسيسي.
نوع الدورة  • :معرفية • مهارية
أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • تدريب ميداين • اختبارات
الفوائد المتوقعة  :التأكد من عدم تكرار الحوادث المرورية
لدى سائقي ومسؤويل الدوريات.

ارتباط البرنامج
باستراتيجية شرطة ديب  :خفض الوفيات يف الحوادث المرورية.
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الملحق اإلداري
ُ
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دورة إعداد وكتابة التقارير اإلحصائية إلعداد الخطط المستقبلية
األهداف:
الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

تنمية قدرات المشاركين وتزويدهم بالمهارات الالزمة إلعداد وكتابة التقارير اإلحصائية.
الضباط والمدنيين العاملين يف مجال التحليل االحصايئ وإعداد التقارير.
 25 - 10متدربا ً.
	•المفاهيم األساسية إلعداد التقارير اإلحصائية ،وأنواعها.
	•الخصائص الواجب توافرها يف التقارير اإلحصائية.
	•كيفية إعداد التقارير اإلحصائية (أساليب جدولة وعرض البيانات – المقاييس
اإلحصائية – استنباط الدالالت).
	•تحليل التقارير اإلحصائية وشروط جودتها (حساب حركية التغير – األشكال
اإلحصائية).
	•كيفية استخدام التقارير اإلحصائية يف تقييم وتخطيط الوضع اآلين والمستقبلي
(حساب المؤشرات اإلحصائية).
	•تدريبات عملية.

مدة الدورة  3 :أيام

الساعات التدريبية  15 :ساعة

عدد الدورات  :دورة واحدة

تاريخ االنعقاد 2020 / 01 / 15 - 13 :

مكان االنعقاد  :مركز إستشراف المستقبل
ودعم إتخاذ القرار
المُ حاضر  :من داخل القوة

الجهة المنظمة  :مركز إستشراف المستقبل
ودعم إتخاذ القرار

مستوى الدورة  :تأسيسي
نوع الدورة  :معرفية

أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • التمارين الجماعية
• اختبارات

الفوائد المتوقعة  :إ كساب المتدربين مهارات إعداد
التقارير اإلحصائية

ارتباط البرنامج

باستراتيجية شرطة ديب  :تطوير األداء المؤسسي بكفاءة
وفعالية
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مهارات إعداد العروض التقديمية  -اإلنفوجرافيك
األهداف:
الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

تزويد المشاركين بالمهارات األساسية إلعداد العروض عن طريق االنفوجرافيك.
فئات الدعم من صف الضباط واألفراد والمدنيين.
 25 - 10متدربا ًً.
	•تعريف اإلنفوجرافيك
	•اهم البرامج المستخدمة يف إعداد العروض التقديمية
	•أساسيات برنامج Adobe illustrator

	•اهم األدوات المستخدمة يف برنامج Adobe illustrator
	•إعداد وتصميم عرض تقديمي (إنفوجرافيك)

مدة الدورة  5 :أيام.
الساعات التدريبية  25 :ساعة.
عدد الدورات  3 :دورات
تاريخ االنعقاد 2020 / 02 / 06 - 02 :

2020 / 07 / 02 - 06/ 28

2020 / 10 / 08 - 04

مكان االنعقاد  :اإلدارة العامة للتدريب
المُ حاضر  :من داخل القوة.
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الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للتدريب
مستوى الدورة  :تأسيسي.
نوع الدورة  :معرفية  -مهارية
أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • تمارين جماعية • ورش
عمل

الفوائد المتوقعة  :إ كساب الموظفين مهارات اعداد

ارتباط البرنامج

العروض عن طريق االنفوجرافيك.

باستراتيجية شرطة ديب  :تطوير األداء المؤسسي بكفاءة وفعالية

دورة إعداد المدربين (التأسيسية)
األهداف:
الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

تأسيس المُ حاضرين الجدد على األساسيات الحديثة والصحيحة يف مجال القاء الدورات.
الفئات اإلشرافية والدعم من الضباط.
 25-10متدربا ًً.
• مهارات العرض والتقديم
• كسر الحواجز والتعارف
• مهارات التدريب وأساليبه الحديثة
• أنواع المدربين
• األنشطة والتمارين واأللعاب التدريبية

مدة الدورة  8 :أيام.
الساعات التدريبية  40 :ساعة.
عدد الدورات  4 :دورات
تاريخ االنعقاد 2020 / 02 / 27 - 18 :
2020 / 06 / 18 - 09
2020 / 08 / 13 - 04
2020 / 11 / 19 - 10
مكان االنعقاد  :اإلدارة العامة للتدریب.

المُ حاضر  :من داخل القوة.
الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للتدریب.
مستوى الدورة  :تأسيسي.
نوع الدورة  :مهارية

أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • اختبارات • تمارين جماعية
الفوائد المتوقعة  :رفع كفاءة المُ حاضرين يف القاء

المُ حاضرات والدورات التدريبية.

ارتباط البرنامج
باستراتيجية شرطة ديب  :إدارة رأس المال البشري بكفاءة وفعالية.
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دورة العمليات اإلدارية
األهداف:
الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

إ كساب العاملين يف مجال الجودة معارف تصميم وإدارة وتطوير العمليات اإلدارية.
فئات الدعم من الضباط وصف الضباط واألفراد والمدنيين.
 25 - 10متدربا ً.
	•مؤشرات األداء يف إدارة العمليات اإلدارية.

	•مفهوم العمليات اإلدارية.

	•إدارة وتحسين العمليات اإلدارية .

	•المنهجيات األساسية يف إدارة العمليات.

	•العمليات اإلدارية العابرة للوظائف.

	•خرائط القيمة المضافة.

	•خرائط العمليات ونموذج (•	 .)SIPOCنظام اآليزو  9001والعمليات اإلدارية.
	•مفهوم التراصف االستراتيجي.

	•بطاقة األداء المتوازن والعمليات اإلدارية.

	•تقييم األداء المؤسسي.

مدة الدورة  5 :أيام

الساعات التدريبية  25 :ساعة
عدد الدورات  :دورتان

تاريخ االنعقاد 2020 / 02 / 27 - 23 :
2020 / 10 / 01 - 09/27

مكان االنعقاد  :اإلدارة العامة للتدريب
المُ حاضر  :من داخل القوة

الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للتدريب
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مستوى الدورة  • :تأسيسي • تخصصي
نوع الدورة  :معرفية

أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • التمارين الجماعية
• اختبارات

الفوائد المتوقعة  :القدرة على تصميم العمليات
اإلدارية وفق نموذج  SIPOCووضع
المؤشرات

ارتباط البرنامج

باستراتيجية شرطة ديب  :تطوير األداء المؤسسي بكفاءة
وفعالية

دورة نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة العامة
األهداف:
الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

تعريف المشاركين باجراءات نظام البيئة والصحة والسالمة العامة.

العاملون يف مجال الصحة والسالمة العامة.
 25-10متدربا ًً.
	•نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة العامة
	•التحقيق يف الحوادث المهنية

مدة الدورة  :يومان.
الساعات التدريبية  10 :ساعات.
عدد الدورات  4 :دورات
تاريخ االنعقاد 2020 / 02 / 25 - 24 :
2020 / 06 / 11 - 10
2020 / 08 / 17 - 16
2020 / 11 / 12 - 11
مكان االنعقاد  :اإلدارة العامة للخدمات
والتجهيزات

المُ حاضر  :من داخل القوة.
الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للخدمات والتجهيزات
مستوى الدورة  :تأسيسي.
نوع الدورة  :معرفية

أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • تمارين جماعية • ورش عمل
الفوائد المتوقعة  :تمكين المشاركين من معرفة اجراءات
نظام البيئة والصحة والسالمة العامة.

ارتباط البرنامج

باستراتيجية شرطة ديب  :تطوير األداء المؤسسي بكفاءة وفعالية
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دورة تحليل السالسل الزمنية إلعداد التنبؤات المستقبلية
األهداف:
الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

تنمية مهارات المشاركين باألساليب الكمية التي تستخدم يف التخطيط والتنبؤ.
صف الضباط واالفراد العاملون يف المجال االحصايئ.
 25-10متدربا ًً.
	•مفهوم السالسل الزمنية وأهميتها

	•إعداد السالسل الزمنية للمعلومات األمنية
	•أساليب تحليل السالسل الزمنية

	•طرق تحديد االتجاه العام للسالسل الزمنية
	•استخدام السالسل الزمنية يف التنبؤات المستقبلية
	•استخدام السالسل الزمنية يف االنذار المبكر بالمشكالت
	•تدريبات عملية

مدة الدورة  :يومان
الساعات التدريبية  10 :ساعات.
عدد الدورات  :دورة واحدة

مستوى الدورة  :تخصصي
نوع الدورة  :مهارية
أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • تدريبات عملية

تاريخ االنعقاد 2020 / 03 / 11 - 10 :
مكان االنعقاد  :مركز إستشراف المستقبل
ودعم إتخاذ القرار
المُ حاضر  :من خارج القوة
الجهة المنظمة  :مركز إستشراف المستقبل
ودعم إتخاذ القرار

68

• تمارين جماعية • اختبارات
الفوائد المتوقعة  :االرتقاء بالمهارات التحليلية
للمشاركين وصقل خبراتهم األمنية

ارتباط البرنامج

باستراتيجية شرطة ديب  :تطوير األداء المؤسسي بكفاءة
وفعالية

دورة منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي
األهداف:

الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

إلمام المنتسبين بمحاور منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي وتعريفهم بمفاهيم ومعايير
التميز الحكومي لفئة الجهة الحكومية الرائدة.
العاملون يف مكاتب تطوير األداء المؤسسي.
 25-10متدربا ًً.
• التعرف على أسس وقواعد وأساليب تطبيق معايير التميز يف اإلدارات بهدف رفع كفاءة
وقدرات األداء

• أهم مميزات منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي لفئة الجهة الحكومية الرائدة

• المحاور األساسية لمنظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي لفئة الجهة الحكومية الرائدة
• شرح مفاهيم منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي لفئة الجهة الحكومية الرائدة
• التعرف على اليات منظومة الجيل الرابع واالستعداد للتعامل مع لجان التقييم الخارجية

مدة الدورة  3 :ايام
الساعات التدريبية  15 :ساعة.
عدد الدورات  3 :دورات
تاريخ االنعقاد 2020 / 03 / 26 - 24 :
2020 / 07 / 09 - 07
2020 / 09 / 10 - 08

مكان االنعقاد  :اإلدارة العامة للتدريب
المُ حاضر  :من داخل القوة.

الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للتدريب
مستوى الدورة  :تأسيسي.
نوع الدورة  :مهارية.
أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • تمارين جماعية • اختبارات
الفوائد المتوقعة  :إ كساب المشاركين مهارات تطبيق
اليات ومعايير منظومة الجيل الرابع
للتميز الحكومي يف الوحدات التنظيمية.

ارتباط البرنامج
باستراتيجية شرطة ديب  :تطوير األداء المؤسسي بكفاءة وفعالية
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برنامج اإلمارات لتطوير الخدمات الحكومية ( 7نجوم)
األهداف:

الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

• تعزيز سعادة الجمهور عن الخدمات المقدمة.
• رفع كفاءة موظفي خدمة العمالء لتلبية احتياجات المتعاملين.
فئات الدعم من صف الضباط واألفراد والمدنيين العاملين يف مجال إسعاد المتعاملين.
 25-10متدربا ًً.
• عناصر الخدمة الممتازة

• احتياجات المتعامل

• التميز يف خدمة المتعامل
• القدرات والمهارات األساسية للتعامل الناجح والفعال
• المبادئ األساسية لتطبيق حلقات جودة الخدمات.
• تمارين عن كيفية التعامل مع فئات وأنماط المتعاملين.

مدة الدورة  3 :أيام
الساعات التدريبية  15 :ساعة.
عدد الدورات  :دورة واحدة.
تاريخ االنعقاد 2020 / 04 / 02 - 03 /31 :

نوع الدورة  • :معرفية • مهارية
أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • اختبارات • تمارين جماعية
الفوائد المتوقعة  • :ضمان تقديم الخدمات للمتعاملين
من قبل مقدمي الخدمة بجودة
وكفاءة عالية من خالل تطبيق عناصر

مكان االنعقاد  :اإلدارة العامة للتدريب
المُ حاضر  :من داخل القوة.

الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للتدريب
مستوى الدورة  :تأسيسي.
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الخدمة الممتازة.

ارتباط البرنامج

• تقليل نسبة الشكاوى الصحيحة.

باستراتيجية شرطة ديب  :تطوير األداء المؤسسي بكفاءة وفعالية

دورة مدقق داخلي لنظام اإلدارة المتكامل
األهداف:

الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

تعريف المشاركين بتحديد نقاط القوة والضعف وفرص التحسين حسب نظام اإلدارة

المتكامل .

العاملون يف مكاتب تطوير األداء المؤسسي.
 25-10متدربا ًً.
	•مقدمة عن النظام باإلضافة إىل نظرة عامة عن المواصفات ذات الصلة
	•غرض ودور توثيق النظام (إدارة النظام بال أوراق)

	•شرح عمليات التدقيق الداخلي وبيان الغرض منها.

	•إدارة عمليات التدقيق (التحضير  ،التخطيط  ،إدارة التدقيق)

	•التعرف على (مسؤوليات قائد المدقق ،السمات الشخصية للمدقق ،اختيار المدقق)
	•تنفيذ التدقيق والتعامل معه  ،وجمع أدلة التدقيق  ،السلوكيات النفسية والتواصل
	•كيفية كتابة تقارير نتائج التدقيق بفعالية

مدة الدورة  5 :أيام.
الساعات التدريبية  25 :ساعة.
عدد الدورات  :دورة واحدة
تاريخ االنعقاد 2020 / 04 / 16 - 12 :

مكان االنعقاد  :اإلدارة العامة للتدريب
المُ حاضر  :من داخل القوة.

الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للتدريب

مستوى الدورة  :تخصصي.
نوع الدورة  :معرفية
أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • تمارين جماعية
• ورش عمل • اختبارات
الفوائد المتوقعة  :إ كتساب العاملين مهارات ومعارف
التدقيق الداخلي.

ارتباط البرنامج
باستراتيجية شرطة ديب  :تطوير األداء المؤسسي بكفاءة وفعالية
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دورة إستشراف مستقبل الذكاء االصطناعي في العمل األمني
األهداف:
الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

تزويد المتدربين بمهارات إستشراف مستقبل الذكاء االصطناعي يف العمل األمني.
الفئات اإلشرافية والدعم من الضباط.
 25-10متدربا ًً.
	•التعريف بالذكاء االصطناعي وتقنياته المختلفة مثل الشبكات العصبية Neural Networks
ولغة المعالجة الطبيعية  NLPوالتعلم العميق  Deep Learningوغيرها من التقنيات.

	•توضيح دور الذكاء االصطناعي واالستخدام المتنامي يف العديد من التطبيقات المختلفة.
	•دور ديب الريادي والمبادرات التي أعلنت عنها حكومة ديب وشرطة ديب يف استخدام الذكاء
االصطناعي وإستشراف المستقبل.

	•أمثلة على استخدامات الذكاء االصطناعي يف العمل األمني وإستشراف الجريمة.

	•مناقشة التحديات التي تواجهها الجهات الحكومية يف هذا المجال وسبل التغلب عليها.
	•تطبيقات عملية.

مدة الدورة  :يومان
الساعات التدريبية  10 :ساعات
عدد الدورات  :دورة واحدة
تاريخ االنعقاد 2020 / 04 / 16 - 15 :
مكان االنعقاد  :مركز إستشراف المستقبل
ودعم إتخاذ القرار
المُ حاضر  :من خارج القوة
الجهة المنظمة  :مركز إستشراف المستقبل
ودعم إتخاذ القرار
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مستوى الدورة  :تأسيسي
نوع الدورة  :معرفية
أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • نقاش وحوار • اختبارات
الفوائد المتوقعة  :إ كساب المتدربين الخبرات يف كيفية
حل الكثير من المشكالت ومواجهة
العديد من التحديات التي يمكن

ارتباط البرنامج

مواجهتها يف المجال األمني

باستراتيجية شرطة ديب  :تطوير األداء المؤسسي بكفاءة
وفعالية

دورة  6سيجما – الحزام األخضر SIX SIGMA – GREEN BELT
األهداف:

الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

تأهيل الفئات اإلشرافية من حملة الحزام األصفر للحصول على الحزام األخضر لمنهجية 6
سيجما.

الفئات اإلشرافية والعاملين على تنفيذ مشاريع  6سيجما.
 25-10متدربا ًً.
• منهجية DMAIC

• مقدمة يف مفهوم  6سيجما.
• مهارات قيادة  6سيجما للتحسين والتطوير

• األدوات األساسية يف الجودة

• تطبيقات  6سيجما للعمل الشرطي
• آلية متابعة مشاريع  6سيجما

• مقدمة يف اإلحصاء واألدوات اإلحصائية

مدة الدورة  5 :أيام.
الساعات التدريبية  25 :ساعة.
عدد الدورات  :دورتان
تاريخ االنعقاد 2020 / 04 / 23 - 19 :
2020 / 09 / 17 - 13

مكان االنعقاد  :اإلدارة العامة للتدريب
المُ حاضر  :من داخل القوة.

الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للتدريب

مستوى الدورة  • :تقدمي • تخصصي
نوع الدورة  :معرفية
أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • تدريب عملي
• نقاش وحوار • اختبارات
الفوائد المتوقعة  :إ كتساب معارف ومهارات مستوى الحزام
األخضر (قادة الفرق) وفقا ً لمنهجية 6

ارتباط البرنامج

سيجما وإعداد مشاريع تطويرية.

باستراتيجية شرطة ديب  :تطوير األداء المؤسسي بكفاءة وفعالية
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دورة تنظيم وإدارة المخازن والمستودعات
األهداف:

الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

رفع كفاءت أمناء المستودعات باستخدام نظام االورا كل ( )GRPالمعمول به يف المستودعات

واالرتقاء بمستوى إدائهم وكيفة التعامل مع المواد والمحافظة على سالمتهم.
فئات الدعم من صف الضباط واألفراد والمدنيين يف مجال االختصاص.
 25-10متدربا ًً.
• أنواع المخازن واالتجاهات الحديثة يف إدارتها
• تخطيط المستودعات وترتيب المواد فيها
• العمليات األساسية للتخزين يف المستودعات
• شروط األمن والسالمة يف المخازن
• مراقبة نشاط المخازن وتقييم أدائها
• خطوات العمل على البرنامج اإللكتروين للمخازن وكيفية استخدامه

مدة الدورة  5 :أيام.
الساعات التدريبية  25 :ساعة.
عدد الدورات  :دورة واحدة
تاريخ االنعقاد 2020 / 06 / 04 - 05/31 :
مكان االنعقاد  :اإلدارة العامة للخدمات
والتجهيزات  -قاعة التدريب
بإدارة التجهيزات والمخازن.

المُ حاضر  :من داخل القوة.

الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للخدمات
والتجهيزات.

74

مستوى الدورة  :تأسيسي.
نوع الدورة  :معرفية
أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • ورش عمل
• تمارين جماعية • اختبارات
الفوائد المتوقعة  :إلمام المنسبين باإلجراءات والقواعد
المخزنية وقواعد األمن والسالمة وإجادة

ارتباط البرنامج

العمل على البرنامج اإللكتروين للمخازن.

باستراتيجية شرطة ديب  :إدارة الموارد المادية بكفاءة وفعالية.

ورشة تعريفية بمفاهيم مسرعات المستقبل
األهداف:

الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

التعريف بمفاهيم مسرعات المستقبل وبيان أهم اإلجراءات الواجب اتباعها يف مجال
إستشراف المستقبل.

الفئات اإلشرافية والدعم من الضباط.
 25 - 10متدربا ً.
	•مفهوم مسرعات المستقبل.
	•الهدف من العمل بمسرعات المستقبل.
	•التفكير المستقبلي.
	•مناهج وأدوات العمل بمسرعات المستقبل.
	•إستشراف المستقبل يف شرطة ديب.

مدة الدورة  :يوم واحد
الساعات التدريبية  5 :ساعات.
عدد الدورات  :دورة واحدة
تاريخ االنعقاد 2020 / 07 / 02 :
مكان االنعقاد  :مركز إستشراف المستقبل
ودعم إتخاذ القرار
المُ حاضر  :من خارج القوة
الجهة المنظمة  :مركز إستشراف المستقبل
ودعم إتخاذ القرار

	•أهمية مسرعات المستقبل.
	•الرؤية المستقبلية.
	•أمثلة تطبيقية

مستوى الدورة  :تأسيسي
نوع الدورة  :معرفية
أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • نقاش وحوار

الفوائد المتوقعة  :تعريف مرتب القوة بمفاهيم
إستشراف المستقبل

ارتباط البرنامج

باستراتيجية شرطة ديب  :تطوير األداء المؤسسي بكفاءة
وفعالية
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دورة المهارات المالية ألمناء الصندوق
األهداف:
الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

تطوير مهارات أمناء الصندوق يف مجال التحصيل المايل.
فئات الدعم العاملين يف مجال االختصاص.
 25-10متدربا ًً.
	•تعريف مفهوم المهارات المالية ألمناء الصندوق
	•أهداف مهمة أمين الصندوق

	•التزامات وواجبات أمين الصندوق
	•اآلثار المترتبة على أمين الصندوق

مدة الدورة  :يومان
الساعات التدريبية  10 :ساعات.
عدد الدورات  :دورة واحدة
تاريخ االنعقاد 2020/ 07 / 16 - 15 :
مكان االنعقاد  :اإلدارة العامة للمالية
المُ حاضر  :من داخل القوة.

الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للمالية .
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مستوى الدورة  :تأسيسي
نوع الدورة  • :معرفية • .مهارية
أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • نقاش وحوار • اختبارات
الفوائد المتوقعة  :قلة األخطاء يف التحصيل المايل

ارتباط البرنامج
باستراتيجية شرطة ديب  :إدارة الموارد المادية بكفاءة وفعالية.

دبلوم التحليل اإلحصائي وإستشراف المستقبل
األهداف:

الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

تأهيل كواد مؤهلة الستخدام المدخل الكمي بإعتباره أساس العمل األمني وإلعداد دراسات
تنبؤيه مستقبلية بهدف تدعيم األمن الوقايئ.

الفئات اإلشرافية والدعم من الضباط وصف الضباط والمدنيين.
 25-10متدربا ًً.
• التعرف على كيفية عرض وتنظيم واستخالص البيانات
• إعداد وإصدار التقارير اإلحصائية األمنية

• تحليل العالقات التبادلية المتشابكة بين المتغيرات االجتماعية والظواهر األمنية
• التعرف على أهمية دور القياس الكمي
• تدريبات وتطبيقات عملية

مدة الدورة  15 :يوم.
الساعات التدريبية  60 :ساعة.
عدد الدورات  :دورة واحدة
تاريخ االنعقاد 2020 / 10 /08 - 09/20 :
مكان االنعقاد  :مركز إستشراف المستقبل
ودعم إتخاذ القرار

المُ حاضر  :من خارج القوة.
الجهة المنظمة  :مركز إستشراف المستقبل

مستوى الدورة  :تأسيسي.
نوع الدورة  • :معرفية • مهارية
أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • نقاش وحوار
• تمارين جماعية • اختبارات
الفوائد المتوقعة  :إ كساب المتدربين التحليل االحصايئ
وإستشراف المستقبل.

ارتباط البرنامج
باستراتيجية شرطة ديب  :تطوير األداء المؤسسي بكفاءة وفعالية

ودعم إتخاذ القرار

77

دورة التميز في مهارات االتصال و فن التعامل مع الجمهور
األهداف:
الفئة المستهدفة:

تعزيز سعادة الجمهور عن الخدمات المقدمة.
فئات الدعم من صف الضباط واألفراد والمدنيين العاملين يف مجال خدمة المتعاملين

واالتصال.
عدد المتدربين:
المحتوى:

 25-10متدربا ًً.
• عناصر الخدمة الممتازة

• فن االنصات (االستماع)

• آلية الرد على المكالمات
• التعريف بمعايير المتسوق السري الهاتفي

• تشخيص مشكالت التعامل مع الجمهور
• المبادئ األساسية لتطبيق حلقات جودة الخدمات.

