
 

 إدارة الشؤون القانونية
 

 م7552لسنة ( 095)قرار وزاري رقم 

 بشأن الئحة الدراسة األكاديمية والتدريب والتطبيق المهني

 للطلبة المرشحين بكلية الشرطة

 وزير الداخلية،
اختصاصات الوزارات ، بشأن 1791لسنة ( 1)القانون االتحادي رقم  بعد االطالع على

 والقوانين المعدلة له،, وصالحيات الوزراء

في شأن قوة الشرطة واألمن، والقانون المعدل  1791لسنة ( 11)القانون االتحادي رقم  وعلى 

 له، 

في شأن كلية الشرطة، والقوانين المعدلة له،  1771لسنة ( 5)القانون االتحادي رقم  وعلى
بالئحة الدراسة والتدريب ونظام االمتحانات  1771لسنة ( 118)القرار الوزاري رقم  وعلى

 للطلبة المرشحين بكلية الشرطة، والقرارات المعدلة له،

 :قرر 

 األحكام العامة: الباب األول

 (1)المادة 

 :تعاريف

 

في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم 
 :يقِض سياق النص بغير ذلك

 .وزارة الداخلية: الوزارة

 .وزير الداخلية: الوزير
 .كلية الشرطة: الكلية

 .مجلس إدارة الكلية: مجلس اإلدارة

 .مدير عام الكلية: المدير العام
 .المجلس المشرف على الشؤون العلمية بالكلية: المجلس العلمي

في الوزارة والذي يؤهل في الكلية ليكون ضابط المرشح وفًقا لألنظمة المعمول بها : الطالب

 .شرطة
خمسة ( 55)مدة يقضيها الطالب في الكلية فور التحاقه بها ال تقل عن : فترة الحجز األولى
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 .وأربعين يوًما

مجموع عدد الساعات الفصلية المخصصة للمساقات التي يسجل بها الطالب : العبء الدراسي
 .خالل الفصل الدراسي

من المعدل التدريبي %( 15)من المعدل األكاديمي العام و%( 55)حاصل جمع : امالمعدل الع

%( 15)من المعدل القيادي العام و%( 15)من المعدل التطبيقي المهني العام و%( 15)العام و
 .من المعدل المسلكي العام

لتي حصل المتوسط الحسابي لدرجات المساقات األكاديمية المختلفة ا: المعدل األكاديمي العام

 .عليها الطالب
 .المتوسط الحسابي لمعدالت الفصول التدريبية المختلفة: المعدل التدريبي العام

المتوسط الحسابي لدرجات محاور التطبيق المهني التي نفذها : المعدل التطبيقي المهني العام

 .الطالب خالل السنة الدراسية التطبيقية المهنية
 .الحسابي لدرجات الوظائف القيادية التي تسلمها الطالب المتوسط: المعدل القيادي العام

النسبة المئوية لمجموع درجات السلوك المتبقية من المجموع الكلي : المعدل المسلكي العام

 .لدرجات السلوك المتاحة للطالب خالل مدة الدراسة
ست عشرة ( 11)وحدة تعليمية قياسية تعادل ما ال يقل عن : الساعة الفصلية الدراسية المعتمدة

 .ساعة دراسية أكاديمية خالل الفصل الدراسي الواحد

ثالثين ساعة ( 05)وحدة تطبيقية قياسية تعادل ما ال يقل عن : الساعة التطبيقية المهنية المعتمدة
 .عمل تطبيقي ميداني فعلي

 

 )7)المادة 

راح المجلس العلمي أن اللغة العربية هي لغة التدريس في الكلية، ولمجلس اإلدارة بناًء على اقت

 .يقرر دراسة مساق أو أكثر بلغة أجنبية

 

 )3)المادة 

 

 :مدة الدراسة في الكلية أربع سنوات ونصف، مقسمة على النحو اآلتي
 .الفصل التمهيدي( أ  )

 :المرحلة التأسيسية، وتكون لمدة سنتين( ب)

 .سنة دراسية أكاديمية *
 .سنة دراسية تطبيقية مهنية *

 .لة المتقدمة، وتكون لمدة سنتين دراسيتين أكاديميتينالمرح( ج)
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 الفصل التمهيدي: الباب الثاني

 )4)المادة 

 

