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 إدارة التغٌٌر واالبتكار

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ترسٌخ ثقافة االبتكار فً بٌئة العمل 

 المؤسسً

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  03-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 المشاركٌن ىإلمام و تعزٌز مهارات إدارة التغٌٌر واإلبتكار لد. 

 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

 ًمفهوم إدارة التغٌٌر . معن 

 تعرٌف باإلبداع واإلبتكار  

 .طرق وألٌات إدارة التغٌٌر واإلبتكار  

  االبتكار.اإلبتكار فً إدارة التغٌٌر و 

 

 

 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0642 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 00/20/0206 25/20/0206

 0611 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 23/22/0206 20/22/0206

 0170 قسم التدرٌب والتأهٌل / أم القٌوٌن 04/2/0206 00/22/0206

 051 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة 02/24/0206 02/24/0206

 0641 معهد قوات األمن الخاصة / مربح 27/26/0206 23/26/0206

 0172 قسم التدرٌب والتأهٌل / أم القٌوٌن 24/27/0206 20/27/0206
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 تنمٌة مهارات االبداع واالبتكار

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ترسٌخ ثقافة االبتكار فً بٌئة العمل 

 المؤسسً

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  03-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  .عرض وتحلٌل الجوانب الفكرٌة واإلدارٌة والنفسٌة 

  .تغٌٌر طرق التفكٌر وانطالق أعمال اإلبداع واالبتكار 

  .استنباط حلول ابتكارٌة وقرارات إدارٌة قابلة للتنفٌذ 

 
 

 محتوى الدورة

 

 مفهوم وأهمٌة االبتكار فً العمل. 

  .طرق وأسالٌب تنمٌة اإلبداع واالبتكار فً العمل 

 نماذج وقصص نجاح فً اإلبداع. 

  .صعوبات وعقبات تطوٌر اإلبداع 

 .ورش عمل وتطبٌقات 

 .اإلبتكار فً تنمٌة مهارات اإلبداع و اإلبتكار 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 052 معهد تدرٌب الشرطة / عجمان 00/20/0206 25/20/0206

 047 / الفجٌرة معهد تدرٌب الشرطة 07/21/0206 03/21/0206

 060 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة 23/2/0206 20/22/0206

 0656 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 02/23/0206 24/23/0206

 222 قسم التدرٌب والتأهٌل / أم القٌوٌن 12/26/0206 04/26/0206

 672 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 24/27/0206 20/27/0206

 0167 قسم التدرٌب والتأهٌل / أم القٌوٌن 22/02/0206 12/27/0206

 0230 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 06/02/0206 02/02/0206
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 التفكٌر االبداعً فً حل المشكالت وتطوٌر نظم العمل / العنصر النسائً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
بٌئة العمل ترسٌخ ثقافة االبتكار فً 

 المؤسسً

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  03-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 الدورة بهذه المشاركة اعمله طبٌعة تتطلب ممن كونت ان 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 هذه لحل إدارٌة وقرارات ابتكارٌة حلول واستنباط المشكالت وتحدٌد توصٌف فً الحدٌثة العلمٌة األسس استخدام 

 المشكالت

 فٌها المؤثرة القوى إطار فً األمنٌة المشكالت طبٌعة تفهم فً واإلدارٌة القٌادٌة المهارات تنمٌة 

 لمواجهتها الكفٌلة الخطط ووضع المشكالت درجات تحدٌد 

 
 
 
 
 

 
 

 

 محتوى الدورة

 

 واإلبتكارٌة اإلبداعٌة المهارات واهمٌة مفهوم 

 اإلبداعً للتفكٌر الممٌزة والسمات المبدعة الشخصٌة وقدرات سمات 

 اإلبداعً التفكٌر مراحل 

 اإلبداعٌة القدرات تنمٌة سٌاسات 

 علٌها التغلب وكٌفٌة اإلبداعً التفكٌر على المؤثرة المعوقات 

 االبداع معوقات على والتغلب وتطوٌرها اإلبداعٌة القدرات لقٌاس تمارٌن 

 
 

 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0650 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 03/20/0206 00/20/0206
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 التفكٌر االبداعً ودوره فً حل المشكالت 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ترسٌخ ثقافة االبتكار فً بٌئة العمل 

 المؤسسً

 الكفاءة األساسٌة الكفاءةالربط بإطار   03-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

  استخدام األسس العلمٌة الحدٌثة فً توصٌف وتحدٌد المشكالت واستنباط حلول ابتكارٌة وقرارات إدارٌة

 لحل هذه المشكالت. 