مدة الدورة  :يومان.

الساعات التدريبية  10 :ساعات.
عدد الدورات  :دورة واحدة

تاريخ االنعقاد 2020 / 10 / 08 - 07 :

مكان االنعقاد  :اإلدارة العامة للتدريب
المُ حاضر  :من داخل القوة.
الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للتدريب
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مستوى الدورة :
نوع الدورة :
أساليب التدريب والتقييم :
الفوائد المتوقعة :
ارتباط البرنامج
باستراتيجية شرطة ديب :

تأسيسي.
مهارية
• مُحاضرة • تدريب عملي
تقلیل نسب الشكاوى الصحیحة
الواردة من المتعاملين.
إسعاد المجتمع.

دورة التخطيط االستراتيجي
األهداف:
الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

تمكين المشاركين من معرفة عملية التخطيط االستراتيجي بالدائرة.
الفئات اإلشرافية والدعم من الضباط.
 25-10متدربا ًً.
	•مفهوم اإلدارة االستراتيجية

	•مراحل اإلدارة االستراتيجية
	•آلية صياغة الخطط االستراتيجية

	•جمع وتحليل المعلومات (نقاط القوة والضعف)
	•كتابة التقارير االستراتيجية

مدة الدورة  3 :أيام.
الساعات التدريبية  15 :ساعة.
عدد الدورات  :دورة واحدة
تاريخ االنعقاد 2020 / 11 / 19 - 17 :

مكان االنعقاد  :اإلدارة العامة للتدريب
المُ حاضر  :من داخل القوة.

الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للتدريب

مستوى الدورة  :تأسيسي.
نوع الدورة  :معرفية
أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • تمارين جماعية • ورش عمل
الفوائد المتوقعة  :إ كساب المشاركين مهارات التخطيط
االستراتيجي بكفاءة عاليا.

ارتباط البرنامج
باستراتيجية شرطة ديب  :تطوير األداء المؤسسي بكفاءة وفعالية
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دبلوم لغة االشارة االمارتية
األهداف:

الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:

رفع كفاءة موظفي شرطة ديب يف مجال التعامل مع اصحاب الهمم فئة ذوي االعاقة
السمعية وتزويد االدارات والمرا كز بمترجمين لهذه الفئة.
فئات الدعم من الضباط وصف الضباط واالفراد.
 20متدربا ًً.

المحتوى:
	•تعريفات بـ ( اصحاب الهمم عامة ثم فئة ذوي االعاقة السمعية خاصة ،انواع ومدارس
التواصل مع الصم ،استراتيجيات التواصل بين السامع واالصم ،لغة االشارة واقسامها)
	•المصطلحات االشارية من المعجم اإلمارايت لـ (حروف ،ارقام ،االسرة ،وحدات القياس،
		
األلوان ،وبعض الدول)
	•المصطلحات االشارية لـ (األفعال الشائعة و الصفات والحاالت)
	•المصطلحات االشارية لـ (الوثائق الرسمية ،وزرات ومؤسسات ،مناطق ومعالم سياحية،
الصحة)
	•المصطلحات االشارية لـ (القاب ،مهن ،التربية والتعليم ،المحيط والبيئة)
	•المصطلحات االشارية لـ (اتجاهات مواضع ،البيت وملحقاته ،الحيوانات) و(المالبس
		
والزينة ،االكالت الشعبية ،الرياضة ،النباتات ،اخالقيات ولوائح المترجمين)
						

مدة الدورة  :يحدد الحقا ً
الساعات التدريبية  :يحدد الحقا ً
عدد الدورات  :يحدد الحقا ً
تاريخ االنعقاد  :يحدد الحقا ً

مكان االنعقاد  :اإلدارة العامة للتدريب
المُ حاضر  :من داخل القوة.

الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للتدريب
مستوى الدورة  :تأسيسي.
نوع الدورة  • :سلوكية • مهارية
أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • تمارين جماعية • ورش عمل
الفوائد المتوقعة  :تأهيل مترجمين جدد يف لغة اإلشارة

ارتباط البرنامج

اإلماراتية

باستراتيجية شرطة ديب  :إدارة رأس المال البشري بكفاءة وفعالية

80

دورات تأهيل القيادات
(سد فجوة)
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يتضمن هذا القسم الدورات الخاصة بتأهيل الفئات القيادية واإلشرافية
بشرطة دبي (مدير عام – نائب مدير عام – مدير إدارة فرعية – رئيس قسم)
وذلك من خالل الحاقهم بدورات تدريبية لتنمية كفاءاتهم المختلفة حيث تم
تحديد كفاءات عامة على مستوى القوة وهي :كفاءات التميز المؤسسي
والكفاءات اإلدارية والكفاءات الشرطية وذلك لتمكينهم من أداء مهامهم
الوظيفية بالشكل المطلوب.
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دورة إدارة إستشراف المستقبل ( إلكترونية )
األهداف:
الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

تأهيل المدراء العامون يف مجال إستشراف المستقبل.
المدراء العامون.
غير محدد (إلكترونية).
	•المفاهيم االستراتيجية بالمؤسسة
	•التفكير االستراتيجي ودور الرؤية
	•خطوات التفكير االستراتيجي

	•أدوار يلعبها القائد يف إستشراف المستقبل

الساعات التدريبية  10 :ساعات.
عدد الدورات  :طوال العام

الفوائد المتوقعة :

العام للمؤسسة (التحليل الرباعي)

	•دليل تحويل األفكار إىل خطط عمل.

تعريف

المش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركين

بالمفاهيم

الحديثة المرتبطة بالتفكير والتخطيط
االستراتيجي اإلستشرايف بالمؤسسات،

تاريخ االنعقاد  :طوال العام

والتعرف على أدوات التفكير االستراتيجي

مكان االنعقاد  :إلكتروين

والمعوقات التي تواجهها وطرق التغلب

المُ حاضر  :إلكتروين.

عليها ،والتعرف على تصميم النظم

الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للتدريب

المتكاملة إلستشراف المستقبل ،وتحليل

مستوى الدورة  :تقدمي

البيئة الداخلية والخارجية وتحديد الفرص

نوع الدورة  :معرفية

أساليب التدريب
والتقييم  :إلكترونية

	•طرق تحديد االتجاه االستراتيجي

المتاحة والتهديدات المحتملة ،باإلضافة
إىل آليات تحويل األفكار إىل خطط عمل

ارتباط البرنامج
باستراتيجية شرطة ديب :

داخل المؤسسة.

تطوير األداء المؤسسي بكفاءة وفعالية
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دورة إدارة األزمات والكوارث ( إلكترونية )
األهداف:
الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

تأهيل المدراء العامون بأساليب إدارة األزمات والكوارث.
المدراء العامون.
غير محدد (إلكترونية).
	•المفاهيم األساسية لألزمات وخصائصها وأسباب نشوها وأنواع األزمات األمنية

	•الفروق والعالقات بين الكوارث واألزمات
	•التصنيف النوعي لألزمات

	•مراحل تطور االزمة ومراحل إدارتها

	•مقومات إدارة األزمات (مثلث إدارة األزمات)
	•األسلوب العلمي إلدارة االزمه (التنظيم ،التخطيط ،التحضير ،التجهيز ،التأهيل)

الساعات التدريبية  10 :ساعات.
عدد الدورات  :طوال العام
تاريخ االنعقاد  :طوال العام
مكان االنعقاد  :إلكتروين
المُ حاضر  :إلكتروين.
الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للتدريب
مستوى الدورة  :تقدمي
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نوع الدورة  :معرفية
أساليب التدريب والتقييم  :إلكترونية
الفوائد المتوقعة  :تعريف المشاركين يف الدورة على أهم
المبادئ واإلرشادات التوجيهية حول

ارتباط البرنامج

إدارة األزمات والكوارث بالشكل األمثل

باستراتيجية شرطة ديب  :تطوير األداء المؤسسي بكفاءة وفعالية

دورة التخطيط بالسيناريوهات
األهداف:

تأهيل المدراء العامون يف مجال التخطيط بالسيناريوهات إلستشراف المستقبل.

الفئة المستهدفة:

المدراء العامون.

عدد المتدربين:

 25-10متدربا ًً.

المحتوى:

	•لماذا نحتاج إىل التفكير وإستشراف
المستقبل
	•فوائد إستشراف المستقبل
	•تعريف التخطيط بالسيناريوهات كأداة
إلستشراف المستقبل
	•هل ثمة عالقة بين اإلستشراف واالبداع
واالبتكار

مدة الدورة  :يومان
الساعات التدريبية  10 :ساعات.

أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • ورش عمل
• التمارين الجماعية

عدد الدورات  :يحدد الحقا ً
تاريخ االنعقاد  :يحدد الحقا ً
مكان االنعقاد  :نادي ضباط شرطة ديب

• اختبارات • عرض فيديو
الفوائد المتوقعة  :تخطيط ألي حدث خاصة األحداث المحيطة
بالمنطقة ،ووضع االحتماالت المتوقعة لها يف ظل
األوضاع الراهنة ،خاصة تلك األحداث المتعلقة

المُ حاضر  :من خارج القوة.

بجرائم القتل أو الحوادث المرورية ،أو جرائم اإلرهاب،

الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للتدريب

والوقوف على أسبابها ،ومقارنتها بجرائم مشابهة،

مستوى الدورة  :تأسيسي
نوع الدورة  • :معرفية • مهارية

	•مفاهيم مرتبطة بالتخطيط
بالسيناريوهات
	•الموقع التنافسي وإستشراف
المستقبل
	•الغرض من التخطيط
بالسيناريوهات

ووضع السيناريو الذي يتناسب مع الحدث ،كل ذلك

ارتباط البرنامج

من خالل استخدام األسلوب العلمي

باستراتيجية شرطة ديب  :تطوير األداء المؤسسي بكفاءة وفعالية
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دورة التعامل مع وسائل اإلعالم وفن الخطابة (إلكترونية)
األهداف:
الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

تأهيل المدراء العامون للتعامل مع وسائل اإلعالم المختلفة.
المدراء العامون.
غير محدد (إلكترونية).
	•إدراك أهمية الجانب اإلعالمي يف تشكيل الصورة اإليجابية للمنظمة.
	•التعرف على وسائل اإلعالم المختلفة وخصائص كل منها.
	•التعرف على أنواع الخطب وأسس الخطابة وفن اإللقاء.
	•اإلعداد والتخطيط الجيد للخطابة الرسمية.
	•استخدام مداخل وأساليب فعالة عند طرح القضايا الحساسة على الصحافة
	•عقد المؤتمرات الصحفية واإلعالمية الناجحة.
	•التعامل الفعال مع األنماط المختلفة من اإلعالميين.

الساعات التدريبية  10 :ساعات.
عدد الدورات  :طوال العام
تاريخ االنعقاد  :طوال العام

أساليب التدريب والتقييم  :إلكتروين
الفوائد المتوقعة  :تنمية مهارات المشاركين وقدراتهم الخطابية
وكيفية التحدث أمام الجمهور وإصدار
التصريحات ألجهزة اإلعالم المختلفة ،كما

مكان االنعقاد  :إلكتروين

يسعى البرنامج إىل تزويد المشاركين

المُ حاضر  :إلكتروين.

بأساليب التأثير على الجمهور والتعامل مع

الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للتدريب
مستوى الدورة  :تقدمي
نوع الدورة  :معرفية
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البيانات المختلفة وتجنب األخطاء الشائعة

ارتباط البرنامج

يف نقلها لآلخرين.

باستراتيجية شرطة ديب  :تطوير األداء المؤسسي بكفاءة وفعالية

دورة  6سيجما ( ) CHAMPION
األهداف:
الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

تنمية مهارات ومعارف الفئة القيادية يف درجة (.)CHAMPION
نواب المدارء العامون.
 25-10متدربا ًً.
• نظرة عامة عن مفهوم  6سيجما

• فلسفة  6سيجما

•  6سيجما وإدارة التغير

•  6سيجما والتميز المؤسسي.

• دور القيادة يف دعم وتبني مشاريع  6سيجما للتحسين
• نظرة عامة عن مبادئ اإلحصاء واإلحتماالت

• منهجية ديمايك ()DMAIC
• المبادئ األساسية ( )LEANواإلدارة الرشيقة

مدة الدورة  :يوم واحد.
الساعات التدريبية  5 :ساعات.
عدد الدورات  :يحدد الحقا ً
تاريخ االنعقاد  :يحدد الحقا ً
مكان االنعقاد  :يحدد الحقا ً
المُ حاضر  :من خارج القوة.
الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للتدريب
مستوى الدورة  :تخصصي

نوع الدورة  :معرفية
أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • تدريب عملي
• نقاش وحوار • تمارين جماعية
الفوائد المتوقعة  :إ كتساب المشاركين معارف ومهارات
مستوى ( championقادة الفرق) وفقا ً

ارتباط البرنامج

لمنهجية  6سيجما.

باستراتيجية شرطة ديب  :تطوير األداء المؤسسي بكفاءة وفعالية
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دورة أساسيات التفاوض
األهداف:
الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

تعريف نواب المدراء العامون بأساسيات التفاوض الناجح.
نواب المدراء العامون.
 25-10متدربا ًً.
	•التفاوض الفعال وماهية التفاوض وأركانه
	•أنواع المفاوضات
	•المبادئ العامة ومقومات نجاح التفاوض ومراحل عملية التفاوض
	•ماهية القرار وظروف إتخاذه أثناء التفاوض
	•التخطيط للتفاوض واستراتيجيات التخطيط للتفاوض
	•أساليب تحديد أهداف وأطراف العملية التفاوضية ومعايير اختيار االستراتيجية
التفاوضية

مدة الدورة  :يومان
الساعات التدريبية  10 :ساعات.
عدد الدورات  :يحدد الحقا ً
تاريخ االنعقاد  :يحدد الحقا ً

أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • ورش عمل • التمارين الجماعية
• اختبارات • عرض فيديو

الفوائد المتوقعة  :تعريف المشاركين بعملية التفاوض والمبادئ
العامة للتفاوض الفعال للقادة وأنواع المفاوضات
باإلضافة إىل أساليب وضع أهداف التفاوض

مكان االنعقاد  :يحدد الحقا ً
المُ حاضر  :من خارج القوة

واالستراتيجيات المختلفة للوصول إىل النتائج
المرجوة ،وتطبيق المهارات المطلوبة للوصول إىل

الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للتدريب

أهداف العملية التفاوضية والتي تشمل تحليل

مستوى الدورة  :تأسيسي
نوع الدورة  • :معرفية • مهارية

المشكالت وإتخاذ القرارات وإدارة االجتماعات

ارتباط البرنامج

وإدارة النزاع.

باستراتيجية شرطة ديب  :تطوير األداء المؤسسي بكفاءة وفعالية

88

دورة إدارة األزمات والكوارث (إلكترونية)
األهداف:

تأهيل المدراء العامون بأساليب إدارة األزمات والكوارث.

الفئة المستهدفة:

نواب المدراء العامون.

عدد المتدربين:

غير محدد (إلكترونية).

المحتوى:

	•المفاهيم األساسية لألزمات وخصائصها وأسباب نشوها وأنواع األزمات األمنية
	•الفروق والعالقات بين الكوارث واألزمات
	•التصنيف النوعي لألزمات

	•مراحل تطور األزمة ومراحل إدارتها
	•مقومات إدارة األزمات (مثلث إدارة األزمات)
	•األسلوب العلمي إلدارة األزمة (التنظيم ،التخطيط ،التحضير ،التجهيز ،التأهيل)

الساعات التدريبية  10 :ساعات.
عدد الدورات  :طوال العام
تاريخ االنعقاد  :طوال العام
مكان االنعقاد  :إلكتروين
المُ حاضر  :إلكتروين.
الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للتدريب
مستوى الدورة  :تقدمي

نوع الدورة  :معرفية
أساليب التدريب والتقييم  :إلكترونية
الفوائد المتوقعة  :تعريف المشاركين يف الدورة على أهم
المبادئ واإلرشادات التوجيهية حول

ارتباط البرنامج

إدارة األزمات والكوارث بالشكل األمثل

باستراتيجية شرطة ديب  :تطوير األداء المؤسسي بكفاءة وفعالية
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ّ
دورة التــوجيـــه الفعـــال Coaching
األهداف:
الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

تأهيل نواب المدراء العامون بمفهوم (.)Coaching
نواب المدراء العامون.
 25-10متدربا ًً.
	•مفهوم التدريب بالمصاحبة والتوجيه الفعال ( الكوتشنج )
	•خصائص التدريب بالمصاحبة والتوجيه الفعال ( الكوتشنج )

	•أساليب نقل الخبرات وا كتشاف القدرات باستخدام أدوات الكوتشنج
	•منهجية التدريب بالمصاحبة ( الكوتشنج )
	•األدوات الخمسة الرئيسية للكوتشنج
	•ماهي مبادئ التوجيه الفعال وأخالقيات الكوتشنج
	•فن إصدار األوامر باستخدام مهارات التوجيه الفعال ( الكوتشنج )

مدة الدورة  :يومان
الساعات التدريبية  10 :ساعات.

نوع الدورة  • :معرفية • مهارية
أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • ورش عمل • نقاش وحوار

عدد الدورات  :يحدد الحقا ً
تاريخ االنعقاد  :يحدد الحقا ً
مكان االنعقاد  :يحدد الحقا ً
المُ حاضر  :من خارج القوة.
الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للتدريب
مستوى الدورة  :تأسيسي
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• التمارين الجماعية • عرض فيديو
الفوائد المتوقعة  :مساعدة المشاركين على ا كتشاف ذاتهم
وتحديد المشاعر والقناعات اإليجابية
والسلبية

ومدخل

للنمو

الشخصي

والمهني للفرد ،وتطوير مهارة إدارة ذات

ارتباط البرنامج

اآلخرين بفعالية.

باستراتيجية شرطة ديب  :تطوير األداء المؤسسي بكفاءة وفعالية

دورة قيادة التغيير ( إلكترونية )
األهداف:

تعريف نواب المدراء العامون بأساليب ومفاهيم قيادة التغيير .

الفئة المستهدفة:

نواب المدراء العامون.

عدد المتدربين:

غير محدد (إلكترونية).

المحتوى:

	•فهم وتخطيط وإدارة التغيير

	•نماذج واستراتيجيات إلدارة وقيادة التغيير
	•فهم مقاومة التغيير والتعامل معها
	•إعالن التغيير

الساعات التدريبية  10 :ساعات.
عدد الدورات  :طوال العام
تاريخ االنعقاد  :طوال العام
مكان االنعقاد  :إلكتروين

أساليب التدريب والتقييم  :إلكترونية
تمكين المشاركين من تطبيق المهارة

الفوائد المتوقعة  :المكتسبة حول توقع التغيير والتعامل
معه بشكل فعال .ربط القيادة والتغيير
مع النماذج المتوفرة حول اإلدارة والتغيير

المُ حاضر  :إلكتروين.
الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للتدريب
مستوى الدورة  :تقدمي
نوع الدورة  :معرفية

واالستفادة من هذه العالقة للتخطيط

ارتباط البرنامج

المناسب للتغيرات القادمة.

باستراتيجية شرطة ديب  :تطوير األداء المؤسسي بكفاءة وفعالية
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دورة أساسيات األزمات والكوارث ( إلكترونية )
األهداف:

تزويد مدراء اإلدارات الفرعية بأساسيات وأنواع األزمات والكوارث.

الفئة المستهدفة:

مدراء اإلدارات الفرعية.

عدد المتدربين:

غير محدد (إلكترونية).

المحتوى:

	•المفاهيم األساسية لألزمات وخصائصها وأسباب نشؤها وأنواع األزمات األمنية
	•الفروق والعالقات بين الكوارث واألزمات
	•التصنيف النوعي لألزمات

	•مراحل تطور األزمة ومراحل إدارتها

	•مقومات إدارة األزمات (مثلث إدارة األزمات)

الساعات التدريبية  10 :ساعات.
عدد الدورات  :طوال العام
تاريخ االنعقاد  :طوال العام
مكان االنعقاد  :إلكتروين
المُ حاضر  :إلكتروين.
الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للتدريب
مستوى الدورة  :تأسيسي
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نوع الدورة  :معرفية
أساليب التدريب والتقييم  :إلكترونية
تعريف المش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركين يف الدورة على

الفوائد المتوقعة  :أهم المبادئ حول أساسيات األزمات
والكوارث

ارتباط البرنامج

باستراتيجية شرطة ديب  :تطوير األداء المؤسسي بكفاءة وفعالية

دورة إدارة االبـتكار ( إلكترونية )
األهداف:

تأهيل مدراء اإلدارات الفرعية بأدوات وأساليب االبتكار واإلبداع.

الفئة المستهدفة:

مدراء اإلدارات الفرعية.

عدد المتدربين:

غير محدد (إلكترونية).

المحتوى:

	•مقدمة عن االبتكار واإلبداع
	•دوافع اإلبداع واستراتيجيات اإلبداع وطرق التفكير
	•خطوات وصفات وعوائق االبتكار

	•التطبيقات اإلدارية لمهارات حل المشكالت وإتخاذ القرارات
	•أنماط التفكير واالفتراضات والعوامل التي تؤثر يف االتجاهات
	•المتغيرات العالمية وحتمية االبتكار والتميز الحكومي

الساعات التدريبية  10 :ساعات.
عدد الدورات  :طوال العام
تاريخ االنعقاد  :طوال العام

أساليب التدريب والتقييم  :إلكترونية
الفوائد المتوقعة  :الفوائد المتوقعة :تمكين المش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركين
من امتالك مجموع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة من مهارات
التفوق اإلداري التي تساعدهم لتشكيل

مكان االنعقاد  :إلكتروين

المستقبل الالزم وتدعيم التفكير اإلبداعي

المُ حاضر  :إلكتروين.
الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للتدريب
مستوى الدورة  :تقدمي
نوع الدورة  :معرفية

والتعرف بفكر حديث غير تقليدي وإتخاذ

ارتباط البرنامج

القرارات االستراتيجية بطريقة ابتكارية.

باستراتيجية شرطة ديب  :تطوير األداء المؤسسي بكفاءة وفعالية
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دورة إدارة المشاريع االحترافية ( إلكترونية )
األهداف:

تأهيل مدراء اإلدارات الفرعية بكيفية إدارة المشاريع بصورة احترافية.

الفئة المستهدفة:

مدراء اإلدارات الفرعية.

عدد المتدربين:

غير محدد (إلكترونية).

المحتوى:

	•إدارة وقت المشروع :تحديد وتتابع

	•دورة حياة المشروع وتنظيمه

	•مقياس وعمليات إدارة المشاريع
	•المجاالت المعرفية إلدارة المشروع
	•إدارة نطاق وتكامل المشاريع.

األنشطة ..تقدير المدة وموارد

األنشطة ..تطوير وضبط الجدول

الزمني.

	•إدارة تكاليف المشروع :أساليب تقدير التكلفة ومعدالت تكلفة الموارد التقدير من
أسفل ألعلى والتقدير باستخدام المعامالت وتحليل االحتياطي تكلفة الجودة
	•خط أساس التكلفة وخطة إدارتها والتغييرات المطلوبة للمشاريع
	•نظام مراقبة التغييرات مراجعات أداء المشروع إدارة التباين

الساعات التدريبية  10 :ساعات.
عدد الدورات  :طوال العام
تاريخ االنعقاد  :طوال العام
مكان االنعقاد  :إلكتروين
المُ حاضر  :إلكتروين.
الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للتدريب
مستوى الدورة  :تأسيسي
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نوع الدورة  :معرفية
أساليب التدريب والتقييم  :إلكترونية
الفوائد المتوقعة  :تعريف المشاركين بمفهوم إدارة المشاريع
وكيفية تحقيق األهداف المؤسسيـ ـ ـ ـ ـ ــة من

ارتباط البرنامج

خالل تطبيق إدارة المشاريع بفعالية

باستراتيجية شرطة ديب  :تطوير األداء المؤسسي بكفاءة وفعالية

دورة  6سيجما – الحزام األخضر SIX SIGMA – GREEN BELT
األهداف:

الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

تأهيل الفئات اإلشرافية من حملة الحزام األصفر للحصول على الحزام األخضر لمنهجية 6
سيجما.