 .يلحق الطالب في الكلية بفصل تمهيدي وفًقا للضوابط التي تحددها هذه الالئحة

 

 )0)المادة 

 

العلمي وفًقا لخطة تحدد بداية ونهاية الفصل التمهيدي بقرار من المدير العام بعد موافقة المجلس 

الدراسة والتدريب المعتمدة، وفي جميع األحوال يشترط أال تقل مدة الدراسة بالفصل التمهيدي 
 .أربعة أشهر( 5)عن 

 

 )6)المادة 

 

 :يحدد عدد الساعات الدراسية والتدريبية خالل الفصل التمهيدي على النحو اآلتي

 .ساعات أكاديمية فصلية معتمدة( 1) -أ 

 .ساعات تدريبية يومية( 5) -ب 

 .يكون توزيع الساعات وفًقا للجداول المرفقة بهذا القرار

 

 )2)المادة 

 

يكون تقييم الطالب خالل الفصل التمهيدي من حيث الدراسة واالمتحانات والنجاح والرسوب 
وفًقا لذات القواعد المتبعة بالنسبة للفصول الدراسية األخرى، وتحسب عناصر التقييم بمجموع 

من المعدل %( 15)من المعدل التدريبي العام و%( 55)من المعدل األكاديمي العام و%( 55)

 .المسلكي العام
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 )8)المادة 

 
 :يجوز بقرار من الوزير فصل الطالب من الفصل التمهيدي في الحاالت اآلتية

الدراسية من مجموع الساعات %( 55)تجاوز نسبة الغياب في أحد المساقات األكاديمية  -1

 .المقررة ألي سبب من األسباب
من مجموع الساعات التدريبية %( 55)تجاوز نسبة الغياب في أحد المساقات التدريبية  -1

 .المقررة ألي سبب من األسباب

 .وتحسب نسبة الغياب في هذه الحالة اعتباًرا من اليوم التالي النقضاء فترة الحجز األولى
 .مساق واحد أو أكثر من المساقات األكاديمية والتدريبية المقررةإذا تكرر رسوبه مرتين في  -0

من عناصر تقييم الطالب، ما لم يقرر مجلس %( 15)عدم الحصول كحد أدنى على نسبة  -5

 .اإلدارة تعديل هذه النسبة

 

 (9)المادة 

 

 .يلحق الطالب الذي يجتاز جميع متطلبات الفصل التمهيدي بنجاح بالمرحلة التأسيسية

 الدراسة األكاديمية: باب الثالثال

 نظام الدراسة

 (15)المادة 

 
تكون الدراسة األكاديمية بالكلية وفًقا لنظام االنتظام الكامل، وتتحدد مناهج ومتطلبات وخطط 

الدراسة في الكلية بقرار من مجلس اإلدارة بناًء على اقتراح المجلس العلمي وفًقا ألحكام المواد 

 :التالية

 

 (11)المادة 
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ستة عشر أسبوًعا، ( 11)تقسم السنة الدراسية إلى فصلين دراسيين ال تقل مدة كل منهما عن 
وفيما عدا السنة الدراسية التطبيقية المهنية والفصل التمهيدي ال يقل الحد األدنى لعدد الساعات 

ست عشرة ساعة فصلية دراسية معتمدة موزعة على المساقات ( 11)في كل فصل دراسي عن 

 .(المرفقة بهذا القرار)كاديمية وفًقا للجداول األ

 

 (17)المادة 

 

%( 95)يقتصر االلتحاق بالمرحلة المتقدمة على الطالب الحاصلين على معدل عام ال يقل عن 

 .في المرحلة التأسيسية، ما لم يقرر مجلس اإلدارة تعديل هذه النسبة

 

 (13)المادة 

 

رار من المدير العام بناًء على اقتراح مدير إدارة يجوز زيادة العبء الدراسي أو إنقاصه بق

 .القبول والتسجيل

 

 (14)المادة 

 

يجوز بقرار من مجلس اإلدارة بناًء على اقتراح من المجلس العلمي معادلة كل أو بعض 

، وال (جيد)المساقات التي اجتازها الطالب بنجاح في كلية مناظرة بشرط أال يقل تقديره فيها عن 
 .المساقات المعادلة في احتساب المعدل العامتدخل 

 االمتحانات

 (10)المادة 

 