  .تنمٌة المهارات القٌادٌة واإلدارٌة فً تفهم طبٌعة المشكالت األمنٌة فً إطار القوى المؤثرة فٌها 

  .تحدٌد درجات المشكالت ووضع الخطط الكفٌلة لمواجهتها 

 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

  .وأهمٌة المهارات اإلبداعٌة واإلبتكارٌة 

  .ًسمات وقدرات الشخصٌة المبدعة والسمات الممٌز للتفكٌر اإلبداع 

  .ًمراحل التفكٌر اإلبداع 

  .سٌاسات تنمٌة القدرات اإلبداعٌة 

  .المعوقات المؤثرة على التفكٌر اإلبداعً وكٌفٌة التغلب علٌها 

  .تمارٌن لقٌاس القدرات اإلبداعٌة وتطوٌرها والتغلب على معوقات اإلبداع 

 ر فً التفكٌر اإلبداعً و حل المشكالت.اإلبتكا 

 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0613 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 20/20/0206 06/20/0206

 0230 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 02/27/0206 04/27/0206

 052 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 22/02/0206 12/27/0206
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 التمٌز واإلبداع فً اإلدارة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ترسٌخ ثقافة االبتكار فً بٌئة العمل 

 المؤسسً

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  03-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 

 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  .التعرف على مفهوم وأهمٌة التفكٌر اإلبداعً كأساس إلعداد استراتٌجٌات وخطط عمل المنظمة 

  .التعرف على أسس ومبادئ التمٌز اإلداري 

  .ًاإللمام بمعوقات اإلبداع، وممارسة الخبرات العملٌة التً تساعد على التخلص من معوقات التفكٌر اإلبداع 

 
 

 محتوى الدورة

 

  .مفهوم اإلبداع والتحدٌث والتمٌز اإلداري 

  .أسس ومبادئ التمٌز اإلداري 

  .ًمراحل ودورة حٌاة اإلبداع الوظٌف 

  .التحدٌات البٌئٌة لإلبداع والتمٌز 

  .أسالٌب ونماذج التفكٌر اإلبداعً الخالق 

 .اإلبتكار فً التمٌز و اإلبداع فً اإلدارة 

 

 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0657 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 26/20/0206 22/20/0206

 0612 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 03/20/0206 00/20/0206

 0633 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 00/25/0206 26/25/0206

 057 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 03/00/0206 00/00/0206
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 منهجٌات التمٌز االداري والمؤسسً / العنصر النسائً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ترسٌخ ثقافة االبتكار فً بٌئة العمل 

 المؤسسً

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  03-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  .أن تكون ممن تتطلب طبٌعة عملها المشاركة فً هذه الدورة 

 
 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 مسبوقة غٌر نتائج تحقٌق من واإلداري القٌادي التمٌز منهجٌات مفهوم على التعرف من المشاركٌن تمكٌن 

 واالنجاز الخدمات فً للتفوق

 
 
 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

 واالداري القٌادي التمٌز منهجٌات وخصائص وأهمٌة ومفاهٌم طبٌعة تحدٌد 

 واالداري القٌادي التمٌز نحو المنظمات تحول متطلبات 

 واالداري القٌادي للتمٌز المحورٌة والقدرات الدولٌة النماذج 

 للتمٌز خلٌفة الشٌخ برنامج على عملٌة تطبٌقات 

 

 

 

 

 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 التدرٌبكود  مكان االنعقاد

 إلى من

 0226 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 26/20/0206 22/20/0206
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 تنمٌة الطموح واالبداع لدى الموظفٌن / العنصر النسائً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ترسٌخ ثقافة االبتكار فً بٌئة العمل 

 المؤسسً

 الكفاءة األساسٌة الكفاءةالربط بإطار   03-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 

 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

  تنمٌة معارف وقدرات ومهارات المشاركٌن حول طرق أسالٌب تنمٌة الطموح والذكاء واإلبداع  تحدٌد

 ً. الوظٌف

 . التعرف على مفاهٌم ونظرٌات االبداع واالبتكار 

  واإلبداع واالبتكار والذكاء الوظٌفً .الربط بٌن الطموح 

 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

 .مفاهٌم ونظرٌات اإلبداع واالبتكار 

 .ًمكونات وعناصر اإلبداع الوظٌف 

 . الطموح واإلبداع فً حل المشكالت 

 ًمواهب ومهارات التفكٌر اإلبداع . 