مدراء اإلدارات الفرعية.
 25-10متدربا ًً.
• مقدمة يف مفهوم  6سيجما.

• مهارات قيادة  6سيجما للتحسين والتطوير

• األدوات األساسية يف الجودة

• مقدمة يف اإلحصاء واألدوات اإلحصائية
• منهجية DMAIC
• تطبيقات  6سيجما للعمل الشرطي
• آلية متابعة مشاريع  6سيجما

مدة الدورة  5 :أيام.
الساعات التدريبية  25 :ساعة.

نوع الدورة  :معرفية
أساليب التدريب والتقييم  • :مُحاضرة • تدريب عملي

عدد الدورات  :يحدد الحقا ً
تاريخ االنعقاد  :يحدد الحقا ً
مكان االنعقاد  :يحدد الحقا ً

• نقاش وحوار • اختبارات
الفوائد المتوقعة  :إ كتساب معارف ومهارات مستوى
الحزام األخضر (قادة الفرق) وفقا ً

لمنهجية  6سيجما واعداد مشاريع

المُ حاضر  :من خارج القوة.
الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للتدريب
مستوى الدورة  • :تقدمي • تخصصي

ارتباط البرنامج

تطويرية.

باستراتيجية شرطة ديب  :تطوير األداء المؤسسي بكفاءة وفعالية
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دورة مفاهيم إستشراف المستقبل ( إلكترونية )
األهداف:

تعريف المشاركين بمفاهيم إستشراف المستقبل بالعمل األمني.

الفئة المستهدفة:

مدراء اإلدارات الفرعية.

عدد المتدربين:

غير محدد (إلكترونية).

المحتوى:

	•التخطيط بالسيناريوهات كأداة إلستشراف المستقبل
	•استراتيجية إستشراف المستقبل
	•دور اإلستشراف يف تطوير العمل األمني والحد من الجريمة
	•أنماط التغير واتجاه التغير وسرعة التغير.
	• مركزية التغير والتكيف مع التغير ودوالب المستقبل
	•مصفوفة التأثير المتبادل والمنحنى الجامع.
	•شجرة العالئق والتنبؤ الذكي

الساعات التدريبية  10 :ساعات.
عدد الدورات  :طوال العام
تاريخ االنعقاد  :طوال العام

أساليب التدريب والتقييم  :إلكترونية
الفوائد المتوقعة  :تطوير قدرات المش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركين على قدرات
التخطيط المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقبلي بعيد المدى
بالسيناريوهات .وترسيخ ثقافة المستقبل

مكان االنعقاد  :إلكتروين
المُ حاضر  :إلكتروين.
الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للتدريب
مستوى الدورة  :تأسيسي
نوع الدورة  :معرفية
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كتوجه حكومي ونشر الوعي بأهميتها وتعزيز

ارتباط البرنامج

مكانة اإلمارات كوجهة عالمية للمستقبل.

باستراتيجية شرطة ديب  :تطوير األداء المؤسسي بكفاءة وفعالية

دورة التحفيز الوظيفي ( إلكترونية )
األهداف:

إ كساب المتدربين المعارف األساسية لمنهجية  6سيجما للتطوير والتحسين المستمر.

الفئة المستهدفة:

مدراء اإلدارات الفرعية.

عدد المتدربين:

غير محدد (إلكترونية).

المحتوى:

	•مفهوم التحفيز وأنواع الحوافز وأساليب التحفيز ومداخل التحفيز
	•مشكالت التحفيز ومعوقاته وإرشادات يف عملية التحفيز
	•دليل التحفيز يف العمل وشروط نجاح التحفيز الوظيفي
	•برنامج عملي لتصميم الحوافز

	•األداء الوظيفي بين الروتين وغياب الحافز
	•كيف نحفز على العمل؟
	•التحفيز وتأثيره على نجاعة وتميز األداء
	•إدارة الصراع وإدارة التوتر

الساعات التدريبية  10 :ساعات.
عدد الدورات  :طوال العام
تاريخ االنعقاد  :طوال العام
مكان االنعقاد  :إلكتروين
المُ حاضر  :إلكتروين.
الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للتدريب
مستوى الدورة  :تأسيسي
نوع الدورة  :معرفية

أساليب التدريب والتقييم  :إلكترونية
الفوائد المتوقعة  :إ كساب المشاركين المعرفة بالمفهوم
العام للدوافع والحوافز والوالء وتأثيرها
على األداء وتزويد المشاركين باإلرشادات
واألساليب واألدلة التي تساعد يف رفع
مستوى اإلنتاجية.

ارتباط البرنامج
باستراتيجية شرطة ديب  :تطوير األداء المؤسسي بكفاءة وفعالية
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دورة  6سيجما  -الحزام األصفر  ( SIX SIGMA YELLOW BELT -إلكترونية )
األهداف:
الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

إ كساب المتدربين المعارف األساسية لمنهجية  6سيجما للتطوير والتحسين المستمر.
رؤساء األقسام.
غير محدد (إلكترونية).
• مقدمة يف مفهوم  6سيجما

• المبادئ األساسية آلليات الجودة
• منهجية DMAIC
• تمارين تطبيقية

الساعات التدريبية  10 :ساعات.
عدد الدورات  :طوال العام
تاريخ االنعقاد  :طوال العام
مكان االنعقاد  :إلكتروين
المُ حاضر  :إلكتروين.
الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للتدريب
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مستوى الدورة  :تأسيسي
نوع الدورة  :مهارية.
أساليب التدريب والتقييم  :إلكترونية
الفوائد المتوقعة  :إ كتساب معارف تأسيسية عن منهجية
 6سيجما للتحسين المستمر.

ارتباط البرنامج
باستراتيجية شرطة ديب  :تطوير األداء المؤسسي بكفاءة وفعالية

دورة إعداد الخطط التنفيذية ( إلكترونية )
األهداف:
الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

تعريف المشاركين بأساسيات إعداد ومتابعة الخططة التنفيذية.
رؤساء األقسام.
غير محدد (إلكترونية).
	•أهمية ومفهوم التخطيط التنفيذي
	•مكونات ووظائف التخطيط التنفيذي
	•خطوات إعداد الخطط التنفيذية

	•عالقة التخطيط التنفيذي بالتخطيط االستراتيجي (األهداف االستراتيجية  -األهداف
التشغيلية  -مؤشرات قياس األداء)
	•مراحل بناء الخطة التنفيذي
	•تحويل الخطة االستراتيجية إىل خطط تنفيذية

الساعات التدريبية  10 :ساعات.
عدد الدورات  :طوال العام
تاريخ االنعقاد  :طوال العام
مكان االنعقاد  :إلكتروين

نوع الدورة  :مهارية
أساليب التدريب والتقييم  :إلكترونية
الفوائد المتوقعة  :تعريف المشاركين بالمفاهيم واألركان
األساسي ـ ـ ـ ـ ـ ــة لإلدارة والخطط التنفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذية
وامتالك مجموعة من المهارات اإلدارية

المُ حاضر  :إلكتروين.
الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للتدريب
مستوى الدورة  :تأسيسي

والفنية الالزمة لوضع الخطط والسياسات

ارتباط البرنامج

والبرامج التنفيذية ومتابعتها والرقابة عليها.

باستراتيجية شرطة ديب  :تطوير األداء المؤسسي بكفاءة وفعالية
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دورة اعداد الموازنات ( إلكترونية )
األهداف:
الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

تعريف المشاركين بمهارات إعداد الموازنات وكيفية إدارتها.
رؤساء األقسام.
غير محدد (إلكترونية).
	•مقدمة حول أعداد الموازنات الحكومية
	•تهيئة قواعد المعلومات وبيانات الموازنات
	•تحديد القواعد العامة ألعداد الموازنات الحكومية
	•إعداد الموازنات التشغيلية وعالقتها بترشيد اإلنفاق
	•احتساب التكاليف المالية وغير المالية

الساعات التدريبية  10 :ساعات.
عدد الدورات  :طوال العام
تاريخ االنعقاد  :طوال العام
مكان االنعقاد  :إلكتروين
المُ حاضر  :إلكتروين.
الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للتدريب
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مستوى الدورة  :تأسيسي
نوع الدورة  :مهارية
أساليب التدريب والتقييم  :إلكترونية
الفوائد المتوقعة  :تنمية مهارات المشاركيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن يف الموازنات
التقديرية المالية لتخطيط الموارد

ارتباط البرنامج

باستراتيجية شرطة ديب  :تطوير األداء المؤسسي بكفاءة وفعالية

دورة التحليل اإلحصائي ( إلكترونية )
األهداف:
الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

تعريف المشاركين بأساليب التحليل اإلحصايئ وأنواعه.
رؤساء األقسام.
غير محدد (إلكترونية).
	•مقدمة للبحث العلمي وبناء االستبانات

	•اإلحصاء التحليلي واختبار الفرضيات
(اإلنحدار والمتعدد والبسيط

	•مقدمة لإلحصاء والبرنامج االحصايئ
SPSS

	•اإلحصاء الوصفي (الوسط الحسايب،

الوسيط ،المنوال ،التكرارات ،النسب
المئوية ،التباين ،االنحراف المعياري،

وغيرها من مقاييس النزعة المركزية

واالرتباط ومقارنة المتوسطات)

	•اختبار الصدق والثبات يف االستبانات
(كورنباخ الفا)

	•تعريف البيانات
	•أنواع المتغيرات وتصنيفها وطرق
قياس المتغيرات

والتشتت)

الساعات التدريبية  10 :ساعات.
عدد الدورات  :طوال العام
تاريخ االنعقاد  :طوال العام
مكان االنعقاد  :إلكتروين

نوع الدورة  :مهارية
أساليب التدريب والتقييم  :إلكترونية
الفوائد المتوقعة  :تمكين المشاركين من ربط علم اإلحصاء
بالبحث العلمي وإجراء الدراسات وإعداد
الدراسات المتعلقة بالعمل وجمع البيانات

المُ حاضر  :إلكتروين.
الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للتدريب
مستوى الدورة  :تأسيسي

ارتباط البرنامج

وتطوير االستبيانات الخاصة.

باستراتيجية شرطة ديب  :تطوير األداء المؤسسي بكفاءة وفعالية
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دورة تحرير المخالفات المرورية والتكييف القانوني لنصوصها
« منهج التدريب التخصصي لرجل األمن المروري » ( إلكترونية )
األهداف:
الفئة المستهدفة:
عدد المتدربين:
المحتوى:

رفع كفاءة رجل أمن المرور يف التكييف القانوين الصحيح لنصوص المخالفات.
رؤساء األقسام.
غير محدد (إلكترونية).
• تصنيف الفعل المخالف الذي ارتكبه

• شرح نصوص المخالفات المرورية
• التكييف القانوين لبعض المخالفات

• حاالت إلغاء المخالفات المرورية

• اإلجراءات القانونية المتبعة عند اإلشارات

والعالمات المرورية والمخالفات المترتبة عليها
• اإلجراءات القانونية المتبعة عند الخطوط
األرضية والمخالفات المترتبة عليها

الساعات التدريبية  16 :ساعة
عدد الدورات  :طوال العام
تاريخ االنعقاد  :طوال العام
مكان االنعقاد  :إلكتروين
المُ حاضر  :إلكتروين.
الجهة المنظمة  :اإلدارة العامة للتدريب
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المخالف

• أخطاء المخالفات المرورية

• العقوبات والغرامات المترتبة على
السائق المخالف
• نزول ميداين لتدريب المتدربین على
إجراءات وطرق تحرير المخالفات المرورية

مستوى الدورة  :تأسيسي.
نوع الدورة  :معرفية  -مهارية
أساليب التدريب والتقييم  :إلكترونية
الفوائد المتوقعة  :تقليل نسبة األخطاء يف تحرير المخالفات
المرورية.

ارتباط البرنامج
باستراتيجية شرطة ديب  :تطوير األداء المؤسسي بكفاءة وفعالية

دورات مركز التدريب الذكي
زورو منصة مركز التدريب الذكي اإللكترونية للتعرف على آخر الدورات التدريبية
Visit the Smart Training Center for more information
https://training.dubaipolice.gov.ae
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منصة التدريب الذكي هي عبارة عن منصة الكترونية تقدم الدورات التدريبية
االلكترونية بطريقة تفاعلية ذاتية لجميع موظفي القيادة العامة لشرطة
دبي وذلك من دون الحاجة للتوجه إلى قاعات التدريب أو تفريغهم من
وظائفهم لتوفير الجهد والوقت والمال.
باالضافة إلى سهولة الوصول الى جميع العاملين في القوة للحصول على
التدريب الالز م لتمكينهم من أداء مهامهم وواجباتهم الوظيفية باتقان.
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دورات مركز التدريب الذكي  -تعقد مستمرة على مدار العام التدريبي 2020
دورات القسم االداري

1

ادارة إستشراف المستقبل

10

2

قيادة التغيير

 EXPO 2020تاريخ

12

اعداد الخطط التنفيذية

4

مفاهيم إستشراف المستقبل

11

فن الخطابة ومهارات العروض
التقديمية

13

التحفيز الوظيفي

19

حل المشكالت وإتخاذ القرارات
االبتكارية

21

القراءة

20

السعادة و اإليجابية

قيادة فرق العمل

22

إدارة االبتكار

5

التحليل االحصايئ-تأسيسي

14

ISO 9001 AWARNESS.

23

6

التحليل االحصايئ -متوسط

15

الحوكمة المؤسسية تأسيسي

24

7

 SPSSالتحليل االحصايئتقدمي

الدليل التعريفي الشامل
-لمعرض ا كسبو

16

الحوكمة المؤسسية تقدمي

25

دورة اعداد الموازنات

8

سيجما الحزام األصفر 6

17

9

مهارات اعداد وكتابة التقارير
والمحاضر

اتيكيت التعامل مع اصحاب
الهمم

26

دورة التعامل مع وسائل
االعالم

18

3

دورات القسم االمني

1

تأمين الفعاليات المشتركة

1

2

عربة االنارة

2

3

االنقاذ الفنى ىف حوادث الطرق

3

4

إدارة العمليات
كتاب نحو قيادة امنة لمسؤيل
الدوريات
اخالء المنشأت و التواقيف

5
6

إدارة الوقت والسيطرة على
ضغوط العمل

دورات القسم الجنايئ

المؤشرات السلوكية للغة الجسد
منهج التدريب التخصصي لرجل
أمن مكافحة المخدرات الوقاية
منهج التدريب التخصصي لرجل
أمن مكافحة المخدرات التوعية

خدمة المتعاملين محور
التواصل

دورات قسم االزمات والكوارث

1

استخدام طفاية الحريق

2

أساسيات األزمات و الكوارث

3

آلية االستجابة األوىل للبالغات
الطارئة
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دورات القسم المروري

دورات القسم التقني

1تكييف المخالفات المرورية

1

Microsoft Lync Essentials

10

التراسل اإللكتروين

1

تحرير المخالفات المرورية
والتكييف القانوين لنصوصها

2

Outlook 2016

11

Digital Life Style

2

Microsoft Skype for Business
2016

12

The Internet and the
World Wide Web

3

Microsoft Word 2016

13

امن المعلومات

4

Microsoft Excel 2016

14

امن المعلومات التوعية

5

Microsoft PowerPoint 2016  

15

Microsoft Word
Essentials

6

Microsoft OneNote 2016

16

Microsoft Outlook
Essentials

7

التصيد االلكتروين

17

Microsoft PowerPoint
Essentials

8

حقيبة امن المعلومات

18

Microsoft Project
Essentials

9
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خطوات الدخول على مركز التدريب الذكي
أوالً :الدخول من خالل بوابة شرطة ديب (اإلنترانت)
 - 1اضغط هنا لتسجيل الدخول بأحقية الدخول على البوابة الرئيسية لشبكة االنترانت.

مستوى انجازك

 - 2سيتم نقلك إىل صفحتك الخاصة على منصة التدريب الذكي.

الدورات التدريبية التي يمكنك االلتحاق بها
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ثانياً :الدخول من خالل شبكة خارجية (اإلنترنت)
 - 1اضغط هنا لتسجيل الدخول بأحقية الدخول على البوابة الرئيسية لشبكة االنترانت.

 - 2يرجى كتابة إسم المستخدم وكلمة المرور.

User name
Password
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 - 3ادخال كلمة السر التي ستصلك على رقم الهاتف المسجل يف القوة مكونة من  6ارقام بعد كل عملية دخول.

OTP

 - 4يرجى كتابة إسم المستخدم وكلمة المرور.
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 - 5يرجى الضغط على كلمة الغاء وذلك للدخول على صفحتك الرئيسية.

مستوى انجازك

الدورات التدريبية التي يمكنك االلتحاق بها

110

الدورات الداخلية

111

يتضمن هذا القسم الدورات الداخلية التي تعقد باإلدارات العامة ومراكز
الشرطة لموظفيها خالل العام 2020م خارج خطة التدريب السنوية.
مالحظة هامة :يشترط لتنفيذ هذه الدورات موافاتنا بإستمارة االحتياج
المؤسسي قبل انعقادها وذلك لدراستها والتأكد من مدى ارتباتها
بالعمليات الرئيسية والمساندة لإلدارة.
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االدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية
م

اسم الدورة

الفئة

فترة االنعقاد

عدد

1

دورة الجرائم الواقعة على النفس التخصصية

مرتب قسم الجرائم الواقعة على النفس

الربع االول

1

3

دورة التحليل الجنايئ التخصصية

مرتب مركز التحليل الجنايئ

الربع االول

5

دورة طبع البصمات على النظام االلكتروين

6

دورة طبع البصمات على النظام االلكتروين

7

دورة الجرائم االلكترونية التخصصية

الدعم من الضباط وصف الضباط واالفراد العاملين يف
مجال البحث والتحري

9

دورة الجرائم الواقعة على النفس التخصصية
دورة المطلوبين التخصصية

مرتب قسم الجرائم الواقعة على النفس

الربع الثاين

دورة الجرائم الواقعة على وسائل النقل
التخصصية

الربع الثاين

1

مرتب قسم الجرائم الواقعة على وسائل النقل

الربع الثاين

1

مرتب مركز التحليل الجنايئ

الربع الثاين

1

2

4

8

10
11

12

13

دورة مكافحة المتسللين التخصصية
دورة المطلوبين التخصصية

دورة التحليل الجنايئ التخصصية
دورة إستشراف العمل الجنايئ

دورة الجرائم االلكترونية التخصصية

مرتب ادارة مكافحة المتسللين
مرتب ادارة المطلوبين

الدعم من الضباط وصف الضباط واالفراد العاملين يف
مجال البحث والتحري

مرتب ادارة المباحث االلكترونية
مرتب ادارة المطلوبين

مرتب ادارة الحد من الجريمة

مرتب ادارة المباحث االلكترونية

الربع االول

1

الربع االول

1

1

الربع االول

1

الربع االول

1

الربع االول

1

الربع الثاين

الربع الثاين

1

1

1

14

دورة الفعاليات الجنائية التخصصية التاسيسية

مرتب االدارة الجنائية للفعاليات واالنشطة

الربع الثالث

1

16

دورة ادارة المطلوبين التخصصية

مرتب ادارة المطلوبين

الربع الثالث

1

18

دورة طبع البصمات على النظام االلكتروين

19

دورة الجرائم الواقعة على االموال التخصصية

الدعم من الضباط وصف الضباط واالفراد العاملين يف
مجال البحث والتحري
مرتب قسم الجرائم الواقعة على االموال

21

دورة الحد من الجريمة التخصصية التاسيسية

مرتب ادارة الحد من الجريمة

دورة الجرائم الواقعة على النفس التخصصية

مرتب قسم الجرائم الواقعة على النفس

15
17

20

دورة االمن السياحي التقدمية

دورة التحليل الجنايئ التخصصية

دورة الجرائم االلكترونية التخصصية

22

دورة مكافحة المتسللين التخصصية

24

دورة المطلوبين التخصصية

23

مرتب ادارة الشرطة السياحية
مرتب مركز التحليل الجنايئ

مرتب ادارة المباحث االلكترونية
مرتب ادارة مكافحة المتسللين
مرتب ادارة المطلوبين

الربع الثالث
الربع الثالث

1
1

الربع الثالث

1

الربع الثالث

1

الربع الرابع

1

الربع الثالث
الربع الرابع

الربع الرابع

الربع الرابع

1

1
1
1
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االدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية
م

اسم الدورة

الفئة

فترة االنعقاد

عدد

25

دورة طبع البصمات على النظام االلكتروين

26

دورة التحليل الجنايئ التخصصية

الدعم من الضباط وصف الضباط واالفراد العاملين يف
مجال البحث والتحري

الربع الرابع

1

دورة الجرائم الواقعة على وسائل النقل
التخصصية

الربع الرابع

1

مرتب قسم الجرائم الواقعة على وسائل النقل

الربع الرابع

1

مرتب ادارة المباحث االلكترونية

الربع الرابع

1

27
28

دورة الجرائم االلكترونية التخصصية

مرتب مركز التحليل الجنايئ

اإلدارة العامة للمؤسسات العقابية واالصالحية
م

اسم الدورة

الفئة

فترة االنعقاد

عدد

1

كيفية حراسة ومرافقة النزالء  -تقدمية

صف الضباط واالفراد العاملين يف مجال السجون
والتواقيف

الربع االول

1

2

كيفية حراسة ومرافقة النزالء  -تقدمية

الربع الثاين

1

3

كيفية حراسة ومرافقة النزالء  -تقدمية

الربع الثالث

1

4

كيفية حراسة ومرافقة النزالء  -تقدمية

5

كيفية التعامل مع حاالت الشغب والعصيان
داخل السجون والتواقيف

صف الضباط واالفراد العاملين يف مجال السجون
والتواقيف

الربع الرابع

1

العاملون يف مجال االختصاص

يحدد الحقا

2

صف الضباط واالفراد العاملين يف مجال السجون
والتواقيف

صف الضباط واالفراد العاملين يف مجال السجون
والتواقيف

اإلدارة العامة إلسعاد المجتمع
م

اسم الدورة

الفئة

فترة االنعقاد

عدد

1

دورة اللياقة البدنية

العاملون يف مجال االختصاص

الربع االول

1

إدارة المبادرات

العاملون يف مجال االختصاص

الربع االول

العاملون يف مجال االختصاص

الربع الثالث

2

3

4

5
6
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التطوع

العاملون يف مجال االختصاص

مهارة فن التعامل اإليجايب مع تحديات الواقع

العاملين يف الكادر الديني

إصابات المالعب

العاملون يف مجال االختصاص

دورة فنون كتابة الخبر الصحفي

الربع االول

الربع الرابع
الربع االول

1

1

1
1

1

اإلدارة العامة ألمن المطارات
م

اسم الدورة

1

دورة أمن الطيران األساسي

2

دورة أمن البريد والشحن الجوي

3

دورة مشغلي أجهزة التفتيش

4

دورة مشغلي أجهزة التفتيش (الشحن)

5

برامج التعامل مع الدبلوماسيين يف
المطارات

7

دورة اإلسعافات األولية واالنعاش القلبي

العاملون المتخصصون يف مجال أمن الطيران  12دورة ( دورة كل شهر )

دورة التوعية األمنية للعاملين يف مطارات ديب
(اللغة العربية واإلنجليزية)

العاملون المتخصصون يف مجال أمن الطيران  12دورة ( دورة كل شهر )

12

 4دورات
(دورة كل ربع من السنة)

4

6

دورة الحس األمني يف المطارات

8

دورة المخالفات المسلكية يف المطارات

9

الفئة

العاملون المتخصصون يف مجال أمن الطيران  12دورة ( دورة كل شهر )

12

العاملون المتخصصون يف مجال أمن الطيران

4

العاملون المتخصصون يف مجال أمن الطيران  12دورة ( دورة كل شهر )