تكون االمتحانات تحريرية أو شفوية أو عملية، ويجوز أن تتم بكل هذه الطرق أو ببعضها، وفًقا 

 .للقواعد واإلجراءات التي يصدر بها قرار من المدير العام
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 (16)المادة 

 
الدراسي، بحيث تكون النهاية العظمى للدرجة المقررة لكل يتم تقييم الطالب في الفصل  - 1

 :مائة درجة، توزع تبًعا للنظام اآلتي( 155)مساق 

 أربعون درجة( 55) امتحان منتصف الفصل -أ 

 عشر درجات( 15) أعمال الفصل -ب 

 خمسون درجة( 55) امتحان نهاية الفصل -ج 

 .ستون درجة( 15)ويكون الحد األدنى لدرجة النجاح في المساق 

تحسب درجة الطالب في المساقات التي يدخل ضمن توصيفها عدد من الحقائب التدريبية  - 2

 .بمجموع ما حصل عليه في معدالت هذه الحقائب مقسوًما على عددها

 

 (12)المادة 

 

يحدد بقرار من المدير العام بناًء على اقتراح مدير إدارة التعليم عند بداية كل فصل دراسي 
 .مواعيد امتحانات كل من منتصف الفصل ونهاية الفصل واإلعادة

 

 (18)المادة 

 

تعقد امتحانات اإلعادة عقب إعالن النتيجة النهائية لكل فصل دراسي، وترصد للطالب الناجح 
 .ستون درجة( 15)في امتحانات اإلعادة 

اإلعادة في الحقائب  أما المساقات التي يدخل ضمن توصيفها عدد من الحقائب التدريبية فتكون

 .التي رسب فيها الطالب
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 (19)المادة 

 
 :يجوز بقرار من الوزير فصل الطالب من المرحلة التأسيسية في الحاالت اآلتية

 .ثماِن ساعات فصلية دراسية معتمدة( 8)إذا تجاوز عدد ساعات رسوبه  -أ 

ب 

- 

ساعات فصلية دراسية خمس ( 5)إذا تجاوز عدد ساعات رسوبه في امتحانات اإلعادة 

 .معتمدة

 .إذا تكرر رسوبه ثالث مرات في مساق واحد أو أكثر -ج 

 

 (75)المادة 

 

عشر درجات رأفة في مساق واحد أو أكثر بالنتيجة ( 15)يمنح الطالب الراسب ما ال يجاوز 
في وفي جميع األحوال ال تدخل هذه الدرجات . النهائية للفصل إذا ترتب على ذلك نجاحه فيها

 .حساب المجموع الكلي للدرجات الحاصل عليها عند احتساب النتيجة العامة

 

 (71)المادة 

 
من هذا القرار تشكل لجنة رأفة بقرار من المدير ( 15)، (11)، (8)دون إخالل بأحكام المواد 

 :العام للنظر في

%( 15)أدنى من حاالت الطلبة بالنتيجة العامة للفصل التمهيدي الحاصلين على معدل عام   -1
 .(%55)شريطة حصولهم على معدل مسلكي عام يزيد على ( 15)وال يقل عن 

حاالت الطلبة بالنتيجة العامة للمرحلة التأسيسية الحاصلين على معدل عام أدنى من  -  -1

 :شريطة حصولهم على اآلتي%( 17)وال يقل عن %( 95)
 .(%55)معدل مسلكي عام يزيد على ( أ  

 .(%85)ق مهني عام يزيد على معدل تطبي( ب
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 الدرجات والتقديرات

 (77)المادة 
 :تحسب تقديرات المساقات على النحو الوارد بالجدول اآلتي

 القيمة بالنقاط التقدير الرمز الدرجة

 5.5 ممتاز مرتفع +أ  155 - 75

 5.5 ممتاز أ 75أقل من  - 75

 0.5 جيد جًدا مرتفع +ب  75أقل من  - 85

 0.5 جيد جًدا ب 85من  أقل - 85

 1.5 جيد مرتفع +ج  85أقل من  - 95

 1.5 جيد ج 95أقل من  - 95

 1.5 مقبول مرتفع +د  95أقل من  - 15

 1.5 مقبول د 15أقل من  - 15

 5.5 راسب هـ 15أقل من 

 (73)المادة 
النتيجة يحسب المعدل الفصلي بأخذ المتوسط الحسابي لما حصل عليه الطالب من درجات في 