 .ًالربط بٌن الطموح واإلبداع واالبتكار والذكاء الوظٌف 

  ًتنمٌة الطموح و اإلبداع لدى الموظفٌن.اإلبتكار ف 

 
 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 060 معهد تدرٌب الشرطة / عجمان 26/20/0206 22/20/0206
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 التفكٌر االبداعً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
العمل ترسٌخ ثقافة االبتكار فً بٌئة 

 المؤسسً

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  03-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 الدورة تستهدفهم الذٌن من ٌكون أن 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  إدارٌةوقرارات  ابتكارٌهفً توصٌف وتحدٌد المشكالت واستنباط حلول  ةالحدٌثاستخدام األسس العلمٌة 

 لحل هذه المشكالت

  قوى المؤثرة فٌهالا إطارفً تفهم طبٌعة المشكالت األمنٌة فً  واإلدارٌة القٌادٌةتنمٌة المهارات 

 تحدٌد درجات المشكالت ووضع الخطط الكفٌلة لمواجهتها 

 محتوى الدورة

 

  واالبتكارٌة اإلبداعٌةمفهوم وأهمٌة المهارات 

  اإلبداعًسمات وقدرات الشخصٌة المبدعة والسمات الممٌزة للتفكٌر 

  اإلبداعًمراحل التفكٌر 

  اإلبداعٌةسٌاسات تنمٌة القدرات 

  وكٌفٌة التغلب علٌها اإلبداعًالمعوقات المؤثرة على التفكٌر 

  اإلبداعوتطوٌرها والتغلب على معوقات  اإلبداعٌةتمارٌن لقٌاس القدرات 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0232 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 00/20/0206 06/20/0206

06/21/0206 00/21/0206 

 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة

0647 

26/22/0206 00/2/0206 0231 

07/25/0206 20/26/0206 0651 

 0170 قسم التدرٌب والتأهٌل / أم القٌوٌن 05/27/0206 01/27/0206

 0666 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 00/02/0206 25/02/0206

 056 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 03/02/0206 00/02/0206

 055 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة 07/00/0206 03/00/0206
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 العصف الذهنً / العنصر النسائً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
االبتكار فً بٌئة العمل ترسٌخ ثقافة 

 المؤسسً

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  03-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 
 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 

 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 .تحدٌد مفهوم االتصال الفعال 

 .ًإبراز عناصر ومكونات لقاءات العصف الذهن 

 ًحل المشكالت. استخدام منهجٌة العصف الذهنً ف 

 .تطبٌق منهجٌة العصف الذهنً بوزارة الداخلٌة 

 

 

 

 

 محتوى الدورة

 

 .مفهوم االتصال الفعال 

 ًخصائص ومكونات لقاءات العصف الذهن 

 .طرق وأسالٌب إطالق وتداعً األفكار الخالقة 

 .ًقواعد ومحددات لقاءات العصف الذهن 

  الداخلٌة.ورش عمل وتطبٌقات منهجٌة العصف الذهنً بوزارة 

 .ًاإلبتكار فً العصف الذهن 

 

 

 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 045 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة 26/21/0206 22/21/0206
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 اإلبداع اإلداري للمرأة / العنصر النسائً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ثقافة االبتكار فً بٌئة العمل ترسٌخ 

 المؤسسً

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  03-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

   .منتسبات وزارة الداخلٌة ممن تتطلب طبٌعة عملهن المشاركة بهذه الدورة 

 التقٌد وااللتزام بارتداء الزي العسكري 

 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

  على أهمٌة اإلبداع ومهارات التفكٌر اإلبداعًالتعرف 

 اإللمام بإستراتٌجٌة إدارة اإلبداع للمرأة 

  تمكٌن المرأة العاملة من االطالع على أبرز مستجدات الفكر اإلداري 

 
 