العاملون المتخصصون يف مجال أمن الطيران  12دورة ( دورة كل شهر )

12

العاملون المتخصصون يف مجال أمن الطيران  12دورة ( دورة كل شهر )

12

العاملون المتخصصون يف مجال أمن الطيران  12دورة ( دورة كل شهر )

12

10
11

دورة التعامل مع ضغوطات العمل يف
المطارات

العاملون المتخصصون يف مجال أمن الطيران

12

دورة مشريف أمن الطيران المدين

13

دورة إدارة أمن الطيران المدين

العاملون المتخصصون يف مجال أمن الطيران

15

دورة جودة العمل يف المطارات

العاملون المتخصصون يف مجال أمن الطيران

16

دورة نظم التهديد التي يتعرض لها الطيران
المدين

18

دورة مشغلي األجهزة المقطعية
( )CTX

17

19

دورة إعداد مدريب أمن الطيران المدين

دورة مشغلي أجهزة التفتيش
( المركبات)

12
6

دورة المواد الخطرة يف المطارات

14

 4دورات ( دورة كل ربع
من السنة )

 6دورات ( الربع األول والثاين
العاملون المتخصصون يف مجال أمن الطيران
والثالث والرابع)

العاملون المتخصصون يف مجال أمن الطيران

دورة المفتش الوطني

فترة االنعقاد

عدد

دورتان
( الربع الثاين والثالث)

 6دورات ( الربع األول والثاين
العاملون المتخصصون يف مجال أمن الطيران
والثالث والرابع)
العاملون المتخصصون يف مجال أمن الطيران

دورتان ( الربع الثاين )

دورة واحدة يف الربع الثاين

12

2
6
2

1

دورة واحدة يف الربع
الثالث

1

العاملون المتخصصون يف مجال أمن الطيران

دورة واحدة يف الربع األول

1

العاملون المتخصصون يف مجال أمن الطيران

دورة واحدة يف الربع األول

1

 4دورات
العاملون المتخصصون يف مجال أمن الطيران
(دورة كل ربع من السنة )

4

دورة واحدة يف الربع األول

1

العاملون المتخصصون يف مجال أمن الطيران
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اإلدارة العامة ألمن المطارات
م

اسم الدورة

الفئة

فترة االنعقاد

عدد

20

دورة إدارة األزمات يف المطارات

العاملون المتخصصون يف مجال أمن الطيران

دورتان ( الثاين والثالث)

2

21

دورة التعامل مع المتفجرات يف المطارات

العاملون المتخصصون يف مجال أمن الطيران

22

دورة التعامل مع المسافرين من أصحاب
الهمم

 6دورات ( الربع األول والثاين
العاملون المتخصصون يف مجال أمن الطيران
والثالث والرابع)

23

دورة مهام فرقة التدخل السريع يف
المطارات

25

دورة التهديدات اإللكترونية ضد الطيران
المدين

24

26

دورة تأمين المطارات

دورة مهام الدوريات

العاملون المتخصصون يف مجال أمن الطيران
العاملون المتخصصون يف مجال أمن الطيران
العاملون المتخصصون يف مجال أمن الطيران
العاملون المتخصصون يف مجال أمن الطيران

 3دورات
( الثاين والثالث والرابع)

دورة واحدة يف الربع
الثالث

دورة واحدة يف الربع األول
ندوة واحدة يف الربع
الثالث

دورة واحدة يف الربع الرابع

3
6
1
1
1
1

اإلدارة العامة لحقوق االنسان بشرطة دبي
م

اسم الدورة

الفئة

فترة االنعقاد

عدد

1

اختصاصي يف مكافحة االتجار بالبشر - 2019
2020

2

دورة بعنوان (القواعد الفنية يف التحقيق يف
قضايا اإلتجار بالبشر واإلعداد األمثل لملف
القضية )

الفئات اإلشرافية والدعم من عسكريين ومدنين
العاملين يف مجال االختصاص من مختلف الجهات
يف الدولة و الخليج العريب

يحدد الحقا

1

فئات العاملين من الضباط وصف الضباط واالفراد
يف مجال التحقيق الجنايئ والمناوبات

يحدد الحقا

1

العاملون يف مجال االختصاص

يحدد الحقا

1

العاملون يف مجال البحث والتحري

يحدد الحقا

1

العاملين يف مرا كز إيواء الضحايا

يحدد الحقا

1

مسؤويل الدوريات ومساعديهم

يحدد الحقا

1

فئات الدعم من الضباط وصف الضباط واالفراد
العاملين يف مجال االختصاص

يحدد الحقا

1

3
4
5

دورة أفضل التجارب والممارسات الدولية يف
مجال االتجار بالبشر

دورة تجنيد المصادر  ،ورصد وتحليل المعلومات
االستخبارتية يف جرائم االتجار بالبشر
تقنيات التحقيق والمقابلة مع ضحايا االتجار
بالبشر

6

ورشة عمل( أسس التعامل مع التوقفات
العمالية)

7

ورشة عمل (أسس يف اإلتجار بالبشر)
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اإلدارة العامة لحقوق االنسان بشرطة دبي
م

اسم الدورة

الفئة

فترة االنعقاد

عدد

8

ورشة عمل يف ( قانون عمال الخدمة
المساعدة)

فئات الدعم من الضباط وصف الضباط واالفراد
العاملين يف مجال االختصاص

يحدد الحقا

1

الربع الرابع

1

يحدد الحقا

4

9

الدورة التدريبية بعنوان "أساليب التعامل مع
الطفل"

10

الدورة التدريبية على انفاذ قانون حقوق الطفل
"وديمة"

االخصائيين واالخصائيات يف المدارس الحكومية
والخاصة

االخصائيين واالخصائيات يف المدارس الحكومية
والخاصة  -أولياء األمور  -المعنيين يف دوائر
المجتمع المدين

اإلدارة العامة لألدلة الجنائية وعلم الجريمة
م

اسم الدورة

الفئة

فترة االنعقاد

عدد

1

دورة تحليل أنماط بقع الدم

فئات الدعم من الضباط وضباط الصف واألفراد والمدنيين الذين
تتطلب طبيعة عملهم االنتقال إىل مسرح الحادث

الربع الثالث

1

2

دورة تحليل أنماط بقع الدم

الربع الثالث

1

3

دورة تحليل أنماط بقع الدم

الربع الثالث

1

4

دورة تحليل أنماط بقع الدم

الربع الرابع

1

5

دورة تحليل مسرح الجريمة

الربع الرابع

1

6

دورة تحليل مسرح الجريمة

الربع الثالث

1

7

دورة كيفية التعامل مع األحراز

الربع االول

1

8

9

دورة كيفية التعامل مع األحراز

دورة كيفية التعامل مع األحراز

فئات الدعم من الضباط وضباط الصف واألفراد والمدنيين الذين
تتطلب طبيعة عملهم االنتقال إىل مسرح الحادث

فئات الدعم من الضباط وضباط الصف واألفراد والمدنيين الذين
تتطلب طبيعة عملهم االنتقال إىل مسرح الحادث

فئات الدعم من الضباط وضباط الصف واألفراد والمدنيين الذين
تتطلب طبيعة عملهم االنتقال إىل مسرح الحادث
الضباط العاملين يف مجال االختصاص من إدارة مسرح الجريمة
وقطاع البحث الجنايئ
صف الضباط واالفراد العاملين يف مجال االختصاص من إدارة
مسرح الجريمة وقطاع البحث الجنايئ
العاملون يف مجال االختصاص
العاملون يف مجال االختصاص

العاملون يف مجال االختصاص

الربع الثاين

الربع الثالث

1

1
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اإلدارة العامة للخدمات والتجهيزات
م

اسم الدورة

الفئة

فترة االنعقاد

عدد

1

ورشة عمل نظام إدارة األداء

كافة الفئات

الربع األول

1

3

دورة اعداد الطلبات اإللكترونية على نظام GRP

5

مُحاضرة /محاور حوكمة األصول

2

ورشة عمل الوالء المؤسسي والوظيفي للموظفين المدنيين الجدد

كافة الفئات

مُحاضرة /محاور اإلدارة المثلى لدورة حياة ممتلكات القوة

منسقي األصول باإلدارات الفرعية

6

دورة القواعد المحاسبية لضريبة القيمة المضافة بدول الخليج

المهندسين و الفنيين

8

دورة بالتدقيق على الدفعات واالنتهاء من االلتزامات المالية

المعنيين باإلدارات الفرعية

10

ترشيد استهالك الكهرباء والمياه

جميع أفراد القوة

الربع األول

كافة الفئات

الربع الثاين

4

7

9

دورة اعداد الموازنات

ترشيد استهالك الكهرباء والمياه

جميع معدي الطلبات اإللكترونية

منسقي األصول باإلدارات الفرعية
المعنيين باإلدارات الفرعية

الربع األول

1

جميع أفراد القوة

الربع األول

1

11
13

ورشة عمل نظام إدارة األداء

كافة الفئات

14

ورشة عمل نظام إدارة األداء

كافة الفئات

 15ورشة عمل آلية التحفيز /ونظام الترقيات ـ العسكريين ـ والمدنيين
16

ورشة يف نظام الحوافز واألوسمة وعملية التحفيز ،وأنظمة الموارد
البشرية  ،واالجازات

كافة الفئات

18

دورة أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية

17

مُحاضرة /تدريب نظام إطفاء الحرائق الجديد ونظام سحب األوكسجين

19

ترشيد استهالك الكهرباء والمياه

20
21
22
23

ترشيد استهالك الكهرباء والمياه

25

دورة إدارة وتنظيم المستودعات والمخازن
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1

الربع الثاين

1

الربع الثاين

1

الربع الثاين
الربع الثاين

1
1
1

كافة الفئات
المهندسين والفنيين المختصين

الربع الثاين

1

جميع أفراد القوة

الربع الثاين

1

المهندسين

الربع الثاين

1

جميع أفراد القوة

الربع الثاين

1

جميع أفراد القوة

الربع الثاين

1

ورشة يف نظام الحوافز واالوسمة وعملية التحفيز ،وأنظمة الموارد
البشرية  ،واالجازات

24

الربع األول

1

الربع الثاين

ورشة عمل بخصوص أجهزة قياس نقاوة الهواء

دورة االستخدام اآلمن واألمثل لألسلحة

الربع األول

1

1

جميع أفراد القوة

ورشة عمل بخصوص أجهزة قياس نقاوة الهواء

الربع األول

1

الربع األول

دورة كتابة التقارير وصياغة المراسالت

12

الربع األول

1

1

كافة الفئات

ورشة عمل نظام إدارة األداء

الربع األول

1

الربع الثاين

1

كافة الفئات

الربع الثالث

1

مرتب القوة

الربع الثالث

1

الربع الثالث

1

أمناء المخازن باإلدارة العامة للخدمات
والتجهيزات

اإلدارة العامة للخدمات والتجهيزات
م

اسم الدورة

الفئة

فترة االنعقاد

عدد

26

ورشة عمل /تطبيق منهجية وسياسة إدارة الممتلكات

منسقين األصول باإلدارات الفرعية

الربع الثالث

1

28

دورة مقدمي الضيافة

العاملون يف غرف الشاي باإلدارة العامة الربع الثالث

1

27
29
30
31

32
33
34

35

36

ورشة عمل /نظام متابعة األصول ()ATS
دورة نظام التحكم بالمبنى BMS

منسقين األصول باإلدارات الفرعية
المهندسين والفنيين المختصين

الربع الثالث

المعنيين باإلدارات الفرعية

الربع الثالث

دورة وحدات التغذية غير المنقطعة UPS

المهندسين و الفنيين

كيفية تفادي األعمال التغييرية يف المشاريع

المهندسون

ورشة عمل إدخال األعذار واالستئذان والدورات يف برنامج الحضور واالنصراف

حاملوا األحقية

دورة سالمة األغذية

دورة مهارات الحاسب اآليل

مشروع مستودع النقل واإلنقاذ/ورشة

المهندسون

دورة الرقابة الغذائية

موظفي قسم الرقابة الغذائية

الربع الرابع

1
1
1

1

1

موظفي قسم الرقابة الغذائية

المهندسين والفنيين المختصين

الربع الرابع

1

العاملون يف مجال االختصاص

يحدد الحقا

39

ورشة عمل بخصوص أجهزة قياس نقاوة الهواء

جميع أفراد القوة

دورة ترشيد الطاقة

العاملون يف مجال االختصاص

41

الربع الرابع

1

الربع الرابع

37

40

الربع الثالث

1

1

مُحاضرة  /ملتقى موردين إدارة التموين و الضيافة

38

الربع الثالث

الربع الثالث

موردين المواد التموينية

دورة التدريب على نظام  BMSالجديد

الربع الثالث

1

دورة يف استخدام أجهزة نظام متابعة األصول

الربع الرابع

الربع الرابع
يحدد الحقا

1

1

2

4

اإلدارة العامة للعمليات
م

اسم الدورة

الفئة

فترة االنعقاد

عدد

1

دورة مأموري الالسلكي التأسيسية

2

دورة استخدام أنظمة كاميرات المراقبة -
داخلية

مرتب الالسلكي من اإلدارة العامة للعمليات
واإلدارة العامة ألمن المطارات

الربع األول  -الربع الرابع

2

مرتب قسم التحكم والسيطرة

الربع األول  -الربع الثالث

2

3

دورة تلقي البالغات التأسيسية

متلقي البالغات من اإلدارة العامة للعمليات
واإلدارة العامة ألمن المطارات

الربع األول  -الربع الثالث

2

الربع األول  -الربع الثاين

2

4

مسؤويل وسائقي الدوريات من مرا كز الشرطة
الدورة المكثفة مسؤويل وسائقي الدوريات
واإلدارة العامة للمرور
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اإلدارة العامة للعمليات
م

اسم الدورة

الفئة

فترة االنعقاد

عدد

5

دورة إدارة و تشغيل نظام مراقبة الكاميرات
الداخلية بالمركز واستخراج التسجيالت
والتعرف على األعطال

المعنيين بمتابعة كاميرات المراقبة من مرا كز
الشرطة

الربع األول  -الربع الثاين -
الربع الثالث  -الربع الرابع

4

مرتب مركز القيادة والسيطرة  +مرتب إدارة
األزمات والكوارث  +اإلدارات العامة والمرا كز

الربع األول – الربع الثاين -
الربع الثالث

3

6

دورة كيفية استخدام نظام مأمور الالسلكي
الرقمي

7

دورة مأمور الالسلكي ()IMS

مرتب الالسلكي قسم التحكم والسيطرة

8

دورة الصفات الرئيسية للمراقب

مرتب قسم المراقبة  -إدارة المراقبة
واالستجابة األمنية

9

التعرف على استخدام برنامج D3

الضباط المناوبين ومساعديهم

10

ورشة عمل برنامج استنفار القوة

الضباط المناوبين ومساعديهم

11

ورشة عمل برنامج اإلبالغ الصويت الذكي

الضباط المناوبين ومساعديهم

12

ورشة عمل برنامج التنبؤ الذكي

مرتب قسم التحكم والسيطرة

13

دورة نظام الرصد

الضباط المناوبين ومساعديهم

14

ورشة عمل زمن المكوث

15

ورشة عمل محرك البحث الذكي

16

الدورة المتكاملة لألزمات والكوارث
للمتطوعين

الربع األول – الربع الثاين –
الربع الثالث

الربع األول – الربع الثاين –
الربع الثالث – الربع الرابع

الربع األول – الربع الثاين –
الربع الثالث – الربع الرابع

الربع األول – الربع الثاين –
الربع الثالث – الربع الرابع
الربع األول – الربع الثاين –
الربع الثالث – الربع الرابع

الربع األول – الربع الثاين –
الربع الثالث – الربع الرابع

مسؤويل وسائقي الدوريات من مرا كز الشرطة الربع األول – الربع الثاين –
الربع الثالث – الربع الرابع
واإلدارة العامة للمرور
الضباط المناوبين ومساعديهم

الربع األول – الربع الثاين –
الربع الثالث – الربع الرابع

3
4
4
4
4
4
4
4

المتطوعين المسجلين يف قاعدة بيانات هيئة الربع األول – الربع الثاين –
المجتمع بديب و بعض الجمعيات الخيرية يف االمارة الربع الثالث – الربع الرابع

4

الربع الثالث  -الربع الرابع

2

الربع الثاين  -الربع الثالث

2

17
18

دورة كيفية استخدام أنظمة غرفة العمليات
المتنقلة المان
دورة الضباط المناوبين ()IMS

مرتب مركز القيادة والسيطرة  +مرتب إدارة
األزمات والكوارث

19

دورة كيفية استخدام األجهزة الرقمية

اإلدارات العامة ومرا كز الشرطة
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الربع األول – الربع الثاين –
الربع الثالث

3

الضباط المناوبين يف قسم التحكم والسيطرة

الربع الثاين  -الربع الثالث -
الربع الرابع

2

اإلدارة العامة للعمليات
م

اسم الدورة

20

دورة كيفية استخدام نظام االتصال عبر
األقمار الصناعية

21

دورة تلقي البالغات التقدمية

22

دورة متلقي البالغ الشامل ()IMS

23

الفئة

مرتب مركز القيادة والسيطرة  +مرتب إدارة األزمات الربع الثاين  -الربع الثالث -
الربع الرابع
والكوارث  +اإلدارة العامة للنقل واإلنقاذ
متلقي البالغات من اإلدارة العامة للعمليات
واإلدارة العامة ألمن المطارات
مرتب النجدة من قسم التحكم والسيطرة

دورة كيفية استخدام أنظمة غرفة العمليات
المتنقلة هورتن

24

دورة مأموري الالسلكي التقدمية

25

دورة المتسوق السري ( الهاتفي )

26

دورة األخطاء المسلكية للدوريات األمنية

فترة االنعقاد

مرتب مركز القيادة والسيطرة  +مرتب إدارة
األزمات والكوارث

مرتب الالسلكي من اإلدارة العامة للعمليات
واإلدارة العامة ألمن المطارات
مرتب قسم مركز االتصال  +مرتب قسم
التحكم والسيطرة

الربع الثاين  -الربع الرابع
الربع الثاين  -الربع الرابع

2

الربع الثاين  -الربع الرابع

2

الربع الثاين  -الربع الرابع

2

الربع الثاين  -الربع الرابع

2

27

دورة استخدام أنظمة كاميرات المراقبة –
مرا كز الشرطة

المختصون من مرا كز الشرطة

28

البرنامج التدريبي للتدخل السريع

مرتب قسم التدخل السريع

دورتين الربع األول – دورتين
الربع الثاين  -دورتين الربع
الثالث – دورتين الربع الرابع

مرتب القوة المؤهلين الستخدام أنظمة
الطائرات المسيرة

الربع االول

29

3
2

مسؤويل وسائقي الدوريات من مرا كز الشرطة دورتين الربع األول – دورتين
الربع الثاين  -دورتين الربع الرابع
واإلدارة العامة للمرور

الدورة المتقدمة يف مجال الطائرات بدون
طيار

عدد

دورتين كل ربع

6
8
6
1

اإلدارة العامة للمالية
م

اسم الدورة

الفئة

فترة االنعقاد

عدد

1

دورة التحليل المايل المتقدم

الفئة اإلشرافية والتنفيذية

الربع الثاين

1

3

دورة إعداد وتنفيذ الموازنات المالية

الفئة اإلشرافية والتنفيذية

الربع الثالث

1

2
4

دورة االبتكار المايل

دورة التسويات الجردية واألخطاء المحاسبية

الفئة اإلشرافية والتنفيذية
الفئة اإلشرافية والتنفيذية

الربع الثاين

الربع الثالث

1
1
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اإلدارة العامة للمرور
م

اسم الدورة

الفئة

فترة االنعقاد

عدد

1

ورشة عمل التقنيات الذكية يف الدوريات
المرورية

العاملين يف مجال المرور

الربع االول

1

العاملون يف مجال الدوريات

الربع االول

1

العاملون يف مجال الدوريات

الربع االول

1

2

ورشة عمل الحس االمني المروري

4

دورة ادارة موقع الحادث المروري

3
5

دورة المدخل اىل ادارة المرور

ورشة عمل التقنيات الذكية يف الدوريات
المرورية

6

ورشة عمل الحس االمني المروري

8

ورشة عمل التقنيات الذكية يف الدوريات المرورية

7
9
10
11

ورشة عمل الحس االمني المروري

قانون السير والمرور والئحته التنفيذية
وسلطات رجل المرور ومسئولياته يف الطريق
دورة المدخل اىل ادارة المرور

ورشة عمل الحس االمني المروري

 12ورشة عمل التقنيات الذكية يف الدوريات المرورية
13

الدورة التنشيطية الميدانية للمخالفات المرورية

15

قانون السير والمرور والئحته التنفيذية
وسلطات رجل المرور ومسئولياته يف الطريق

14

دورة ادارة موقع الحادث المروري

العاملون يف مجال الدوريات

الربع االول

1

العاملون يف مجال الدوريات

الربع االول

1

العاملون يف مجال الدوريات

الربع االول

1

العاملون يف مجال الدوريات

الربع االول

1

العاملون يف مجال الدوريات

الربع االول

1

العاملون يف مجال الدوريات

الربع الثاين

1

العاملون يف مجال الدوريات

الربع الثاين

1

العاملون يف مجال الدوريات

العاملون يف مجال الدوريات
العاملون يف مجال الدوريات

الربع الثاين
الربع الثاين

1
1

الربع الثالث

1

العاملون يف مجال الدوريات

الربع الثالث

1

العاملون يف مجال الدوريات

الربع الثالث

1

17

الدورة التنشيطية الميدانية للمخالفات المرورية

العاملون يف مجال الدوريات

الربع الثالث

1

19

درة عن التامينات واصابات العمل

العاملون يف مجال االختصاص

يحدد الحقا

4

16

قانون السير والمرور والئحته التنفيذية
وسلطات رجل المرور ومسئولياته يف الطريق

18

الدورة التنشيطية الميدانية للمخالفات المرورية

20
21

22
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مقدمة يف التامين

دورة تنشيطية يف التطهير الكيميايئ للعنصر
النسايئ بالقوة

ورشة عمل عن كيفية المحافظة على مركبات
القوة

العاملون يف مجال الدوريات

الربع االول

1

العاملون يف مجال الدوريات

الربع الثالث

1

العاملون يف مجال االختصاص

يحدد الحقا

2

العاملون يف مجال االختصاص

يحدد الحقا

2

العاملون يف مجال االختصاص

يحدد الحقا

2

اإلدارة العامة للنقل واإلنقاذ
م

اسم الدورة

الفئة

فترة االنعقاد

عدد

1

دورة عن التأمينات وإصابات العمل

2

أساسيات مكافحة الحريق واستخدام زورق النجاة

المخاطر  -السجالت  -السائقين -
االعمال المهنية  -الحراسات  -المدربين

الربع األول

1

مركز مكافحة التلوث البحري

الربع األول

1

دورة فحص وتشخيص المركبات

األفراد المختصين بصيانة المركبات

الربع األول

مرتب القوة

الربع األول

1

ضباط وصف الضباط واألفراد والمدنيين

الربع الثاين

1

ضباط وصف الضباط واألفراد

الربع الثاين

3
4

5

6

دورة السالمة البحرية والمخاطر يف السفينة
دورة على قيادة مركبات ثقيلة

دورة على قيادة مركبات ثقيلة

مركز مكافحة التلوث البحري
مرتب القوة

7

دورة على قيادة الرافعة الشوكية

مرتب القوة

9

دورة برمجة (جافا)

صف الضباط

8

دورة اإلسعافات األولية 1 -

10

دورة متقدمة يف انتشال األجسام الغارقة

11

مقدمة يف التأمين

12

دورة عن التأمينات وإصابات العمل

13

ورشة المالحة البحرية

15

دورة أساسيات استخدام شبكة القوة (تأسيسية).