 .النهائية لمساقات هذا الفصل

ويحسب المعدل األكاديمي العام بأخذ المتوسط الحسابي لدرجات المساقات للفصول األكاديمية 

 .المختلفة بما في ذلك سنة التطبيق المهني
 :وتكون تقديرات المعدالت على النحو الوارد بالجدول اآلتي

 (للمعدل األكاديمي)القيمة بالنقاط  التقدير الرمز )%(المعدل 

 فأكثر 0.75 ممتاز أ 155 - 75

 0.75أقل من  - 1.75 جيد جًدا ب 75أقل من  - 85
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 1.75إلى أقل من  - 1.85 جيد ج 85أقل من  - 95

 1.85أقل من  - 1.55 مقبول د 95أقل من  - 15

 1.55أقل من  ضعيف هـ 15أقل من 

 (74)المادة 

 
كافة المساقات التي درسها مقترنة بالتقديرات التي حصل تثبت في السجل الدراسي للطالب 

 .عليها ورموزها

 الحضور والغياب

 (70)المادة 

 

من هذه الالئحة إذا تغيب الطالب عن أداء امتحان ما اعتبر ( 18)مع عدم اإلخالل بالمادة 
 .االمتحان راسًبا فيه، فإذا كان تغيبه بعذر مقبول تحسب له الدرجة الفعلية التي حصل عليها في

 

 (76)المادة 

 

خمسين %( 55)خمس وعشرون بالمائة وال يزيد على %( 15)إذا تغيب الطالب ما نسبته  - 1
بالمائة من مجموع الساعات الدراسية المقررة للمساق ال يسمح له بدخول االمتحان في المساق 

 .ولالذي تغيب عنه، ويعتبر راسًبا في هذا المساق ما لم يكن غيابه بعذر مقب

خمسين بالمائة من مجموع الساعات الدراسية %( 55)إذا تجاوزت نسبة غياب الطالب  - 2
المقررة للمساق، يحرم من دخول االمتحان في المساق الذي تغيب عنه، ويعتبر راسًبا في هذا 

 .المساق أًيا كان العذر الذي أدى إلى تغيبه، ويجب عليه إعادة دراسة المساق

 ريبالتد: الباب الرابع

 الفصول التدريبية

 (72)المادة 
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مدة التدريب في الكلية أربع سنوات لمن اجتاز بنجاح متطلبات الفصل التمهيدي، وتكون موزعة 
 .حسب الجداول المرفقة بهذه الالئحة( تأسيسية ومتقدمة)على مرحلتين 

 

 (78)المادة 
 .تحدد مناهج ومساقات التدريب في الكلية بقرار من مجلس اإلدارة

 

 (79)المادة 

 

 .ال تحسب أية مساقات تدريبية تلقاها الطالب في كلية مناظرة

 االمتحانات

 (35)المادة 

 

 .على الطالب اجتياز امتحانات التدريب العملية والنظرية وفًقا للخطة التدريبية للكلية

 

 (31)المادة 

 

للطالب الذي رسب في  تعقد االمتحانات التدريبية لمرة واحدة في نهاية كل فصل تدريبي ويجوز

 .مساق تدريبي أو أكثر التقدم المتحان اإلعادة حسب المواعيد المقررة

 

 (37)المادة 

 

 .خمسون درجة( 55)مائة درجة والحد األدنى للنجاح ( 155)النهاية العظمى للمساق التدريبي 

 

 (33)المادة 
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المواعيد المحدد المتحانات على الطالب الذي رسب في امتحان اإلعادة التقدم لالمتحان في 
 .اإلعادة الثانية، وفي حالة رسوبه يعرض أمره على مجلس اإلدارة

 

 (34)المادة 

 

 .ترصد للطالب الناجح في امتحان اإلعادة في مساق تدريبي درجة الحد األدنى للنجاح

 

 (30)المادة 

 

أو أكثر التقدم  يسمح للطالب الذي يتغيب بعذر مقبول عن أداء االمتحان في مساق تدريبي

 .لالمتحان بعد زوال العذر، وترصد له كامل الدرجة التي حصل عليها

 

 (36)المادة 

 

ثالثين بالمائة من حصص التدريب لكل مساق %( 05)ال يجوز للطالب الذي يتجاوز تغيبه 

 .تدريبي بغير عذر مقبول أن يتقدم لالمتحان التدريبي في هذا المساق، ويعتبر راسًبا فيه

 

 (32)مادة ال

 

يحسب المعدل التدريبي الفصلي بأخذ المتوسط الحسابي لما حصل عليه الطالب من درجات 

ويحسب المعدل التدريبي العام بأخذ المتوسط الحسابي . بالنتيجة النهائية لمساقات هذا الفصل
 .لمعدالت الفصول التدريبية

 التطبيق المهني: الباب الخامس

 (38)المادة 
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المهني سنة دراسية واحدة، وتكون في السنة الثانية من المرحلة التأسيسية، ويتم مدة التطبيق 
 .تنفيذها داخل الكلية أو خارجها

 

 (39)المادة 

 

يتكون التطبيق المهني من قسم أو أكثر، وكل قسم يتكون من محور أو أكثر، ويندرج تحت كل 
 .محور عدة مجاالت

بقرار من مجلس اإلدارة، بناًء على اقتراح من المدير  يكون تحديد األقسام والمحاور والمجاالت

 .العام

 (45)المادة 

 

المعدل التطبيقي المهني العام هو المتوسط الحسابي لدرجات محاور التطبيق المهني التي نفذها 

 .الطالب خالل السنة التطبيقية المهنية

 (41)المادة 

 

ة درجة، والحد األدنى لدرجة النجاح مائ( 155)النهاية العظمى للدرجة المقررة لكل محور 

 .ستون درجة( 15)

 

 (47)المادة 

 

من %( 15)من تقييم جهة التدريب، و%( 85)تحسب درجة الطالب في أي محور بمجموع 

 .تقييم إدارة التدريب بالكلية

 

 (43)المادة 

 

 .ال يحسب أي تطبيق مهني نفذه الطالب في كلية مناظرة
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 (44)المادة 

 
الطالب عن حضور الساعات التطبيقية المهنية المعتمدة في أي مجال من المجاالت إذا تغيب 

 .فأكثر، ال تحسب له درجة ويعاد تدريبه في نفس المجال%( 55)بنسبة 

 .ثمانية أسابيع فأكثر في أي قسم يتم تحويله للدفعة التالية لدفعته( 8)وإذا كان تغيبه لمدة 

 

 

 أحكام ختامية: الباب السادس

 (40)المادة 

 
يمنح الطالب درجة البكالوريوس في العلوم الشرطية والعدالة الجنائية إذا أنجز بنجاح المتطلبات 

 :اآلتية

 :مائة وإحدى وثالثين ساعة فصلية دراسية معتمدة موزعة على النحو اآلتي (131) - 1

 إحدى وثمانون ساعة فصلية( 81) مساقات شرطية -أ 

 خمس وعشرون ساعة فصلية( 15) مساقات قانونية -ب 

 اثنتان وعشرون ساعة فصلية( 11) مساقات مساعدة -ج 

 ثالث ساعات فصلية( 50) مساقات شرعية -د 

 .ست وعشرين ساعة تطبيقية مهنية معتمدة وفًقا للقواعد المرفقة بهذا القرار (26) - 2

 .المساقات التدريبية المقررة - 3

 

 (46)المادة 

 
أنجز الفصل التمهيدي بنجاح ولم يحقق النسبة التي تؤهله لاللتحاق بالمرحلة الطالب الذي 

 .التأسيسية يجوز بناًء على طلبه تعيينه برتبة رقيب وفًقا للقواعد المعمول بها في الوزارة



 

 إدارة الشؤون القانونية
 

 

 (42)المادة 

 
قدمة إذا نجح الطالب في المرحلة التأسيسية ولم يحقق المعدل الذي يؤهله لاللتحاق بالمرحلة المت

 .يجوز بناًء على طلبه تعيينه برتبة رقيب أول بأقدمية سنة وفًقا للقواعد المعمول بها في الوزارة

 

 (48)المادة 

 
الطالب المفصول من الكلية لغير األسباب التأديبية يجوز بناًء على طلبه تعيينه برتبة رقيب أول 

ة أن يكون قد أكمل دراسة ما ال يقل بأقدمية سنتين وفًقا للقواعد المعمول بها في الوزارة شريط

 .ست وتسعين ساعة فصلية دراسية معتمدة( 71)عن 

 