موظفين اإلدارة العامة للنقل واإلنقاذ

دورة على قيادة حافلة ثقيلة

مرتب القوة

14
16
17

18

ورشة السالمة البحرية

دورة على قيادة الرافعة الشوكية

21

دورة مشرف غرف الضغط

23

24
25

مركز مكافحة التلوث البحري
مركز مكافحة التلوث البحري
مرتب القوة

دورة على قيادة مركبات ثقيلة

19

22

المخاطر  -السجالت  -السائقين -
األعمال المهنية  -الحراسات  -المدربين

مرتب القوة

دورة سمكرة السيارات

20

األشرافيين من اإلدارات العامة ومرا كز
الشرطة

المتخصصين يف السمكره

الربع األول

الربع األول

الربع األول

1

1

1

1

الربع الثاين

1

الربع الثاين

1

الربع الثاين

1

الربع الثاين

1

الربع الثاين

1

الربع الثاين

الربع الثاين
الربع الثاين

الربع الثاين

الربع الثاين

1

1
1

1

1
1

دورة اإلسعافات األولية 2 -

ضباط وصف الضباط واألفراد والمدنيين

الربع الثالث

1

دورة تدريبية لصيانة أوكسجين نايتركوس

ضباط وصف الضباط واألفراد والمدنيين

الربع الثالث

1

دورة مركبة دفع الغواصين

ضباط وصف الضباط واألفراد

الربع الثالث

دورة الغوص بالنايتروكس
دورة غوص األعماق

ضباط وصف الضباط واألفراد

ضباط وصف الضباط واألفراد
ضباط وصف الضباط واألفراد

الربع الثالث
الربع الثالث
الربع الثالث

1
1
1
1
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اإلدارة العامة للنقل واإلنقاذ
م

اسم الدورة

الفئة

فترة االنعقاد

عدد

26

دورة مقدمة يف التأمين

اإلشرافيين من اإلدارات العامة ومرا كز
الشرطة

الربع الثالث

1

27

دورة عن التأمينات وإصابات العمل

الربع الثالث

1

28

ورشة المواد الخطرة

الربع الثالث

1

30

دورة الموظفين الجدد

مرتب اإلدارة العامة للنقل واإلنقاذ

الربع الثالث

1

دورة على قيادة مركبات ثقيلة

مرتب القوة

الربع الثالث

دورة على قيادة مركبات ثقيلة

مرتب القوة

دورة تنشيطية يف التطهير من المواد الكيميائية 1 -

ضباط وصف الضباط واألفراد والمدنيين

الربع الرابع

دورة التصوير الفوتوغرايف والفيديو تحت الماء

ضباط وصف الضباط واألفراد

الربع الرابع

29
31
32
33
34
35
36

37

38

التدريب على الغازات

دورة اإلسعافات األولية 3

دورة على قيادة حافلة ثقيلة
دورة االصباغ

دورة تنشيطية يف التطهير من المواد الكيميائية 2 -

المخاطر  -السجالت  -السائقين -
األعمال المهنية  -الحراسات  -المدربين
مركز مكافحة التلوث البحري

مركز مكافحة التلوث البحري

مرتب اإلدارة العامة للنقل واإلنقاذ
مرتب القوة
المتخصصين يف صبغ المركبات

ضباط وصف الضباط واألفراد والمدنيين
المخاطر  -السجالت  -السائقين -
االعمال المهنية  -الحراسات  -المدربين

39

دورة عن التأمينات وإصابات العمل

40

ورشة تنظيف التسرب والتخلص من النفايات

مركز مكافحة التلوث البحري

42

دورة ميكانيكا وكهرباء المركبات الثقيلة

الفنيين بقسم المركبات الثقيلة

41
43
44

45
46
47
48

49
50

124

دورة مكافحة التلوث البحري مستوى الثاين

مركز مكافحة التلوث البحري

الربع الثالث
الربع الثالث
الربع الثالث
الربع الثالث

دورة البالونات 2 -

دورة الرافعات الخفيفة 2 -

1

الربع الرابع
الربع الرابع

1

الربع الرابع

1

الربع الرابع

دورة على قيادة مركبات ثقيلة

دورة الرافعات الخفيفة 1 -

1

1

مرتب القوة

دورة البالونات 1 -

1

الربع الرابع

الربع الرابع

دورة على قيادة مركبات ثقيلة

1

1

دورة أساسيات استخدام شبكة القوة (متقدمة).

مرتب القوة

1

الربع الثالث

موظفين اإلدارة العامة للنقل واإلنقاذ

دورة على قيادة الرافعة الشوكية

1

1

الربع الرابع

مرتب القوة

1

الربع الرابع
الربع الرابع

1
1

1
1
1

ضباط وصف الضباط واألفراد

عند توفر األفراد الجدد

1

ضباط وصف الضباط واألفراد والمدنيين

عند توفر األفراد الجدد

1

ضباط وصف الضباط واألفراد

ضباط وصف الضباط واألفراد والمدنيين

عند توفر األفراد الجدد
عند توفر األفراد الجدد

1
1

اإلدارة العامة للنقل واإلنقاذ
م

اسم الدورة

الفئة

فترة االنعقاد

عدد
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دورة اإلنقاذ يف حوادث الطرق واإلطفاء الرغوي 1 -

ضباط وصف الضباط واألفراد

عند توفر األفراد الجدد

1

53

دورة كيفية فتح أبواب السيارات 1 -

ضباط وصف الضباط واألفراد والمدنيين

عند توفر األفراد الجدد

1

52

54

دورة اإلنقاذ يف حوادث الطرق واإلطفاء الرغوي 2 -
دورة كيفية فتح أبواب السيارات 2 -

ضباط وصف الضباط واألفراد والمدنيين

عند توفر األفراد الجدد

1

دورة أجهزة المالحة 2 -

ضباط وصف الضباط واألفراد

عند توفر األفراد الجدد

1

55

دورة أجهزة المالحة 1 -

57

دورة مالحة تحت الماء

56
58

ضباط وصف الضباط واألفراد

عند توفر األفراد الجدد

1

ضباط وصف الضباط واألفراد
ضباط وصف الضباط واألفراد

دورة الغوص الليلي

عند توفر األفراد الجدد
عند توفر األفراد الجدد
عند توفر األفراد الجدد

ضباط وصف الضباط واألفراد

1
1
1

اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات
م

اسم الدورة

الفئة

فترة االنعقاد

عدد

1

الدورة التأسيسية لمكافحة المخدرات

العاملون يف مجال مكافحة المخدرات

الربع االثاين  -الربع الثالث

2

2

الدورة المُ تقدمة لمكافحة المخدرات

العاملون يف مجال مكافحة المخدرات

الربع الرابع

1

مركز الجناح الجوي
م

اسم الدورة

الفئة

فترة االنعقاد

عدد

1

دورة االقتراب من الطائرة ونقل المصابين

أفراد أطقم الطائرة

الربع األول

1

2

دورة التصوير الجوي

أفراد أطقم الطائرة

الربع الرابع

1

مركز إستشراف المستقبل ودعم إتخاذ القرار
م

اسم الدورة

الفئة

فترة االنعقاد

عدد

1

ورشة تكنولوجيا العمالت االلكترونية والتحديات
األمنية المستقبلية

الفئات االشرافية وفئات الدعم من الضباط وصف
الضباط والمدنيين

الربع الثالث

1

يحدد الحقا

1

الربع الثاين

1

2
3

الدبلوم المهني يف البحث العلمي والدراسات
المستقبلية
دورة الطابعات ثالثية األبعاد والتحديات األمنية
المستقبلية

الفئات االشرافية وفئات الدعم من الضباط وصف
الضباط والمدنيين

الفئات االشرافية وفئات الدعم من الضباط وصف
الضباط والمدنيين
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مركز إستشراف المستقبل ودعم إتخاذ القرار
م

اسم الدورة

4

ورشة مواجهة الجرائم السيبرانية

5

ورشة تكنولوجيا العمالت االلكترونية والتحديات
األمنية المستقبلية

6

دورة التطبيقات األمنية باستخدام أسلوب
االلعاب والمحاكاة

7

ورشة ( المهن ) المستقبل

8

محاضرة تثقيفية بعنوان :ما بعد الذكاء
االصطناعي

9

الدبلوم المهني للتحليل اإلحصايئ وعلم البيانات

الفئة

فترة االنعقاد

الفئات االشرافية وفئات الدعم من الضباط وصف
الضباط والمدنيين

عدد

الربع الثاين

1

الربع الثالث

1

يحدد الحقا

1

الفئات االشرافية وفئات الدعم من الضباط وصف
الضباط والمدنيين

الربع الرابع

1

مختلف الرتب والدراجات الوظيفية

الربع الرابع

1

مختلف الرتب والدراجات الوظيفية

يحدد الحقا

1

الفئات االشرافية وفئات الدعم من الضباط وصف
الضباط والمدنيين
الفئات االشرافية وفئات الدعم من الضباط وصف
الضباط والمدنيين

مركز شرطة البرشاء
م

اسم الدورة

الفئة

فترة االنعقاد

عدد

1

دورة يف البحث الجنايئ

ضابط مناوب  +مساعد ضابط مناوب +محقق جنايئ

الربع األول

1

دورة قرارات ألوجة إلقامة الدعوى

العاملين يف السجالت الجنائية وقسم المناوبة العامة

2

3

4

5

6

7

دورة تصنيف المتهم

دورة الية انجاز ملف البالغات الجنائية

العاملين يف السجالت الجنائية وقسم المناوبة العامة

دورة قواعد السير والمرور

محققي المرور

دورة دراسة نواقص البالغات

العاملين يف السجالت الجنائية وقسم المناوبة العامة

دورة قواعد إدارة الموارد البشرية

العاملين بشعبة إدارة الموارد البشرية

الربع الثالث

1

دورة إجراءات البئية والسالمة المهنية

جميع العاملين بالتواقيف

الربع الرابع

1

8

10

دورة كيفية االخالء
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الربع الثاين

1

الربع الثالث

دورة سكرتير جودة مبتدأ

9

العاملين يف السجالت الجنائية وقسم المناوبة العامة

الربع األول

الربع الثاين

1

1

منسقي األقسام

جميع العاملين بالتواقيف

الربع الثالث
الربع الرابع

الربع الرابع

1

1

1

1

مركز شرطة القصيص
م

اسم الدورة

الفئة

فترة االنعقاد

عدد

1

دورة التحقيق الجنايئ التأسيسي

صف الضباط و األفراد

الربع األول

1

الدورة المكثفة لمسؤويل الدوريات يف غرف العمليات رقم 1

صف الضباط و األفراد

مُحاضرة عن قانون الموارد البشرية

صف الضباط و األفراد

2

3

4

5

6

7

صف الضباط و األفراد

دورة التحقيق الجنايئ التقدمي

صف الضباط و األفراد

دورة مسؤويل الدوريات التاسيسية

صف الضباط و األفراد

دورة األخطاء المسلكية للدوريات األمنية

صف الضباط و األفراد

دورة كيفية التعامل مع النزيل والموقوف

الربع األول

الربع الثالث

1

1

الربع الثالث

1

الربع الثاين

1

الربع األول

الربع الثاين

1

1

مركز شرطة المرقبات
م

اسم الدورة

الفئة

فترة االنعقاد

عدد

1

مسرح الجريمة

المحققين  -الدوريات

األول

1

3

دورة التحقيق المروري

المحققين المروريين  -الدوريات

األول

1

دورة فن التعامل مع الجمهور

الدوريات

الثاين

7

دورة تقارير حوادث السير

المحققين المروريين  -الدوريات

9

التحقيق الجنايئ المتقدم

2

4
5

6

8

لغة المكان

دورة إعداد المخاطر

دورة يف قواعد السير والمرور
التحقيق الجنايئ

مسؤول الدوريات

الدوريات  -المحففين

المحققين المروريين  -الدوريات
المحقيين الجنائيين

الثاين

1

1

عناصر التوقيف

الثالث

1

12

دورة الشغب

عناصر التوقيف

13

الثاين

1

المحقيين الجنائيين

10

إعداد التقارير والمراسالت

الثاين

1

الثالث

كيفية التعامل مع الموقوف

11

األول

1

1

عناصر التوقيف

دورة التونفا

األول

1

موظفي قسم الشؤون اإلدارية

الثالث
الرابع

الرابع

1

1

1
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مركز شرطة الموانئ
م

اسم الدورة

الفئة

فترة االنعقاد

عدد

1

دورة قيادة الزوارق البحرية

مرتب الموائن

الربع األول  +الربع الثالث

2

3

دورة تقنيات اإلنقاذ

مرتب الموائن

مرتب الموائن

الربع األول  +الربع الثاين  +الربع الثالث  +الربع الرابع

4

2

دورة قيادة طائرة بدون طيار ( طائرة النورس)

مرتب الموائن

الربع األول  +الربع الثاين

2

5

دورة السالمة البحرية

مرتب الموائن

4

دورة المالحة البحرية

الربع األول  +الربع الثاين  +الربع الثالث  +الربع الرابع

الربع األول (  3دورات)  -الربع الثاين (  3دورات)  -الربع
الثالث (  3دورات ) الربع الرابع ( دورة فقط )

4

10

مركز شرطة بردبي
م

اسم الدورة

الفئة

فترة االنعقاد

عدد

1

دورة حول األخطاء يف ادخال البالغات يف نظام الجنايئ

مرتب التسجيل الجنايئ والمحققين

الربع األول

1

3

دورة التحقيق مع االطفال

الضباط المناوبين

5

دورة االخالءات يف التواقيف

2

4

دورة تدوين االفادات

مرتب التسجيل الجنايئ والمحققين

الربع األول

الربع األول

1

دورة حول إجراءات استالم وتسليم الموقوفين

مرتب التوقيف

6

دورة التحقيق الجنايئ للموظفين الجدد

المحققين الجدد

8

دورة جمع االستدالالت يف البالغات الجنائية
والمرورية

مسؤوىل وسائقي الدوريات األمنية

الربع الثالث

المحققين الجنائيين والمروريين

الربع الثالث

1

مرتب التوقيف

الربع الثاين

1

الربع الثاين

1

7

9

دورة الحس األمني واالشتباه

دورة التفتيش االحترازي للموقوفين

مرتب التوقيف

10

دورة اعداد ملف البالغ الجنايئ

12

دورة التكييف القانوين وقانون اإلجراءات الجزائية

الضباط المناوبين

دورة المُ حافطة على مسح الجريمة

11

دورة مُحاضر االنتقال والمعاينة

13

دورة فن التعامل مع الموقوفين

15

دورة تقارير الحوادث المرورية والخالفات يف األجهزة
الذكية

14
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مرتب التسجيل الجنايئ والمحققين

الضباط المناوبين ومسؤوىل الدوريات
مرتب التوقيف

الربع األول

1
1

الربع الثالث

1
1

الربع الثالث

الربع الثاين
الربع الثاين

الربع الرابع

1

1
1
1

المحققين ومسؤويل وسائقي الدوريات األمنية

الربع الرابع

1

مسؤويل وسائقي الدوريات األمنية

الربع الرابع

1

مركز شرطة ند الشبا
م

اسم الدورة

الفئة

فترة االنعقاد

عدد

1

دورة الرماية

جميع المرتب

الربع األول  -الربع الثاين -الربع الرابع

3

2

دورة فن التعامل مع الشخصيات الهامة

جميع المرتب

الربع الثاين

1

اإلدارة العامة للتدريب
م

اسم الدورة

الفئة

فترة االنعقاد

عدد

1

دورة مدير تدريب معتمد

العاملون يف مجال
االختصاص

الربع الرابع

1

2

دورة تخطيط االحتياجات التدريبية

الربع الثالث

1

3

دورة قياس اثر التدريب

الربع الرابع

1

العاملون يف مجال
االختصاص

العاملون يف مجال
االختصاص

اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية
م

اسم الدورة

الفئة

فترة االنعقاد

عدد

1

(فن اعداد المراسالت)ورشة

العاملون يف مجال
االختصاص

الربع االول

1

2

(فن اعداد المراسالت)ورشة

الربع الثاين

1

3

(فن اعداد المراسالت)ورشة

الربع الثالث

1

4

(فن اعداد المراسالت)ورشة

الربع الرابع

1

العاملون يف مجال
االختصاص

العاملون يف مجال
االختصاص

العاملون يف مجال
االختصاص
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االدارة العامة المن الهيئات والمنشات والطوارئ
م

اسم الدورة

الفئة

فترة االنعقاد

عدد

1

دورة أجتياز الموانع التأسيسية

2

دورة التدخل السريع للعنصر النسايئ ( اإلدارة
العامة ألمن المطارات )

ضباط وصف الضباط واالفراد العاملين يف مجال
الدوريات

الربع الثاين

1

ضباط وصف الضباط واالفراد العاملين يف مجال
االختصاص

الربع االول

1

ضباط وصف الضباط واالفراد العاملين يف القوة

الربع االول

1

ضباط وصف الضباط واالفراد العاملين يف القوة

الربع االول

1

جميع الرتب

الربع الثالث

1

جميع الرتب

الربع االول

1

جميع الرتب

الربع الثالث

1

الربع الثاين

1

3
4

دورة قيادة الدراجات النارية التأسيسية
2020/1م

دورة قيادة الدراجات النارية التأسيسية
2020/2م

5

ورشة عمل االقتحام والمداهمة باستخدام
المتفجرات

7

ورشة عمل الفرق التخصصية

6

ورشة عمل الفرق التخصصية

8

ورشة عمل الفرق التخصصية

9

دورة إعداد خطط االقتحام والمداهمة

10

دورة الغوص التكتيكي

12

الترخيص السنوي لفرق ابطال المتفدجرات

11
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دورة حماية الشخصيات التأسيسية

جميع الرتب

جميع الرتب

جميع الرتب

جميع الرتب
جميع الرتب

الربع االول

الربع الثاين
الربع االول

الربع الثالث

1

1
1

1

ُملحق برنامج
استثمار المهارات
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نبذة عن برنامج استثمار المهارات
برنامج استثمار المهارات يرتكز على استثمار الموارد البشرية يف شرطة ديب

عبر تسخير ودعم الطاقات واإلمكانيات والخبرات البشرية المؤهلة وتوظيفها
بالطرق العلمية الصحيحة ،بحيث ترتقي إىل تأهيل مدربين ومُحاضرين

قادرين على تقديم أفضل مستويات التدريب النظري والعملي للوصول إىل
التنمية الشاملة يف مجال التدريب داخل شرطة ديب ،بل وتسخيرها لتدريب

العاملين بالدوائر والمؤسسات الحكومية وبعض الجهات الخاصة بدولة
اإلمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وصوال ً إىل العالمية.
أهداف برنامج استثمار المهارات:
 .1تأهيل خبراء تدريب من موظفي شرطة ديب لتقديم دورات نوعية تنافس
دوليا ً.
 .2تنفيذ مُحاضرات ودورات تدريبية نموذجية لمختلف الفئات الوظيفية.
 .3بناء شرا كات تدريبية من أجل تبادل الخبرات العلمية والتطبيقية والتعاون
على المستوى المحلي واإلقليمي والدويل.
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الدورات التي توفرها اإلدارة العامة للتدريب للجهات الخارجية بمقابل
مالي عن طريق برنامج استثمار المهارات
دورات العلوم اإلدارية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

إدارة الوقت والسيطرة على ضغوط العمل.

مهارات إ كتساب الثقة يف التعامل مع اآلخرين.

مهارات التعامل مع الدبلوماسيين.

مهارات االتصال.

فن التواصل مع اآلخرين.

الرقابة القانونية والنظامية.

مهارات التعامل مع األنماط الشخصية المختلفة.

ديناميكية التعامل مع الشخصيات الهامة.
مهارات التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين.

بناء وقيادة فرق العمل.

فن توليد األفكار اإلبداعية  -عامة.

فن توليد األفكار اإلبداعية  -نظرية:

(مقياس هيرمن ،سكامبر ،برنامج كورت)Tirz ،
 13التميز اإلداري والتفكير اإلبداعي واالبتكار.
 14الذكاء العاطفي.
 15استراتيجيات النجاح وأسرار التميز الوظيفي.
 16تحليل المشاكل وإتخاذ القرار.

17
18

التطوير الشخصي  -خارطة الطريق نحو النجاح

والتفوق
المنهجية العلمية يف بناء الشخصية التنفيذية

(تنمية المهارات والقدرات الذاتية).
 19 19أخالقيات العمل الوظيفي.

 20 20التخطيط االستراتيجي.
 21 21اإلدارة االستراتيجية.

 22خطيط وإدارة القوى العاملة والموارد البشرية.
 23التخطيط والتنظيم.
 24إدارة التغيير.
 25فن القيادة.

 26مهارات القيادة اإلدارية الناجحة.
 27المهارات القيادية النسائية.

 28تطوير القدرات القيادية الشخصية.
 29إدارة االجتماعات.

 30مهارات إعداد وكتابة التقارير والمُ حاضر.
 31إعداد وصياغة الرسائل والتقارير اإلدارية.

 32مهارات السكرتارية التنفيذية.
 33ورشة تدريبية عن التقييم الذايت المؤسسي.
 34مهارات تقييم أداء العاملين.
 35تقييم أداء التفتيش.

 36مؤشرات األداء.
 37ورشة عمل نظام األداء للموظفين المدنيين.

 38ورشة عمل معايير برنامج خليفة للتميز الحكومي.
 39منهجية إعداد البحوث العلمية وأهميتها المؤسسية.
 40العالقات العامة يف صناعة هوية المؤسسة.
 41إدارة المخاطر بمفهوم بطاقة ( )FMEA
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دورات العلوم اإلدارية
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

مهارات التعامل مع المتعاملين صعبي المراس.
فن اإلتيكيت وبروتوكول المكاتب.
العالقات والمراسم والبروتوكوالت.
العمليات اإلدارية.
فن إدارة التحقيق اإلداري.
التصوير الفوتوغرايف.
تأهيل مكاتب ضمان الجودة.
أدوات الجودة السبع.
إدارة الموارد البشرية.
تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل.
التحفيز والتطوير الوظيفي.
إعادة هندسة العمليات وتبسيط اإلجراءات
العصف الذهني.
جودة العمل الشرطي.
التميز يف خدمة العمالء – عامة .
التميز يف خدمة العمالء – اعتراف دويل.
إعداد الخطة التنفيذية.
تنظيم وإدارة المخازن والمستودعات.
محاسبة العاملين بين اإلدارة والقانون.
إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية.
أصول المقابالت الوظيفية وفن كتابة السيرة
الذاتية.
استقطاب الموظفين واختيارهم واستراتيجية

63
استبقائهم.
 64مهارات الرد على الهاتف.
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 65إعداد موظف كسفير لمؤسسته.
 66إدارة الشكاوي واالقتراحات.
الموظف الشامل «تجربة رائدة يف تبسيط
67
اإلجراءات لخدمة العمالء ».
 68الوالء المؤسسي.
 69إدارة المعرفة  -عامة.
 70إدارة المعرفة – اعتراف دويل
 71إدارة المؤسسات العقابية واإلصالحية.
 72إدارة المخالفات.
 73مهارات القضاء على السلوك السلبي للعاملين.
 74أساليب البحث العلمي.
 75إعداد مسؤويل العالقات العامة.
مهارات العرض والتقديم
76
(كيف تصبح مدربا ً متميزا ً).
 77تدريب المدربين.
Six Sigma yellow Belt 78
Six Sigma green Belt 79
Six Sigma black Belt 80
Six Sigma champion 81
 82إعداد المنهجيات.
 83معايير التميز المؤسسي.
 84المقارنات المعيارية.
 85إدارة المشاريع.
 86صياغة القوانين.
 87التشريعات المالية واالقتصادية.

دورات العلوم اإلدارية
88
89
90
91
92

المخالفات المسلكية والنظامية.
استراتيجية اختيار ورسم األهداف الشخصية.
إعداد مدرب محترف.
تحديد االحتياجات التدريبية.
دورة منظومة السعادة واالبتكار يف بيئة العمل
المؤسسي

93
94
95
96
97

كيفية التعامل مع الشخصيات الهامة
والدبلوماسية
التحليل اإلحصايئ
مفهوم الجيل الربيع
بناء الشرا كات
تطوير الذات

دورات العلوم األمنية والجنائية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

أنواع المخدرات وطرق تهريبها
التزوير والتزييف.
إدارة األزمات والكوارث.
لغة الجسد.
النباتات المخدرة.
المواد الخطرة.
تنمية مهارات الحس األمني.
دورة تخصصية يف تقنية بصمة الصوت.
مهارات استراتيجية التفاوض األمني.
أمن المنشآت والمخاطر.
فن التعامل مع النزيل والموقوف.
التفتيشات األمنية.
دورة أمن الطيران األساسي.
مهارات القبض والتفتيش.
إجراءات الضابط المناوب.
مداهمة المنازل.
حماية الشخصيات الهامة.

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

الجرائم اإللكترونية.
حماية البيانات.
الجرائم المالية واالقتصادية.
عمليات الشرطة.
مراقبة السالئف الكيميائية.
المراقبة وجمع المعلومات.
أساليب التحري والمراقبة.
لغة المكان.
التجارة اإللكترونية
القوانين التجارية.
قوانين نظم المعلومات.
المكافحة و الوقاية من المخدرات.
كشف العمالت المزورة.
إدارة األزمات والمخاطر.
أسس وأساليب التحقيق واالستجواب.
األمن السياحي.
كيفية التعامل مع حوادث المتفجرات
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دورات العلوم األمنية والجنائية
 35أمن البريد والشحن الجوي
 36حماية المنشآت الهامة
 37التحقيق العملي يف جرائم القتل.

 38الكشف عن الوثائق والمستندات المزورة.

 39تحليل الظواهر األمنية و األساليب اإلجرامية.

 55تجنيد المصادر وجمع المعلومات يف قضايا المخدرات.
 56جهاز فحص الكحول.
 57مأموري البصمة.

 58مقارنة البصمات يدويا ً و إلكترونيا ً.
 59مهام الدوريات يف المطارات.

 40كيفية إعداد مُحاضر الضبط واستصدار اذونات التفتيش.

 60طبع البصمات.

 42مكافحة االتجار بالبشر.

 62فك وتركيب السالح والرماية.

 44دورة اإلنقاذ بالدراجة المائية.

 64األمن القومي.

 46الغواص المنقذ.

 66األساليب اإلجرامية.

 41مشغلي األجهزة األمنية.

 61وصف الجرائم بالمؤشرات.

 43أمن البريد الجوي.

 63مدخل علوم الشرطة.

 45اإلنقاذ يف حوادث الطرق.

 65ورشة توعوية عن السالمة المهنية.

 47الغوص المتقدم.

 67مسرح الجريمة.

 48الغوص الليلي لفريق اإلنقاذ البحري.

 68اإلعداد األمثل لملف البالغ الجنايئ.

 50المشرف الدويل لتدريب الكالب البوليسية  -عام.

 70عمليات الشرطة ومكافحة الشغب

 49الغوص يف حطام السفن.

 51إعداد مدريب كالب بوليسية معتمد.

 52إنتشال األجسام الغارقة  -التأسيسية.
 53أمن المنشآت التأسيسية.
 54أمن المنشآت المُ تقدمة.
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 69مهارات التحري والتحقيق.

 71حقوق اإلنسان
 72رخصة مشغلي كاميرات المراقة
 73طائرة بدون طيار التأسيسية

دورات العلوم التقنية
1
2
3
4

5
6
7

الحاسوب التأسيسية.
كيفية استخدام جهاز التترا.
الفوتوشوب.
التراسل اإللكتروين.

التصوير الفوتوغرايف.
التصميم الجرافيكي.
دورة أجهزة المالحة ()GPS

دورات العلوم المالية
1

إعداد الميزانيات التقديرية والتدفقات النقدية

2
3

ومفهومها.
المهارات المالية ألمناء الصندوق.
المحاسبة التأسيسية

1
2
3
4
5

األمن والسالمة المرورية.
تأهيل مسؤويل الدوريات ورقباء السير.
التثقيف المروري.
التحقيق يف الحوادث المرورية.
االستخدام األمثل للمركبات

4
5
6

بناء القدرات المالية للمدراء اإلداريين والمدراء
التنفيذيين.
المهارات المالية للمحصلين.
السلف المستديمة والمؤقتة.

دورات العلوم المرورية
6
7
8
9

فن التعامل وطرق اقناع المخالفين.
قانون السير والمرور.
التوعية المرورية.
تحرير المخالفات المرورية والتكييف القانوين
لنصوصها
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الجدول الزمني الخاص بالدورات
والبرامج التدريبية
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دورات شهر يناير ( عدد الدورات ) 17
األسبوع الثاني ( 2020 / 01 /09 - 05م)
م

اسم الدورة

تاريخ االنعقاد

الفئة

الجهة المنظمة

مكان االنعقاد

1

دورة تدريب مسؤويل
الدوريات ومساعديهم
على رفع البصمات

2020/ 1/ 9 - 5

مسؤويل الدوريات
ومساعديهم ممن تتطلب
طبيعة عملهم االنتقال
لمسرح الحادث

2

دورة تنشيطية يف
استخدام أجهزة النفخ
لفحص الكحول

2020/ 1 / 7

فئات الدعم من صف
الضباط واالفراد العاملين يف
مجال الدوريات والمناوبات

االدارة
العامة لالدلة
الجنائية
وعلم
الجريمة

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

2020/ 1/ 9 - 7

2020/ 1 / 8

3

دورة إيقاف المركبات
وتنظيم حركة السير
"منهج التدريب
التخصصي لرجل
األمن المروري "

4

دورة الكشف عن
الوثائق والمستندات
المزورة

القسم

المدة

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

جنايئ

5

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

جنايئ

1

فئات الدعم من الضباط
وصف الضباط واألفراد
العاملين يف مجال الدوريات

االدارة العامة
للمرور

ادارة مرور
البرشاء -المعهد
المروري

مروري

3

فئات الدعم العاملين يف
مجال التعامل مع الوثائق
والمستندات)

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

جنايئ

1

األسبوع الثالث (2020 /01/ 16 - 12م )
م

اسم الدورة

تاريخ االنعقاد

الفئة

الجهة المنظمة

مكان االنعقاد

القسم

المدة

1

ورشة عمل قارئ
اللوحات المطلوبة
( ) ANPR

2020 /1 /12

فئات الدعم من صف
الضباط واالفراد العاملين يف
مجال الدوريات

االدارة العامة
للعمليات

االدارة العامة
للعمليات

أمني

1

2

دورة االعداد األمثل
لملف البالغ الجنايئ

االدارة العامة
للتحريات
والمباحث
الجنائية

االدارة العامة
للتحريات
والمباحث الجنائية

جنايئ

5

3

دورة طبع البصمات
على النظام اإللكتروين

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

جنايئ

5

فئات الدعم من الضباط
العاملين يف مجال التحقيق
2020/ 1/ 16 - 12
الجنائية والمعقبين الذين
التتجاوز خبراتهم  5سنوات

فئات الدعم من صف
 2020/ 1/ 16 - 12الضباط واألفراد العاملين يف
مجال االختصاص

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

139

تابع األسبوع الثالث (2020 /01/ 16 - 12م )
م

اسم الدورة

تاريخ االنعقاد

4

دورة إعداد وكتابة
التقارير اإلحصائية
إلعداد الخطط
المستقبلية

2020/ 1/ 15 - 13

5

الفئة

الجهة المنظمة

مكان االنعقاد

القسم

فئات الدعم من الضباط
والمدنيين العاملين يف
مجال التحليل االحصايئ
وإعداد التقارير

مركز إستشراف
المستقبل
ودعم إتخاذ
القرار

مركز إستشراف
المستقبل ودعم
إتخاذ القرار

إداري

3

االدارة العامة
للمرور

ادارة مرور البرشاء
 -المعهد المروري

مروري

2

فئات الدعم من الضباط
دورة االشارات
وصف الضباط واألفراد
2020/ 1/ 16 - 15
والعالمات
العاملين يف مجال الدوريات
والشواخص المرورية

المدة

األسبوع الرابع ( 2020 /01 /23 - 19م)
م

اسم الدورة

تاريخ االنعقاد

الفئة

الجهة المنظمة

مكان االنعقاد

القسم

المدة

1

دورة مشغلي أجهزة
التفتيش

2020/ 1/ 23 - 19

العاملون يف مجال
االختصاص

االدارة العامة
المن المطارات

مركز ديب المن
الطيران المدين

أمني

5

2020/ 1/ 30 - 19

2

3

دورة مبادئ التحقيق
والتخطيط يف حوادث
السير" منهج التدريب
التخصصي لرجل
األمن المروري"

فئات الدعم من الضباط
وصف الضباط واألفراد
العاملين يف مجال الدوريات

االدارة العامة
للمرور

ادارة مرور البرشاء
 -المعهد المروري

مروري

10

دورة االستجابة
صف الضباط واألفراد
للحاالت الطارئة الغير 2020/ 2/ 6 - 1/ 19
العاملين يف مجال الدوريات
متوقعة

االدارة العامة
للتدريب

المدينة التدريبية
بالروية

ازمات
وكوارث

15

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

جنايئ

4

دورة كيفية المحافظة
على األدلة واآلثار
المادية يف مسرح
الجريمة

م

اسم الدورة

1

دورة كتابة التقارير
ومحاضر الضبط
المروري

2020/ 1/ 23 - 22

فئات الدعم من الضباط
وصف الضباط المناوبين ممن
تتطلب طبيعة عملهم االنتقال
والتعامل مع مسرح الحادث

2

األسبوع الخامس ( 2020 /01 /30 - 26م)
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تاريخ االنعقاد

الفئة

فئات الدعم من الضباط
2020/ 1/ 27 - 26
وصف الضباط واألفراد
العاملين يف مجال الدوريات

الجهة المنظمة

مكان االنعقاد

القسم

المدة

االدارة العامة
للمرور

ادارة مرور البرشاء -
المعهد المروري

مروري

2

تابع األسبوع الخامس ( 2020 /01 /30 - 26م)
م

اسم الدورة

2

دورة التحقيق الجنايئ
التأسيسية

3

دورة تدريب مسؤويل
الدوريات ومساعديهم 2020/ 1/ 30 - 26
على رفع البصمات

4

دورة لغة المكان

تاريخ االنعقاد

الفئة

فئات الدعم من الضباط
العاملين يف مجال التحقيق
2020/ 1/ 30 - 26
والذين ال تتعدى خبراتهم 5
سنوات

2020/ 1/ 30

مسؤويل الدوريات
ومساعديهم ممن تتطلب
طبيعة عملهم االنتقال
لمسرح الحادث
فئات الدعم من صف الضباط
واالفراد العاملين يف مجال
الدوريات

الجهة المنظمة

االدارة العامة
للتحريات
والمباحث
الجنائية

مكان االنعقاد

القسم

المدة

االدارة العامة
للتحريات والمباحث
الجنائية

جنايئ

االدارة
العامة لالدلة
الجنائية
وعلم
الجريمة

االدارة العامة لالدلة
الجنائية وعلم
الجريمة

جنايئ

5

االدارة العامة
للعمليات

االدارة العامة
للعمليات

أمني

1

5

دورات شهر فبراير ( عدد الدورات ) 18
األسبوع األول 2020 /02/ 06 - 02م
م

اسم الدورة

تاريخ االنعقاد

1

دورة فن التعامل مع
الجمهور لمسؤويل
وسائقي الدوريات
المرورية “منهج
التدريب التخصصي
لرجل األمن المروري"

الفئة

الجهة المنظمة

مكان االنعقاد

القسم

المدة

2020/ 2/ 4 - 2

فئات الدعم من الضباط
وصف الضباط واألفراد
العاملين يف مجال الدوريات

االدارة العامة
للمرور

ادارة مرور البرشاء
 -المعهد المروري

مروري

3

2

دورة أمن الطيران
األساسي

2020/ 2/ 6 - 2

العاملون يف مجال
االختصاص

االدارة العامة
المن المطارات

مركز ديب المن
الطيران المدين

أمني

5

3

دورة طبع البصمات
على النظام اإللكتروين

2020/ 2/ 6 - 2

جنايئ

5

فئات الدعم من صف
الضباط واألفراد العاملين يف
مجال االختصاص

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة
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تابع األسبوع األول 2020 /02/ 06 - 02م
م

اسم الدورة

تاريخ االنعقاد

الفئة

الجهة المنظمة

مكان االنعقاد

القسم

المدة

4

دورة يف االنفوجرافيك

2020/ 2/ 6 - 2

5

درة كيفية رصد
المخالفات الخطرة
" منهج التدريب
التخصصي لرجل
األمن المروري "

فئات الدعم من صف
الضباط واالفراد والمدنيين

االدارة العامة
للتدريب

االدارة العامة
للتدريب

إداري

5

2020/ 2/ 6 - 5

فئات الدعم من الضباط
وصف الضباط واالفراد
العاملين يف مجال الدوريات

االدارة العامة
للمرور

م

اسم الدورة

تاريخ االنعقاد

1

دورة كيفية المحافظة
على األدلة واآلثار
المادية يف مسرح
الجريمة

2020/ 2/ 10 - 9

ادارة مرور البرشاء
 -المعهد المروري

مروري

2

األسبوع الثاني 2020 /02 / 13 - 09م

2

دورة مشريف أمن
الطيران المدين

2020/ 2/ 13 - 9

3

دورة مهارات االستيقاف
المروري

2020/ 2/ 13 - 9

4

دورة المستجيب األول

2020/ 2/ 13

5

دورة االسعافات االولية
واالنعاش القلبي
الرئوي

2020/ 2/ 13
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الفئة

الجهة المنظمة

مكان االنعقاد

القسم

فئات الدعم من الضباط
وصف الضباط المناوبين
ممن تتطلب طبيعة عملهم
االنتقال لمسرح الحادث

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

جنايئ

2

االدارة العامة
المن المطارات

مركز ديب المن
الطيران المدين

أمني

5

االدارة العامة
للمرور

ادارة مرور البرشاء
 -المعهد المروري

مروري

5

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

أمني

1

العاملون يف الجانب الميداين مركز شرطة ديب
الصحي
من صف الضباط واالفراد

مركز شرطة ديب
الصحي

ازمات
وكوارث

1

العاملون يف مجال
االختصاص

فئات الدعم من الضباط
وصف الضباط واألفراد
العاملين يف مجال الدوريات
فرق التحقيق والمناوبين
يف مرا كز الشرطة والدفاع
المدين واالسعافات
وموظفي المترو

المدة

األسبوع الثالث 2020 /02 /20 - 16م
م

اسم الدورة

1

دورة التصوير الضويئ
الجنايئ

2

دورة إعداد تقارير
الحوادث المرورية
البسيطة

تاريخ االنعقاد

الفئة

فئات الدعم من الضباط
وصف الضباط المناوبين
2020/ 2/ 20 - 16
ممن تتطلب طبيعة عملهم
االنتقال لمسرح الحادث

فئات الدعم من الضباط
وصف الضباط واألفراد
2020/ 2/ 20 - 18
العاملين يف مجال الدوريات

3

دورة اعداد المدربين
التاسيسية

2020/ 2/ 27 - 18

4

دورة استراتيجيات
التفاوض االمني يف
التوقيفات العمالية

2020/ 2/ 20

الفئات االشرافية والدعم
من الضباط

الفئات االشرافية والدعم
من الضباط القائمين على
التفاوض يف التوقفات
العمالية

المدة

الجهة المنظمة

مكان االنعقاد

القسم

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

جنايئ

5

االدارة العامة
للمرور

ادارة مرور البرشاء
 -المعهد المروري

مروري

3

االدارة العامة
للتدريب

االدارة العامة
للتدريب

إداري

8

االدارة العامة
لحقوق االنسان
بشرطة ديب

االدارة العامة
لحقوق االنسان
بشرطة ديب

ازمات
وكوارث

1

األسبوع الرابع 2020 /02 / 27 - 23م
م

اسم الدورة

تاريخ االنعقاد

الفئة

الجهة المنظمة

مكان االنعقاد

القسم

المدة

1

دورة العمليات اإلدارية

2020/ 2/ 27 - 23

فئات الدعم من ضباط

2

دورة إدارة أمن الطيران
المدين

2020/ 2/ 27 - 23

العاملون يف مجال
االختصاص

االدارة العامة
للتدريب

االدارة العامة
للتدريب

إداري

5

أمني

5

2020/ 2/ 25 - 24

العاملون يف مجال الصحة
والسالمة العامة

2020/ 2/ 27

العاملون يف الجانب الميداين
من مختلف الرتب من
الضباط

االدارة العامة
للخدمات
والتجهيزات

إداري

2

مركز شرطة ديب
الصحي

ازمات
وكوارث

1

3
4

دورة نظام ادارة البيئة
والصحة والسالمة
العامة

دورة االسعافات االولية
واالنعاش القلبي
الرئوي

االدارة العامة
المن المطارات
االدارة العامة
للخدمات
والتجهيزات

مركز شرطة ديب
الصحي

مركز ديب المن
الطيران المدين
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دورات شهر مارس ( عدد الدورات )18
األسبوع األول 2020/ 03 /05 - 01م
م

اسم الدورة

تاريخ االنعقاد

الفئة

الجهة المنظمة

مكان االنعقاد

القسم

المدة

1

دورة طبع البصمات على
النظام اإللكتروين

2020/ 3/ 5 - 1

2

دورة انعاش صف
الضباط واالفراد

فئات الدعم من صف
الضباط واألفراد العاملين يف
مجال االختصاص

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

جنايئ

5

2020/ 3/ 26 - 1

صف الضباط واالفراد

3

دورة االساليب االجرامية

2020/ 3/ 5 - 2

اإلدارة العامة
للتحريات
والمباحث الجنائية

جنايئ

4

درة كيفية رصد المخالفات
الخطرة " منهج التدريب
2020/ 3/ 5 - 4
التخصصي لرجل األمن
المروري "

فئات الدعم من صف
الضباط واالفراد (المعقبين
 المحققين الجنائيين -شعبة دراسة الملفات)

اإلدارة العامة
للتحريات
والمباحث
الجنائية

ا كاديمية شرطة
ديب

ازمات
وكوارث

20

فئات الدعم من الضباط
وصف الضباط واالفراد
العاملين يف مجال الدوريات

االدارة العامة
للمرور

ادارة مرور البرشاء
 -المعهد المروري

مروري

االدارة العامة
للتدريب

4

2

األسبوع الثاني 2020 /03/ 12 - 08م
م

اسم الدورة

تاريخ االنعقاد

الفئة

الجهة المنظمة

مكان االنعقاد

القسم

1

دورة تدريب مسؤويل
الدوريات ومساعديهم
على رفع البصمات

2020/ 3/ 12 - 8

جنايئ

5

2

دورة تنظيم وإدارة
مخازن ومستودعات
األسلحة والذخائر

مسؤويل الدوريات
ومساعديهم ممن تتطلب
طبيعة عملهم االنتقال
لمسرح الحادث

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

2020/ 4/ 2 - 3/ 8

االدارة العامة
للخدمات
والتجهيزات

االدارة العامة
للخدمات
والتجهيزات

أمني

20

اداري

2

مروري

2

3

دورة تحليل السالسل
الزمنية إلعداد التنبؤات 2020/ 3/ 11 - 10
المستقبلية

4

2020/ 3/ 12 - 11
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دورة التصوير
الفوتوغرايف اثناء وقوع
الحوادث المرورية

فئات الدعم من صف
الضباط واالفراد العاملين
يف مجال االختصاص
صف الضباط واالفراد
العاملين يف المجال
اإلحصايئ

فئات الدعم من الضباط
وصف الضباط واالفراد

مركز إستشراف
المستقبل ودعم
إتخاذ القرار
اإلدارة العامة
للمرور

مركز إستشراف
المتقبل ودعم
إتخاذ القرار

ادارة مرور
البرشاء -المعهد
المروري

المدة

األسبوع الثالث 2020 /03 /19 - 15م
م

اسم الدورة

تاريخ االنعقاد

الفئة

الجهة المنظمة

مكان االنعقاد

القسم

المدة

1

دورة أمن البريد
والشحن الجوي

2020/ 3/ 19 - 15

العاملون يف مجال
االختصاص

االدارة العامة
المن المطارات

مركز ديب المن
الطيران المدين

أمني

5

2

دورة تدريب مسؤويل
الدوريات ومساعديهم
على رفع البصمات

2020/ 3/ 19 - 15

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

جنايئ

االدارة العامة
للمرور

ادارة مرور
البرشاء -المعهد
المروري

مروري

االدارة العامة
للمؤسسات
العقابية
واالصالحية

االدارة العامة
للمؤسسات
العقابية
واالصالحية

أمني

3

مسؤويل الدوريات
ومساعديهم ممن تتطلب
طبيعة عملهم االنتقال
لمسرح الحادث

دورة مبادئ التحقيق
فئات الدعم من الضباط
والتخطيط يف حوادث
وصف الضباط واالفراد
السير ”منهج التدريب 2020/ 3/ 26 - 15
العاملين يف مجال الدوريات
التخصصي لرجل األمن
المروري "

4

دورة التعامل مع النزيل
والموقوف

م

اسم الدورة

2020/ 3/ 19 - 17

فئات الدعم من صف
الضباط واالفراد

5

10

3

األسبوع الرابع 2020 /03 /26 - 22م
تاريخ االنعقاد

1

دورة تأهيل المتسببين يف
الحوادث المرورية على
2020/ 3/ 26 - 22
القيادة المثلى “منهج
التدريب التخصصي لرجل
األمن المروري"

2

2020/ 3/ 26 - 22

3
4

دورة مشغلي أجهزة
التفتيش

دورة منظومة الجيل
الرابع

دورة االسعافات االولية
واالنعاش القلبي الرئوي

2020/ 3/ 26 - 24
2020/ 3/ 26

الفئة

الجهة المنظمة

مكان االنعقاد

القسم

المدة

فئات الدعم من الضباط
وصف الضباط واالفراد
المتسببين يف الحوادث
المرورية

االدارة العامة
للمرور

ادارة مرور البرشاء
 -المعهد المروري

مروري

5

العاملون يف مجال
االختصاص

االدارة العامة
المن المطارات

مركز ديب المن
الطيران المدين

أمني

5

إداري

3

ازمات
وكوارث

1

العاملون يف مكاتب تطوير
األداء المؤسسي

االدارة العامة
للتدريب

العامالت يف الجانب الميداين مركز شرطة ديب
الصحي
من الشرطة النسائية

االدارة العامة
للتدريب

مركز شرطة ديب
الصحي
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األسبوع الخامس 2020 /04 /02 - 03 /29م
م

اسم الدورة

1

دورة طبع البصمات
على النظام اإللكتروين

2

برنامج اإلمارات لتطوير
الخدمات الحكومية
(  7نجوم )

الجهة المنظمة

مكان االنعقاد

القسم

المدة

الفئة

تاريخ االنعقاد

فئات الدعم من صف
 2020/ 4/ 2 - 3/ 29الضباط واألفراد العاملين يف
مجال االختصاص

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

جنايئ

5

2020/ 4/ 2 - 3/ 31

االدارة العامة
للتدريب

االدارة العامة
للتدريب

إداري

3

فئات الدعم من صف الضباط
واالفراد والمدنيين العاملين يف
مجال اسعاد المتعاملين

دورات شهر ابريل ( عدد الدورات )14
األسبوع األول 2020 /04 /02 - 03 /29م
م

اسم الدورة

تاريخ االنعقاد

الفئة

الجهة المنظمة

مكان االنعقاد

القسم

المدة

1

دورة كتابة التقارير
ومحاضر الضبط
المروري

2020/ 4/ 2 - 1

فئات الدعم من الضباط
وصف الضباط واألفراد
العاملين يف مجال الدوريات

االدارة العامة
للمرور

ادارة مرور البرشاء
 -المعهد المروري

مروري

2

2

دورة يف االخطاء
المسلكية

2020/ 4/ 2 - 1

صف الضباط واالفراد

المكتب
التنظيمي
للقيادة

االدارة العامة
للتدريب

أمني

2

األسبوع الثاني 2020 / 04 /09 - 05م
م

اسم الدورة

تاريخ االنعقاد

الفئة

الجهة المنظمة

1

دورة تدريب مسؤويل
الدوريات ومساعديهم
على رفع البصمات

2020/ 4/ 9 - 5

مسؤويل الدوريات
ومساعديهم ممن تتطلب
طبيعة عملهم االنتقال
لمسرح الحادث

2

دورة مهارات االستيقاف
المروري

2020/ 4/ 9 - 5
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فئات الدعم من الضباط
وصف الضباط واألفراد
العاملين يف مجال الدوريات