 (49)المادة 

 

 .ُينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وُيعمل به من تاريخ صدوره

  /الفريق

 سيف بن زايد آل نهيان

 وزير الداخلية

 هـ،1478/ 11/ 11: التاريخ

 .م7552/ 15/ 73: الموافق

 الرسميةالجريدة 

 595العدد 

 
 

 

 



 

 إدارة الشؤون القانونية
 

 منهاج الدراسة األكاديمية

 - الفصل التمهيدي -

 الساعات المعتمدة المساق م

 1 قانون السير والمرور والالئحة التنفيذية له - 1

 1 ضباط الشرطة والقانون الجنائي - 1

 1 أساسيات الدوريات - 0

 1 قانون قوة الشرطة واألمن - 5

 1 واجبات الشرطة - 5

 51 مجموع الساعات

 .(وإدخال بيانات -طباعة )تضاف ساعة ال منهجية في الفصل التمهيدي  *

 - السنة األولى -

 - المرحلة التأسيسية -

 - (فصالن دراسيان) -

 (الفصل الدراسي األول)

 الساعات الفصلية المعتمدة المساق م

 0 (1)قانون العقوبات العام  1

 1 (1)التحقيق الجنائي  1

 5 :الدوريات الشرطية 0

 1 أصول نظرية القانون 5

 1 مسرح الجريمة 5

 1 :األدلة الجنائية 1

 1 (1)تأمين المنشآت  9

 1 المخدرات 8

 18 مجموع الساعات



 

 إدارة الشؤون القانونية
 

 (الفصل الدراسي الثاني)

 الساعات الفصلية المعتمدة المساق م

 0 (1)قانون العقوبات العام  1

 5 (1)التحقيق الجنائي  1

 0 (1)تأمين المنشآت  0

 1 إجراءات التراخيص المرورية 5

 5 التحقيق في الحوادث المرورية 5

 1 التقارير الشرطية 1

 18 مجموع الساعات

 - السنة الثانية -

 - المرحلة التأسيسية -

 - (فصالن دراسيان) -

 (الفصل الدراسي الثالث)

 الساعات الفصلية المعتمدة المساق م

 0 (1)العقوبات الخاص قانون  1

 1 مبادئ الحاسب اآللي 1

 1 اإلسعاف واإلنقاذ 0

 1 الطب الشرعي 5

 1 (1)العالقات العامة  5

 1 النيابة والمحاكم 1

 57 مجموع الساعات

 (الفصل الدراسي الرابع)

 الساعات الفصلية المعتمدة المساق م



 

 إدارة الشؤون القانونية
 

 1 (1)البحث الجنائي  1

 1 واإليذاءالتحقيق في جرائم القتل  1

 1 التحقيق في جرائم السرقات 0

 1 التحقيق في جرائم المخدرات 5

 1 التحقيق في جرائم اآلداب 5

 1 التحقيق في جرائم التزييف والتزوير 1

 57 مجموع الساعات

 - السنة الثالثة -

 - المرحلة المتقدمة -

 - (فصالن دراسيان) -

 (الفصل الدراسي الخامس)

 الساعات الفصلية المعتمدة المساق م

 0 المنشآت اإلصالحية والعقابية 1

 0 العقوبات الشرعية 1

 1 (1)الحاسب اآللي  0

 1 عمليات الشرطة 5

 1 الدفاع المدني 5

 1 القانون الدستوري 1

 1 (1)قانون العقوبات الخاص  9

 1 الجرائم االقتصادية 8

 18 مجموع الساعات

 (الفصل الدراسي السادس)

 الساعات الفصلية المعتمدة المساق م

 0 الجنسية واإلقامة 1



 

 إدارة الشؤون القانونية
 

 0 معاملة األحداث الجانحين 1

 0 (1)قانون اإلجراءات الجزائية  0

 1 القانون اإلداري 5

 1 حماية الشخصيات الهامة 5

 1 حقوق اإلنسان 1

 1 الحس األمني 9

 1 تراخيص أمنية 8

 18 مجموع الساعات

 - السنة الرابعة -

 - المرحلة المتقدمة -

 - (فصالن دراسيان) -

 (الفصل الدراسي السابع)