مكان االنعقاد

القسم

المدة

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

جنايئ

5

االدارة العامة
للمرور

ادارة مرور البرشاء
 -المعهد المروري

مروري

5

تابع األسبوع الثاني 2020 / 04 /09 - 05م
م

3

اسم الدورة

تاريخ االنعقاد

الفئة

فئات الدعم من صف
دورة االستجابة للحاالت
 2020/ 4/ 23 - 5الضباط واالفراد العاملين يف
الطارئة الغير متوقعة
مجال الدوريات

4

دورة تنشيطية يف
استخدام أجهزة النفخ
لفحص الكحول

م

اسم الدورة

2020/ 4/ 7

فئات الدعم من صف
الضباط واالفراد العاملين يف
مجال الدوريات والمناوبات

الجهة المنظمة

مكان االنعقاد

القسم

المدة

االدارة العامة
للتدريب

المدينة التدريبية
بالروية

ازمات
وكوارث

15

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

جنايئ

1

األسبوع الثالث 2020 /04 / 16 - 12م

1
2
3

تاريخ االنعقاد

الفئة

العاملون يف مكاتب التطوير
دورة مدقق داخلي
2020/ 4/ 16 - 12
المؤسسي
لنظام اإلدارة المتكامل
دورة أمن الطيران
األساسي

دورة إستشراف
مستقبل الذكاء
االصطناعي يف العمل
األمني

4

دورة التعامل مع
المستندات للعاملين
يف السجالت الجنائية

م

اسم الدورة

1

دورة التحقيق الجنايئ
التاسيسية

2020/ 4/ 16 - 12

العاملون يف مجال
االختصاص

2020/ 4/ 16 - 15

الفئات االشرافية والدعم
من الضباط

2020/ 4/ 16

فئات الدعم من العاملين
يف السجالت والتحقيقات
الجنائية

الجهة المنظمة

مكان االنعقاد

القسم

المدة

االدارة العامة
للتدريب

االدارة العامة
للتدريب

إداري

5

مركز ديب المن
الطيران المدين

أمني

5

مركز إستشراف
المستقبل ودعم
إتخاذ القرار

إداري

2

اإلدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

جنايئ

1

االدارة العامة
المن المطارات

مركز إستشراف
المستقبل
ودعم إتخاذ
القرار
اإلدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

األسبوع الرابع ( 2020 /04 / 23 - 19م
تاريخ االنعقاد

الفئة

فئات الدعم من صف
الضباط واالفراد المناوبين
والمحققين العاملين يف
2020/ 4/ 23 - 19
مجال االختصال والذين
التتعدى خبراتهم  5سنوات

الجهة المنظمة

مكان االنعقاد

القسم

االدارة العامة
للتحريات
والمباحث
الجنائية

االدارة العامة
للتحريات
والمباحث الجنايئ

جنايئ

المدة

5

147

تابع األسبوع الرابع ( 2020 /04 / 23 - 19م
م

اسم الدورة

تاريخ االنعقاد

الفئة

الجهة المنظمة

مكان االنعقاد

القسم

المدة

2

دورة  6سيجما  -الحزام
االخضر six sigma-
green belt

2020/ 4/ 23 - 19

الفئات االشرافية والعاملين
يف متابعة وتنفيذ مشاريع
 6سيجما

االدارة العامة
للتدريب

االدارة العامة
للتدريب

إداري

5

3

4

دورة فن التعامل مع
الجمهور لمسؤويل
وسائقي الدوريات
المرورية ”منهج التدريب
التخصصي لرجل األمن
المروري "

دورة االسعافات االولية
واالنعاش القلبي الرئوي

فئات الدعم من الضباط
وصف الضباط واألفراد
2020/ 4/ 23 - 21
العاملين يف مجال الدوريات
2020/ 4/ 22

االدارة العامة
للمرور

ادارة مرور البرشاء
 -المعهد المروري

مروري

3

مركز شرطة ديب
الصحي

ازمات
وكوارث

1

العاملون يف الجانب الميداين مركز شرطة ديب
الصحي
من صف الضباط واالفراد

دورات شهر مايو ( عدد الدورات )2
األسبوع الخامس 2020 /06 /04 - 05 /31م
م

اسم الدورة

1

دورة التصوير الضويئ
الجنايئ

2

دورة تنظيم وإدارة
المخازن والمستودعات

148

تاريخ االنعقاد

الفئة

فئات الدعم من الضباط
وصف الضباط المناوبين
2020/ 6/ 4 - 5/ 31
ممن تتطلب طبيعة عملهم
االنتقال لمسرح الحادث
2020/ 6/ 4 - 5/ 31

فئات الدعم من صف
الضباط واالفراد

الجهة المنظمة

مكان االنعقاد

القسم

اإلدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

اإلدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

جنايئ

االدارة العامة
للخدمات
والتجهيزات

االدارة العامة
للخدمات
والتجهيزات -
إدارة التجهيزات
والمخازن

إداري

المدة

5

5

دورات شهر يونيو ( عدد الدورات )16
األسبوع األول 2019 /06 /04 - 05 / 31م
م

اسم الدورة

تاريخ االنعقاد

الفئة

الجهة المنظمة

مكان االنعقاد

القسم

المدة

1

دورة مسؤويل
الدوريات التأسيسية

2020/ 8/ 24 - 6/ 2

فئات الدعم من صف
الضباط واالفراد

االدارة العامة
المن الهيئات
والمنشات
والطوارئ

المدينة التدريبية
بالروية

ازمات
وكوارث

60

2

تجنيد المصادر للحد
من دخول الممنوعات
اىل السجون

2020/ 6/ 4 - 3

العاملون يف السجون
والتواقيف

االدارة العامة
للمؤسسات
العقابية
واالصالحية

أمني

االدارة العامة
للمؤسسات
العقابية
واالصالحية

2

األسبوع الثاني 2020 /06 /11 - 07م
م

اسم الدورة

تاريخ االنعقاد

الفئة

الجهة المنظمة

مكان االنعقاد

القسم

1

دورة تدريب مسؤويل
الدوريات ومساعديهم
على رفع البصمات

2020/ 6/ 11 - 7

مسؤويل الدوريات
ومساعديهم ممن تتطلب
طبيعة عملهم االنتقال
لمسرح الحادث

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

جنايئ

2

دورة التعامل مع النزيل
والموقوف

2020/ 6/ 11 - 9

الشرطة النسائية

أمني

3

3

دورة اعداد المدربين
التاسيسية

2020/ 6/ 18 - 9

الفئات االشرافية والدعم
من الضباط

االدارة العامة
للمؤسسات
العقابية
واالصالحية

االدارة العامة
للمؤسسات
العقابية
واالصالحية

إداري

8

2020/ 6/ 11 - 10

العاملون يف مجال الصحة
والسالمة العامة

إداري

2

4

دورة نظام إدارة البيئة
والصحة والسالمة
العامة

االدارة العامة
للتدريب

االدارة العامة
للخدمات
والتجهيزات

االدارة العامة
للتدريب

االدارة العامة
للخدمات
والتجهيزات

المدة

5

149

األسبوع الثالث 2020 /06 /18 - 14م
م

اسم الدورة

تاريخ االنعقاد

الفئة

الجهة المنظمة

مكان االنعقاد

القسم

المدة

1

دورة مشريف أمن
الطيران المدين

2020/ 6/ 18 - 14

العاملون يف مجال
االختصاص

االدارة العامة
المن المطارات

مركز ديب المن
الطيران المدين

أمني

5

2

دورة تدريب مسؤويل
الدوريات ومساعديهم
على رفع البصمات

2020/ 6/ 18 - 14

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

جنايئ

5

3

دورة إعداد تقارير
الحوادث المرورية
البسيطة

االدارة العامة
للمرور

ادارة مرور البرشاء
 -المعهد المروري

مروري

3

مركز شرطة ديب
الصحي

ازمات
وكوارث

1

مسؤويل الدوريات
ومساعديهم ممن تتطلب
طبيعة عملهم االنتقال
لمسرح الحادث

فئات الدعم من الضباط
وصف الضباط واألفراد
2020/ 6/ 18 - 16
العاملين يف مجال الدوريات

4

دورة االسعافات االولية
واالنعاش القلبي
الرئوي

م

اسم الدورة

1

دورة طبع البصمات
على النظام اإللكتروين

2

دورة مشغلي أجهزة
التفتيش

2020/ 6/ 25 - 21

3

أساليب التحقيق مع
األطفال

2020/ 6/ 25 - 24

2020/ 6/ 18

العاملون يف الجانب الميداين مركز شرطة ديب
الصحي
من صف الضباط واالفراد

األسبوع الرابع 2020 /06 /25 - 21م

4

150

تاريخ االنعقاد

الفئة

فئات الدعم من صف
 2020/ 6/ 25 - 21الضباط واألفراد العاملين يف
مجال االختصاص
العاملون يف مجال
االختصاص

الضباط وصف الضباط
واالفراد العاملين يف مجال
التحقيق

فئات الدعم من الضباط
دورة االشارات
وصف الضباط واألفراد
والعالمات والشواخص 2020/ 6/ 25 - 24
العاملين يف مجال الدوريات
المرورية

الجهة المنظمة

مكان االنعقاد

القسم

المدة

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

جنايئ

5

أمني

5

االدارة العامة
لحقوق االنسان
بشرطة ديب

االدارة العامة
لحقوق االنسان
بشرطة ديب

جنايئ

2

االدارة العامة
للمرور

ادارة مرور البرشاء
 -المعهد المروري

مروري

2

االدارة العامة
المن المطارات

مركز ديب المن
الطيران المدين

األسبوع الخامس 2020 /07 /02 - 06 /28م
م

اسم الدورة

تاريخ االنعقاد

1

دورة استراتيجيات
التفاوض االمني يف
التوقيفات العمالية

2020/ 6/ 28

2

دورة يف االنفوجرافيك

2020/ 7/ 2 - 6/ 28

الجهة المنظمة

مكان االنعقاد

القسم

المدة

الفئة

االدارة العامة
الفئات االشرافية والدعم
لحقوق االنسان
من الضباط القائمين على
بشرطة ديب
التفاوض يف التوقفات العمالية

االدارة العامة
لحقوق االنسان
بشرطة ديب

ازمات
وكوارث

1

إداري

5

فئات الدعم من صف
الضباط واالفراد والمدنيين

االدارة العامة
للتدريب

االدارة العامة
للتدريب

دورات شهر يوليو ( عدد الدورات )12
األسبوع األول 2019 /07/ 02 - 06 / 28م
م

اسم الدورة

تاريخ االنعقاد

الفئة

الجهة المنظمة

مكان االنعقاد

القسم

1

ورشة تعريفية بمفاهيم
مسرعات المستقبل

2020/ 7/ 2

الفئات االشرافية والدعم
من الضباط والمدنيين

مركز إستشراف
المستقبل
ودعم إتخاذ
القرار

مركز إستشراف
المستقبل ودعم
إتخاذ القرار

إداري

المدة

1

األسبوع الثاني  2020 /07 /09 - 05م
م

اسم الدورة

تاريخ االنعقاد

الفئة

الجهة المنظمة

مكان االنعقاد

القسم

المدة

1

دورة تدريب مسؤويل
الدوريات ومساعديهم
على رفع البصمات

2020/ 7/ 9 - 5

مسؤويل الدوريات ومساعديهم
ممن تتطلب طبيعة عملهم
االنتقال لمسرح الحادث

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

جنايئ

5

أمني

5

االدارة العامة
للتدريب

إداري

3

ادارة مرور
البرشاء -المعهد
المروري

مروري

2
3

4

دورة أمن الطيران
األساسي

دورة منظومة الجيل
الرابع

دورة كيفية رصد
المخالفات الخطرة
“منهج التدريب
التخصصي لرجل األمن
المروري "

2020/ 7/ 9 - 5

العاملون يف مجال
االختصاص

االدارة العامة
المن المطارات

2020/ 7/ 9 - 7

العاملون يف مكاتب تطوير
األداء المؤسسي

االدارة العامة
للتدريب

2020/ 7/ 9 - 8

فئات الدعم من الضباط
وصف الضباط واالفراد
العاملين يف مجال الدوريات

االدارة العامة
للمرور

مركز ديب المن
الطيران المدين

2

151

األسبوع الثالث 2020 /07 / 16 - 12م
م

اسم الدورة

تاريخ االنعقاد

الفئة

الجهة المنظمة

مكان االنعقاد

القسم

المدة

1

دورة طبع البصمات
على النظام اإللكتروين

2020/ 7/ 16 - 12

الشرطة النسائية

2

دورة أمن البريد
والشحن الجوي

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

جنايئ

5

أمني

5

القيادة العامة
لشرطة ديب

مايل

2

ادارة مرور البرشاء
 -المعهد المروري

مروري

2

3

دورة المهارات المالية
المناء الصندوق

4

دورة كتابة التقارير
ومحاضر الضبط
المروري

 2020/ 7/ 16 - 12العاملون يف مجال االختصاص
2020/ 7/ 16 - 15

العاملون يف مجال
االختصاص

فئات الدعم من الضباط
وصف الضباط واألفراد
2020/ 7/ 16 - 15
العاملين يف مجال الدوريات

االدارة العامة
المن المطارات
اإلدارة العامة
للمالية

االدارة العامة
للمرور

مركز ديب المن
الطيران المدين

األسبوع الرابع 2020 /07 / 23 - 19م
م

اسم الدورة

تاريخ االنعقاد

الفئة

الجهة المنظمة

مكان االنعقاد

القسم

1

دورة تدريب مسؤويل
الدوريات ومساعديهم
على رفع البصمات

2020/ 7/ 23 - 19

مسؤويل الدوريات
ومساعديهم ممن تتطلب
طبيعة عملهم االنتقال
لمسرح الحادث

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

جنايئ

اإلدارة العامة
للتحريات
والمباحث
الجنائية

اإلدارة العامة
للتحريات
والمباحث الجنائية

جنايئ

4

مركز شرطة ديب
الصحي

مركز شرطة ديب
الصحي

ازمات
وكوارث

1

2

دورة االساليب االجرامية 2020/ 7/ 23 - 20

3

دورة االسعافات االولية
واالنعاش القلبي الرئوي
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2020/ 7/ 23

فئات الدعم من الضباط
(المعقبين  -المحققين
الجنائيين  -شعبة دراسة
الملفات)

العاملون يف الجانب الميداين
من مختلف الرتب من
الضباط

المدة

5

دورات شهر اغسطس ( عدد الدورات )14
األسبوع األول 2020 /08/ 06 - 02م
م

اسم الدورة

تاريخ االنعقاد

الفئة

الجهة المنظمة

مكان االنعقاد

القسم

1

دورة تدريب مسؤويل
الدوريات ومساعديهم
على رفع البصمات

2020/ 8/ 6 - 2

جنايئ

5

2

دورة اعداد المدربين
التاسيسية

مسؤويل الدوريات
ومساعديهم ممن تتطلب
طبيعة عملهم االنتقال
لمسرح الحادث

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

2020/ 8/ 13 - 4

االدارة العامة
للتدريب

االدارة العامة
للتدريب

إداري

8

االدارة العامة
للعمليات

االدارة العامة
للعمليات

أمني

1

3

ورشة عمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل قارئ
اللوحات المطلوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
( ) ANPR

م

اسم الدورة

1

دورة طبع البصمات
على النظام اإللكتروين

2

دورة االعداد األمثل
لملف البالغ الجنايئ

3

دورة فن التعامل مع
الجمهور لمسؤويل
وسائقي الدوريات
المرورية ”منهج
التدريب التخصصي
لرجل األمن المروري "

2020/ 8/ 6

الفئات االشرافية والدعم
من الضباط

فئات الدعم من صف
الضباط واالفراد العاملين يف
مجال الدوريات

المدة

األسبوع الثاني 2020 /08 /13 - 09م

4

دورة االسعافات االولية
واالنعاش القلبي
الرئوي

الجهة المنظمة

مكان االنعقاد

القسم

المدة

تاريخ االنعقاد

الفئة

فئات الدعم من صف
 2020/ 8/ 13 - 9الضباط واألفراد العاملين يف
مجال االختصاص

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

جنايئ

5

2020/ 8/ 13 - 9

االدارة العامة
للتحريات
والمباحث
الجنائية

االدارة العامة
للتحريات
والمباحث الجنائية

جنايئ

فئات الدعم من صف
الضباط واالفراد العاملين
يف مجال التحقيق الجنائية
والمعقبين الذين التتجاوز
خبراتهم  5سنوات

فئات الدعم من الضباط
وصف الضباط واألفراد
2020/ 8/ 13 - 11
العاملين يف مجال الدوريات

2020/ 8/ 13

االدارة العامة
للمرور

العاملون يف الجانب الميداين مركز شرطة ديب
الصحي
من صف الضباط واالفراد

5

ادارة مرور البرشاء
 -المعهد المروري

مروري

3

مركز شرطة ديب
الصحي

ازمات
وكوارث

1
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األسبوع الثالث 2020 /08 / 20 - 16م
م

اسم الدورة

تاريخ االنعقاد

الفئة

الجهة المنظمة

مكان االنعقاد

القسم

المدة

1

دورة نظام إدارة البيئة
والصحة والسالمة
العامة

2020/ 8/ 17 - 16

العاملون يف مجال الصحة
والسالمة العامة

2

دورة استراتيجيات
التفاوض االمني يف
التوقيفات العمالية

2020/ 8/ 17

الفئات االشرافية والدعم
من الضباط القائمين على
التفاوض يف التوقفات
العمالية

االدارة العامة
للخدمات
والتجهيزات

االدارة العامة
للخدمات
والتجهيزات

إداري

2

االدارة العامة
لحقوق االنسان
بشرطة ديب

االدارة العامة
لحقوق االنسان
بشرطة ديب

ازمات
وكوارث

1

األسبوع الرابع 2020 /08 / 27 - 23م
م

اسم الدورة

تاريخ االنعقاد

الفئة

الجهة المنظمة

مكان االنعقاد

القسم

المدة

1

دورة لغة المكان

2020/ 8/ 23

فئات الدعم من صف
الضباط واالفراد العاملين يف
مجال الدوريات

االدارة العامة
للعمليات

االدارة العامة
للعمليات

أمني

1

2

دورة تدريب مسؤويل
الدوريات ومساعديهم
على رفع البصمات

2020/ 8/ 27 - 23

مسؤويل الدوريات
ومساعديهم ممن تتطلب
طبيعة عملهم االنتقال
لمسرح الحادث

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

جنايئ

3

دورة التحقيق الجنايئ
التقدمي

2020/ 8/ 27 - 23

فئات الدعم من صف الضباط
واالفراد الذين سبق لهم
االلتحاق بالدورة التأسيسية

االدارة العامة
للتحريات
والمباحث
الجنائية

االدارة العامة
للتحريات
والمباحث الجنائية

جنايئ

م

اسم الدورة

تاريخ االنعقاد

1

دورة االسعافات االولية
واالنعاش القلبي
الرئوي

2020/ 8/ 30

5

5

األسبوع الخامس 2020 /09/ 03 - 08 /30م

2
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دورة مشغلي أجهزة
التفتيش

2020/ 9/ 3 - 8/ 30

الجهة المنظمة

مكان االنعقاد

القسم

المدة

الفئة

العامالت يف الجانب الميداين مركز شرطة ديب
الصحي
من الشرطة النسائية

مركز شرطة ديب
الصحي

ازمات
وكوارث

1

االدارة العامة
المن المطارات

مركز ديب المن
الطيران المدين

أمني

5

العاملون يف مجال
االختصاص

دورات شهر سبتمبر ( عدد الدورات )14
األسبوع األول 2020 /09/ 03 - 08 /30م
م

اسم الدورة

تاريخ االنعقاد

الفئة

الجهة المنظمة

مكان االنعقاد

القسم

المدة

1

دورة االشارات
والعالمات والشواخص
المرورية

2020/ 9/ 3 - 2

فئات الدعم من الضباط
وصف الضباط واألفراد
العاملين يف مجال الدوريات

االدارة العامة
للمرور

ادارة مرور البرشاء
 -المعهد المروري

مروري

2

األسبوع الثاني 2020 /09 /10 - 06م
م

اسم الدورة

تاريخ االنعقاد

الفئة

الجهة المنظمة

مكان االنعقاد

القسم

المدة

1

دورة طبع البصمات
على النظام اإللكتروين

2020/ 9/ 10 - 6

2

دورة تأهيل المتسببين
يف الحوادث المرورية
على القيادة المثلى
”منهج التدريب
التخصصي لرجل األمن
المروري "

فئات الدعم من صف
الضباط واألفراد العاملين يف
مجال االختصاص

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

جنايئ

5

2020/ 9/ 10 - 6

2020/ 9/ 10 - 8

3

دورة منظومة الجيل
الرابع

فئات الدعم من الضباط
وصف الضباط واالفراد
المتسببين يف الحوادث
المرورية

االدارة العامة
للمرور

ادارة مرور البرشاء
 -المعهد المروري

مروري

5

العاملون يف مكاتب تطوير
األداء المؤسسي

االدارة العامة
للتدريب

االدارة العامة
للتدريب

إداري

3

األسبوع الثالث 2020 /09 / 17 - 13م
م

اسم الدورة

تاريخ االنعقاد

الفئة

الجهة المنظمة

مكان االنعقاد

القسم

المدة

1

دورة الحزام األخضر
sigma green belt 6

2020/ 9/ 17 - 13

الفئات االشرافية والعاملين
يف متابعة وتنفيذ مشاريع
 6سيجما

االدارة العامة
للتدريب

االدارة العامة
للتدريب

إداري

5

2

دورة تدريب مسؤويل
الدوريات ومساعديهم
على رفع البصمات

2020/ 9/ 17 - 13

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

جنايئ

مسؤويل الدوريات
ومساعديهم ممن تتطلب
طبيعة عملهم االنتقال
لمسرح الحادث

5
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تابع األسبوع الثالث 2020 /09 / 17 - 13م
م

اسم الدورة

تاريخ االنعقاد

الفئة

الجهة المنظمة

مكان االنعقاد

القسم

3

دورة التعامل مع النزيل
والموقوف

2020/ 9/ 17 - 15

فئات الدعم من صف
الضباط واالفراد

االدارة العامة
للمؤسسات
العقابية
واالصالحية

االدارة العامة
للمؤسسات
العقابية
واالصالحية

أمني

المدة

3

األسبوع الرابع 2020 /09 / 24 - 20م
م

اسم الدورة

تاريخ االنعقاد

الفئة

الجهة المنظمة

مكان االنعقاد

القسم

1

دورة تدريب مسؤويل
الدوريات ومساعديهم
على رفع البصمات

2020/ 9/ 24 - 20

مسؤويل الدوريات
ومساعديهم ممن تتطلب
طبيعة عملهم االنتقال
لمسرح الحادث

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

جنايئ

2

دورة أمن المنشآت
التأسيسية

2020/ 10/ 1 - 9/ 20

االدارة العامة
المن الهيئات
والمنشات
والطوارئ

المدينة التدريبية
بالروية

أمني

مركز إستشراف
المستقبل ودعم
إتخاذ القرار

إداري

ادارة مرور
البرشاء-المعهد
المروري

مروري

صف الضباط واالفراد
العاملين يف مجال تأمين
المنشآت الهامة والهيئات
الدبلوماسية

3

الفئات االشرافية والدعم
دبلوم التحليل االحصايئ
 2020/ 10/ 8 - 9/ 20من الضباط وصف الضباط
وإستشراف المستقبل
والمدنيين

4

دورة إيقاف المركبات
وتنظيم حركة السير
“ منهج التدريب
التخصصي لرجل األمن
المروري "