 الساعات الفصلية المعتمدة المساق م

 0 مكافحة اإلرهاب 1

 1 (1)العالقات العامة  1

 1 (1)قانون اإلجراءات الجزائية  0

 1 الشرطة المجتمعية 5

 1 (1)البحث الجنائي  5

 1 مناهج البحث العلمي 1

 1 التحقيق في الجرائم المستحدثة 9

 1 إدارة الشرطة 8

 1 التسجيل واإلحصاء الجنائي 7

 19 مجموع الساعات

 (الفصل الدراسي الثامن)



 

 إدارة الشؤون القانونية
 

 الساعات الفصلية المعتمدة المساق م

 0 التعاون الدولي لمكافحة الجريمة 1

 0 اللغة اإلنجليزية 1

 0 علم اإلجرام 0

 0 القيادة الشرطية 5

 1 (1)الحاسب اآللي  5

 1 إدارة الجودة الشاملة 1

 1 نظم االتصاالت 9

 1 األمن الوقائي 8

 18 مجموع الساعات

 المنهاج التدريبي

 - الفصل التمهيدي -

 عدد الحصص المساق م

 95 المشاة - 1

 15 األسلحة - 1

 5 الرماية - 0

 159 الرياضة - 5

 115 المجموع

، من بداية األسبوع األول من دخول الطلبة بواقع [(1)] التدريبي لمساق الرياضةيبدأ المنهاج  *

 .يومًيا لألسابيع المتبقية( حصة مسائية)، وبواقع (أربعة أسابيع)يومًيا لمدة ( ثالث حصص)
من دخول الطلبة، ( الخامس)، من بداية األسبوع [(2)] يبدأ المنهاج التدريبي لمساق المشاة *

 .أسبوعًيا لألسابيع المتبقية( خمس حصص)، وبواقع (أسبوعين)يومًيا ولمدة ( حصتين)بواقع 

، من بداية األسبوع السابع من دخول الطلبة بواقع [(3)] يبدأ المنهاج التدريبي لمساق األسلحة *
 .أسبوعًيا( أربع حصص)



 

 إدارة الشؤون القانونية
 

 المنهاج التدريبي

 المرحلة التأسيسية

 - السنة األولى -

 (الفصل األول)

 عدد الحصص مساقات التدريب م

 19 المشاة - 1

 15 األسلحة - 1

 5 الرماية - 0

 115 الرياضة - 5

 195 المجموع

 (الفصل الثاني)

 عدد الحصص مساقات التدريب م

 51 المشاة - 1

 11 األسلحة - 1

 5 الرماية - 0

 115 الرياضة - 5

 188 المجموع

 - السنة الثانية -

 الفصل الثالث

 (منهجيال )

 عدد الحصص مساقات التدريب م

 185 الرياضة - 1

 185 المجموع



 

 إدارة الشؤون القانونية
 

 الفصل الرابع

 (ال منهجي)

 عدد الحصص مساقات التدريب م

 185 الرياضة - 1

 185 المجموع

 المرحلة المتقدمة

 - السنة الثالثة -

 (الفصل الخامس)

 عدد الحصص مساقات التدريب م

 19 المشاة - 1

 11 األسلحة - 1

 5 الرماية - 0

 115 الرياضة - 5

 190 المجموع

 (الفصل السادس)

 عدد الحصص مساقات التدريب م

 17 المشاة - 1

 15 األسلحة - 1

 5 الرماية - 0

 115 الرياضة - 5

 199 المجموع

 -السنة الرابعة -

 (الفصل السابع)



 

 إدارة الشؤون القانونية
 

 عدد الحصص مساقات التدريب م

 115 الرياضة - 1

 75 الخاصالتدريب  - 1

 115 المجموع

 (الفصل الثامن)

 عدد الحصص مساقات التدريب م

 15 المشاة - 1

 11 األسلحة - 1

 5 الرماية - 0

 115 الرياضة - 5

 191 المجموع

 

 .(دقيقة 55)مدة الحصة التدريبية لمساق الرياضة ال تقل عن  [(1)]

لطابور التفقد ( دقيقة 15)يسبقها ( دقيقة 55)مدة الحصة التدريبية لمساق المشاة  [(2)]

 .والتفتيش
لطابور التفقد ( دقيقة 15)يسبقها ( دقيقة 55)مدة الحصة التدريبية لمساق األسلحة  [(3)]

 .والتفتيش

 