2020/ 9/ 24 - 22

فئات الدعم من الضباط
وصف الضباط واألفراد
العاملين يف مجال الدوريات

مركز إستشراف
المستقبل
ودعم إتخاذ
القرار
االدارة العامة
للمرور

المدة

5

10

15

3

األسبوع الخامس 2020 /10/ 01 - 09 /27م
م

اسم الدورة

تاريخ االنعقاد

الفئة

الجهة المنظمة

مكان االنعقاد

القسم

المدة

1

دورة التصوير
الفوتوغرايف اثناء وقوع
الحوادث المرورية

2020/ 9/ 28 - 27

فئات الدعم من الضباط
وصف الضباط واالفراد

اإلدارة العامة
للمرور

ادارة مرور
البرشاء -المعهد
المروري

مروري

2
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تابع األسبوع الخامس 2020 /10/ 01 - 09 /27م
م

اسم الدورة

تاريخ االنعقاد

الفئة

الجهة المنظمة

مكان االنعقاد

القسم

المدة

2

دورة العمليات اإلدارية

2020/ 10/ 1 - 9/ 27

3

دورة أمن البريد والشحن
الجوي

فئات الدعم من صف
الضباط واألفراد والمدنيين

االدارة العامة
للتدريب

االدارة العامة
للتدريب

إداري

5

2020/ 10/ 1 - 9/ 27

أمني

5

العاملون يف مجال
االختصاص

االدارة العامة
المن المطارات

مركز ديب المن
الطيران المدين

دورات شهر اكتوبر (عدد الدورات )11
األسبوع األول 2020 /10 /08 - 04م
م

اسم الدورة

تاريخ االنعقاد

الفئة

الجهة المنظمة

مكان االنعقاد

القسم

المدة

1

دورة يف االنفوجرافيك

2020/ 10 /8 - 4

فئات الدعم من صف
الضباط واالفراد والمدنيين

االدارة العامة
للتدريب

2

دورة التطبيقات األمنية
باستخدام أدوات
إستشراف المستقبل

2020/ 10/ 8 - 7

الفئات االشرافية والدعم
من الضباط وصف الضباط
والمدنيين

مركز إستشراف
المستقبل ودعم
إتخاذ القرار

أمني

3

دورة التميز يف مهارات
االتصال وفن التعامل
مع الجمهور

2020/ 10/ 8 - 7

فئات الدعم من صف
الضباط واالفراد والمدنيين
العاملين يف مجال اسعاد
المتعاملين

مركز إستشراف
المستقبل
ودعم إتخاذ
القرار

االدارة العامة
للتدريب

إداري

5

االدارة العامة
للتدريب

االدارة العامة
للتدريب

إداري

2

2

األسبوع الثاني 2020 /10 / 15 - 11م
م

اسم الدورة

تاريخ االنعقاد

الفئة

الجهة المنظمة

مكان االنعقاد

القسم

المدة

1

دورة أمن الطيران
األساسي

2020/ 10/ 15 - 11

العاملون يف مجال
االختصاص

االدارة العامة
المن المطارات

مركز ديب المن
الطيران المدين

أمني

5

اإلدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

جنايئ

1

االدارة العامة
لحقوق االنسان
بشرطة ديب

ازمات
وكوارث

1

2

دورة التعامل مع
المستندات للعاملين
يف السجالت الجنائية

2020/ 10/ 15

3

دورة استراتيجيات
التفاوض االمني يف
التوقيفات العمالية

2020/ 10/ 15

فئات الدعم من العاملين
يف السجالت والتحقيقات
الجنائية

الفئات االشرافية والدعم
من الضباط القائمين على
التفاوض يف التوقفات
العمالية

اإلدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

االدارة العامة
لحقوق االنسان
بشرطة ديب
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األسبوع الثالث 2020 /10 / 22 - 18م
م

اسم الدورة

1

الدورة التـأسيسية يف
مجال الطائرات بدون
طيار

تاريخ االنعقاد

الفئة

العاملون يف مجال استخدام
2020/ 10/ 22 - 18
الطائرات المسيرة

2

دورة أمن المنشآت
التأسيسية

2020/ 10/ 29 - 18

صف الضباط واالفراد
العاملين يف مجال تأمين
المنشآت الهامة والهيئات
الدبلوماسية

3

دورة يف االخطاء
المسلكية

2020/ 10/ 22 - 21

صف الضباط واالفراد

الجهة المنظمة

مكان االنعقاد

القسم

المدة

االدارة العامة
للعمليات

االدارة العامة
للعلميات

أمني

5

االدارة العامة
المن الهيئات
والمنشات
والطوارئ

المدينة التدريبية
بالروية

أمني

10

االدارة العامة
للتدريب

أمني

2

المكتب
التنظيمي
للقيادة

األسبوع الرابع 2020 /10 /29 - 25م
م

اسم الدورة

تاريخ االنعقاد

الفئة

الجهة المنظمة

مكان االنعقاد

القسم

المدة

1

دورة انعاش صف
الضباط واالفراد

2020/ 11/ 19 - 10/ 25

صف الضباط واالفراد

االدارة العامة
للتدريب

ا كاديمية شرطة
ديب

ازمات
وكوارث

20

2
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دورة االسعافات االولية
واالنعاش القلبي الرئوي

2020/ 10/ 29

العاملون يف الجانب الميداين مركز شرطة ديب
الصحي
من صف الضباط واالفراد

مركز شرطة ديب
الصحي

ازمات
وكوارث

1

دورات شهر نوفمبر ( عدد الدورات ) 15
األسبوع األول 2020 /11 /05 - 01م
م

اسم الدورة

تاريخ االنعقاد

الفئة

الجهة المنظمة

مكان االنعقاد

القسم

1

دورة التحقيق الجنايئ
التقدمي

2020/ 11/ 5 - 1

فئات الدعم من الضباط
الذين سبق لهم االلتحاق
بالدورة التأسيسية

جنايئ

5

2

دورة أمن البريد
والشحن الجوي

2020/ 11/ 5 - 1

العاملون يف مجال
االختصاص

االدارة العامة
للتحريات
والمباحث
الجنائية

االدارة العامة
للتحريات
والمباحث الجنائية
مركز ديب المن
الطيران المدين

أمني

5

ازمات
وكوارث

15

3

صف الضباط واألفراد
دورة االستجابة للحاالت
2020/ 11/ 19 - 1
العاملين يف مجال الدوريات
الطارئة الغير متوقعة

4

دورة التعامل مع النزيل
والموقوف

2020/ 11/ 5 - 3

فئات الدعم من صف
الضباط واالفراد

االدارة العامة
المن المطارات
االدارة العامة
للتدريب
االدارة العامة
للمؤسسات
العقابية
واالصالحية

المدينة التدريبية
بالروية
االدارة العامة
للمؤسسات
العقابية
واالصالحية

أمني

المدة

3

األسبوع الثاني 2020 /11 /12 - 08م
م

اسم الدورة

تاريخ االنعقاد

الفئة

الجهة المنظمة

مكان االنعقاد

القسم

1

دورة إجراءات الضابط
المناوب

2020/ 11/ 12 - 8

الضباط المناوبين يف مرا كز
الشرطة الذين التتعدى
خبراتهم  5سنوات

جنايئ

5

2

دورة اعداد المدربين
التاسيسية

2020/ 11/ 19 - 10

االدارة العامة
للتدريب

إداري

8

3

دورة نظام إدارة البيئة
والصحة والسالمة
العامة

الفئات االشرافية والدعم
من الضباط

االدارة العامة
للتحريات
والمباحث
الجنائية

االدارة العامة
للتحريات
والمباحث الجنائية

2020/ 11/ 12 - 11

العاملون يف مجال الصحة
والسالمة العامة

االدارة العامة
للخدمات
والتجهيزات

إداري

2

4

دورة الشرطة التنبؤية
(االستباقية)

2020/ 11/ 12 - 11

الفئات االشرافية وفئات
الدعم من الضباط
والمدنيين

مركز إستشراف
المستقبل ودعم
إتخاذ القرار

أمني

االدارة العامة
للتدريب

االدارة العامة
للخدمات
والتجهيزات

مركز إستشراف
المستقبل
ودعم إتخاذ
القرار

المدة

2
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األسبوع الثالث 2020 /11 / 19 - 15م
م

اسم الدورة

تاريخ االنعقاد

الفئة

الجهة المنظمة

مكان االنعقاد

القسم

المدة

1

دورة مشغلي أجهزة
التفتيش

2020/ 11/ 19 - 15

العاملون يف مجال
االختصاص

االدارة العامة
المن المطارات

مركز ديب المن
الطيران المدين

أمني

5

2

دورة أمن المنشآت
التأسيسية

2020/ 11/ 26 - 15

المدينة التدريبية
بالروية

أمني

10

3

دورة التخطيط
االستراتيجي

2020/ 11/ 19 - 17

الفئات االشرافية والدعم
من الضباط

االدارة العامة
للتدريب

إداري

3

4

دورة إدارة التحقيق يف
مسرح مابعد االنفجار

2020/ 11/ 19 - 18

الفئات االشرافية من
الضباط

أزمات
وكوارث

2

صف الضباط واالفراد
العاملين يف مجال تأمين
المنشآت الهامة والهيئات
الدبلوماسية

االدارة العامة
المن الهيئات
والمنشات
والطوارئ
االدارة العامة
للتدريب

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

األسبوع الرابع 2020 /11 / 26 - 22م
م

اسم الدورة

تاريخ االنعقاد

الفئة

الجهة المنظمة

مكان االنعقاد

القسم

المدة

1

دورة الكشف عن
الوثائق والمستندات
المزورة

2020/ 11/ 23

فئات الدعم العاملين يف
مجال التعامل مع الوثائق
والمستندات)

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

االدارة العامة
لالدلة الجنائية
وعلم الجريمة

جنايئ

1

2

تجنيد المصادر للحد
من دخول الممنوعات
اىل السجون

2020/ 11/ 26 - 25

العاملون يف السجون
والتواقيف

3

دورة االسعافات االولية
واالنعاش القلبي
الرئوي

2020/ 11/ 26
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االدارة العامة
للمؤسسات
العقابية
واالصالحية

العاملون يف الجانب الميداين مركز شرطة ديب
الصحي
من صف الضباط واالفراد

االدارة العامة
للمؤسسات
العقابية
واالصالحية

أمني

2

مركز شرطة ديب
الصحي

ازمات
وكوارث

1

والملحقات
الفهرس
ُ
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البيان

عدد الدورات

3

المقدمة

5

القواعد التنظيمية الخاصة بالدورات التدريبية
الدورات العامة المشتركة

المُ لحق الجنايئ

الصفحة

10

دورة تدريب مسؤويل الدوريات ومساعديهم على رفع البصمات

41
13

12

دورة تنشيطية يف استخدام أجهزة النفخ لفحص الكحول

2

14

دورة الكشف عن الوثائق والمستندات المزورة

2

15

دورة اإلعداد األمثل لملف البالغ الجنايئ

2

16

دورة طبع البصمات على النظام اإللكتروين

8

17

دورة كيفية المحافظة على األدلة واآلثار المادية يف مسرح الجريمة

2

18

دورة التحقيق الجنايئ التأسيسي

2

19

دورة التصوير الضويئ الجنايئ

2

20

دورة األساليب اإلجرامية

2

21

دورة التعامل مع المستندات للعاملين يف السجالت الجنائية

2

22

دورة أساليب التحقيق مع األطفال

1

23

دورة التحقيق الجنايئ التقدمي

2

24

دورة إجراءات الضابط المناوب

1

25

المُ لحق األمني

13

36

26

دورة مشغلي أجهزة التفتيش

5

28

دورة لغة المكان

2

29

دورة أمن الطيران األساسي

4

30

دورة مشريف أمن الطيران المدين

2

31

دورة المستجيب األول

1

32

دورة إدارة أمن الطيران المدين

1

33

ورشة عمل قارئ اللوحات المطلوبة ()ANPR
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2

27

عدد الدورات

الصفحة

البيان

دورة تنظيم وإدارة مخازن ومستودعات األسلحة والذخائر

1

34

دورة أمن البريد والشحن الجوي

4

35

دورة التعامل مع النزيل والموقوف

4

36

دورة يف األخطاء المسلكية

2

37

دورة كيفية تجنيد المصادر للحد من دخول الممنوعات (داخل السجون)

2

38

دورة أمن المنشآت التأسيسية

3

39

دورة التطبيقات األمنية باستخدام أدوات إستشراف المستقبل

1

40

الدورة التأسيسية يف مجال الطائرات بدون طيار

1

41

دورة الشرطة التنبؤية (االستباقية)

1

42

مُ لحق األزمات والكوارث

25

43

المُ لحق المروري

24

51

2

52

3

53

2

54

3

55

3

56

3

57

دورة االستجابة للحاالت الطارئة غير المتوقعة
دورة اإلسعافات األولية واإلنعاش القلبي الرئوي
دورة استراتيجيات التفاوض األمني يف التوقفات العمالية
دورة إنعاش صف الضباط واألفراد
دورة مسؤويل الدوريات التأسيسية
دورة إدارة التحقيق يف مسرح ما بعد االنفجار
برنامج الرماية المستوى األول

دورة إيقاف المركبات وتنظيم حركة السير
« منهج التدريب التخصصي لرجل األمن المروري »
دورة اإلشارات والعالمات والشواخص المرورية
دورة مبادئ التحقيق والتخطيط يف حوادث السير
« منهج التدريب التخصصي لرجل األمن المروري »
دورة كتابة التقارير ومحاضر الضبط المروري
دورة فن التعامل مع الجمهور لمسؤويل وسائقي الدوريات المرورية
« منهج التدريب التخصصي لرجل األمن المروري »
دورة كيفية رصد المخالفات الخطرة
« منهج التدريب التخصصي لرجل األمن المروري »

3
10
4
2
1
1
4

44
45
46
47
48
49
50
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البيان

دورة مهارات االستيقاف المروري
دورة إعداد تقارير الحوادث المرورية البسيطة
دورة التصوير الفوتوغرايف أثناء وقوع الحوادث المرورية
دورة تأهيل المتسببين يف الحوادث المرورية على القيادة المثلى
« منهج التدريب التخصصي لرجل األمن المروري »

المُ لحق اإلداري

دورة إعداد وكتابة التقارير اإلحصائية إلعداد الخطط المستقبلية
مهارات إعداد العروض التقديمية  -اإلنفوجرافيك
دورة العمليات اإلدارية
دورة إعداد المدربين (التأسيسية)
دورة نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة العامة
دورة تحليل السالسل الزمنية إلعداد التنبؤات المستقبلية
دورة منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي
برنامج اإلمارات لتطوير الخدمات الحكومية ( 7نجوم)
دورة مدقق داخلي لنظام اإلدارة المتكامل
دورة إستشراف مستقبل الذكاء االصطناعي يف العمل األمني
دورة  6سيجما – الحزام األخضر SIX SIGMA – GREEN BELT
دورة تنظيم وإدارة المخازن والمستودعات
ورشة تعريفية بمفاهيم مسرعات المستقبل
دورة المهارات المالية ألمناء الصندوق
دبلوم التحليل اإلحصايئ وإستشراف المستقبل
دورة التميز يف مهارات االتصال و فن التعامل مع الجمهور
دورة التخطيط االستراتيجي
دبلوم لغة االشارة االمارتية

دورات تأهيل القيادات (سد فجوة)

دورة إدارة إستشراف المستقبل ( إلكترونية )

دورة إدارة األزمات والكوارث ( إلكترونية )
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عدد الدورات

الصفحة

2
2
2

58
59
60

2

61

29

62

1
3
2
4
4
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

81
83
84

البيان

دورة التخطيط بالسيناريوهات

دورة التعامل مع وسائل اإلعالم وفن الخطابة ( إلكترونية )

دورة  6سيجما ( )CHAMPION
دورة أساسيات التفاوض

دورة إدارة األزمات والكوارث ( إلكترونية )

دورة التوجيه الفعّال Coaching
دورة قيادة التغيير ( إلكترونية )

دورة أساسيات األزمات والكوارث ( إلكترونية )

دورة إدارة االبتكار ( إلكترونية )

دورة إدارة المشاريع االحترافية ( إلكترونية )

دورة  6سيجما – الحزام األخضر SIX SIGMA – GREEN BELT
دورة مفاهيم إستشراف المستقبل ( إلكترونية )
دورة التحفيز الوظيفي ( إلكترونية )
دورة  6سيجما  -الحزام األصفر  ( SIX SIGMA YELLOW BELT -إلكترونية )
دورة اعداد الخطط التنفيذية ( إلكترونية )
دورة اعداد الموازنات ( إلكترونية )
دورة التحليل االحصايئ ( إلكترونية )
دورة تحرير المخالفات المرورية والتكييف القانوين لنصوصها « منهج التدريب
التخصصي لرجل األمن المروري » ( إلكترونية )
دورات مركز التدريب الذكي
دورات مركز التدريب الذكي  -تعقد مستمرة على مدار العام التدريبي 2020
خطوات الدخول على مركز التدريب الذكي
الدورات الداخلية
مُلحق برنامج استثمار المهارات
الجدول الزمني الخاص بالدورات والبرامج التدريبية
الفهرس والمُ لحقات

عدد الدورات

الصفحة

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

95
96
97
98
99
100
101
102
103
105
107
111
131
138
161
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التقويم الميالدي لعام 2020م  /الهجري لعام 1442 - 1441هـ

اإلثنين

األحد

يناير  2020م

فبراير  2020م

جمادي األول  -جمادي الثاني  1441هـ

جمادي الثاني  -رجب  1441هـ

الثالثاء

األربعاء
1

*

الخميس
2

5

6
10

12

7
11

13
17

19

14
18

20
24

26

12
15

21

27

26

2

14

20

27
29

3

9

4

12

18

24

25

26

22

21

27

21

20

26

2

15

14

20

14

13

19

25

1

7

13

19

8

12

18

24

30

6
11

17

23

29

6

10

16

22

5

11

17

23

31

9

15

30

4

10

16

25
29

5

8

23

22

28

3

16

15

21

7
2

18

24

30

9

8

17

23

1

11

10

16

22

28

1

13

19

25

9

األحد

الجمعة

4

3

6

8

الجمعة

7

السبت

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

السبت

28

27
29

28
3

5

4

*رأس السنة الميالدية

اإلثنين

األحد
1

2
6

8

15

22

23

29

24

30
5

* اإلسراء والمعراج

1

2

3

7

13

19

26

2

14

20
27

3

4

15

21

29
5

7

18
18
25

24
24

30
6

11

17

30

11

17

23

29

4

10

23

السبت

10

16

22

28
28

9

16

22

الجمعة
3

9

15

21

27

* شهر رمضان

8
14

20

26

4

7

13

19

28

27

12

19

25

6

12

21

20

26

5

14
18

24

1

الخميس

8

26

31
6

23
25

29

17

األحد

األربعاء

12

11
13

19

السبت

اإلثنين

الثالثاء

7

6

12

18

الجمعة

10

16

22

28

5

11

17

الخميس

9

15

21

27

4

10

16

األربعاء

8

14

20
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3

9

*

رجب  -شعبان  1441هـ
الثالثاء

7

13

مارس  2020م

أبريل  2020م
شعبان  -رمضان  1441هـ

*
1

25
2

اإلثنين

األحد

مايو  2020م

يونيو  2020م

رمضان  -شوال  1441هـ

شوال  -ذو القعدة  1441هـ

الثالثاء

األربعاء

الخميس

31

الجمعة

3

4
10

10

12
12

18
18

24

*

6

11

17

24

5

11

17

1

1

13
19

19
25

25

*

13

26

20

2

*

14

20

26

21

27

22

28
4

23

28

30

29

29

7

6

23

24
2

20

19

25

21

20

26

3

13

12

18

14

13

19

25

6

5

11

17

الجمعة

12

18

24

1

7

10

16

22

4
11

17

23

29

30

29

5

*

9

15

21

3
10

16

22

23

22

28

14

16

15

8
15

16

15

21

27

3

8

14

7

9

2
9

9

8
7

األحد

2

1
8

السبت

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

السبت

28

27
27

26
4

6

5

30
8

9

*  30رمضان * عيد الفطر

اإلثنين

األحد

يوليو  2020م

أغسطس  2020م

ذو القعدة  -ذو الحجة  1441هـ

ذو الحجة  -محرم  1441هـ

الثالثاء

األربعاء
1

الخميس
2

10
5

6
14

12

7
15

13
21

19

14

20

26

17

23

29

24

30

6

*الوقوف بعرفة * عيد األضحى

16

22

28

1

2

8

*
9

3

*

10

3
13

19

27

4
23

14

20

26

4

12

18

24

22

28

22

21

3

2
29

28
8

25

24

1

27
7

15

14

*

18

17

23

29
26

6

16

20

8

7

13

19

25
5

6
15

21

27

* عيد األضحى

5

11

17

*

11
4

10

16

25

24

31

9

18
26

*

1
12

12

20

19

25

30

11

17

23

29
7

18

2

الجمعة

31
11

13

12
10

األحد
30

4

3

9

15

21

27
5

16

22

28

8

الجمعة

11

السبت

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

السبت

9

10

*رأس السنة الهجرية
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اإلثنين

األحد

سبتمبر  2020م

أكتوبر  2020م

محرم  -صفر  1442هـ

صفر  -ربيع األول  1442هـ

الثالثاء
1

األربعاء
2

13
6

7
18

13

8
19

14
25

20

21
3

27

4

10

21

27

11

5

6
30

12

18

24

26

2

8

20

21
3

27
9

29

5

11

*

30
24

23

4

10

22

28

29

23
17

16

22

28

10

9

15

16

15

21

27

3

2

8

14

20

26

13

19

25

1
25

7

13

19

9

8

6

12

18

26

25
7

11
2

1

5
17

24

23
18

24

4

19

الجمعة

14

17
12

11

29

األحد

1

16

22

28

5
29

15

17

23

الجمعة
4

10

16

22

28

14

20

26

3

9

15

الخميس

السبت

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

السبت

7

6
31

30

12

14

13

* المولد النبوي

اإلثنين

األحد
1

2
15

8
22

24

1

7

8

18

25

2

9

19

26

3

10

14

*

21

5

2

29

5

13

12

30

6
28

24

7
29

13

14

25

1

9

16

27
19
4

3
26

25

31
15

12
26

2

8
30

4

20

19

18

24

السبت
5

11

17

23

الجمعة

18
10

16

22

3

17

23

* يوم الشهيد * اليوم الوطني
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*

*

9

15

21

27
15

22

28

6

8

14

20

28
12

6

7

13

21

27
11

1

*

األربعاء

الخميس

16

28

27

4

األحد

الثالثاء

21

20

20

26

السبت

اإلثنين

7

13

19

25

الجمعة
6

12

18

24

الخميس
5

11

17

30
14

17

23

29

األربعاء
4

10

23

29

الثالثاء

16

16

22

ربيع األول  -ربيع الثاني  1442هـ

ربيع الثاني  -جماد األول  1442هـ

3

9

15

نوفمبر  2020م

ديسمبر  2020م

10

11

موقع اإلدارة العامة للتدريب

اإلدارة العامة
للتدريب

169

فريق إعداد خطة التدريب السنوية لعام 2020م
اإلشراف العام
العقيد /بدران سعيد سيف الشامسي
اإلشراف والمتابعة
العقيد /أحمد محمد مرداس
فريق اإلعداد

170

الرائـ ـ ـ ـ ـ ــد /سليـ ـ ـ ـ ــمان عبدهللا العامـ ـ ـ ـ ــري

رئيسا ً للفـ ــريق

الرقيب أول  /خالد مــحمـ ـ ـ ــد الخالـ ـ ـ ـ ـ ــدي

ع ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا ً

المـ ـ ــدين /سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي ـ ـ ـ ـ ـ ــمان آدم عبـ ـ ـ ـ ـ ــدهللا

ع ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا ً

اإلدارة العامة للتدريب
للتواصل يرجى االتصال على األرقام التالية:
إدارة مرا كز التدريب
+971 4 3163153
+971 4 3163142
البدالة
+971 4 3163666
فاكس+ 971 4 2171648 :
ص.ب  454999ديب  -اإلمارات العربية المتحدة
البريد اإللكتروينtraining@dubaipolice.gov.ae :
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إعداد

قسم تحديد االحتياجات التدريبية  -إدارة تصميم وتطوير البرامج
اإلدارة العامة للتدريب
هاتف +971 4 3163666 :
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