 
 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

 . مهارات التفكٌر اإلبداعً والدور القٌادي للمرأة 

 لدى المرأة . أهمٌة اإلبداع اإلداري ومعوقات اإلبداع 

 .استراتٌجٌات إدارة اإلبداع للمرأة 

 .خطوات ومقومات التمٌٌز اإلداري للمرأة 

 

 

 

 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0640 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت  26/21/0206 22/21/0206
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 تنمٌة الطموح واإلبداع لدى الموظفٌن

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ترسٌخ ثقافة االبتكار فً بٌئة العمل 

 المؤسسً

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  03-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 

 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

  حول طرق أسالٌب تنمٌة الطموح والذكاء واإلبداع تنمٌة معارف وقدرات ومهارات المشاركٌن  تحدٌد

 ً. الوظٌف

 . التعرف على مفاهٌم ونظرٌات االبداع واالبتكار 

 . ًالربط بٌن الطموح واإلبداع واالبتكار والذكاء الوظٌف 

 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

 .مفاهٌم ونظرٌات اإلبداع واالبتكار 

 .ًمكونات وعناصر اإلبداع الوظٌف 

  فً حل المشكالت .الطموح واإلبداع 

 ًمواهب ومهارات التفكٌر اإلبداع . 

 .ًالربط بٌن الطموح واإلبداع واالبتكار والذكاء الوظٌف 

 .اإلبتكار فً تنمٌة الطموح و االبداع لدى الموظفٌن 

 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0631 الشرطة / رأس الخٌمةمعهد تدرٌب  03/21/0206 00/21/0206

 062 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة  04/26/0206 00/26/0206

 0453 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 03/00/0206 00/00/0206
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 العصف الذهنً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ترسٌخ ثقافة االبتكار فً بٌئة العمل 

 المؤسسً

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  03-02 المشاركٌنعدد 

 الشروط

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 

 
 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 .تحدٌد مفهوم االتصال الفعال 

 .ًإبراز عناصر ومكونات لقاءات العصف الذهن 

 .استخدام منهجٌة العصف الذهنً فً حل المشكالت 

  الذهنً بوزارة الداخلٌة.تطبٌق منهجٌة العصف 

 

 

 محتوى الدورة

 

 .مفهوم االتصال الفعال 

 ًخصائص ومكونات لقاءات العصف الذهن 

 .طرق وأسالٌب إطالق وتداعً األفكار الخالقة 

 .ًقواعد ومحددات لقاءات العصف الذهن 

 .ورش عمل وتطبٌقات منهجٌة العصف الذهنً بوزارة الداخلٌة 

 .ًاإلبتكار فً العصف الذهن 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0653 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 00/21/0206 06/21/0206

 0630 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة  23/22/0206 20/22/0206

 064 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 21/23/0206 07/22/0206

 063 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة 23/25/0206 20/25/0206

 0654 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة  04/26/0206 00/26/0206
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 منهجٌات التمٌز اإلداري والمؤسسً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ترسٌخ ثقافة االبتكار فً بٌئة العمل 

 المؤسسً

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  03-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 الدورة تستهدفهم الذٌن من ٌكون أن 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 مسبوقة غٌر نتائج تحقٌق من واإلداري القٌادي التمٌز منهجٌات مفهوم على التعرف من المشاركٌن تمكٌن 

 واالنجاز الخدمات فً للتفوق

 

 

 

 

 

 

 محتوى الدورة

 

 واالداري القٌادي التمٌز منهجٌات وخصائص وأهمٌة ومفاهٌم طبٌعة تحدٌد 

 واالداري القٌادي التمٌز نحو المنظمات تحول متطلبات 

 واالداري القٌادي للتمٌز المحورٌة والقدرات الدولٌة النماذج 

 للتمٌز خلٌفة الشٌخ برنامج على عملٌة تطبٌقات 

  المؤسسًاإلبتكار فً منهجٌات التمٌز اإلدارة و 

 

 

 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0667 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت  07/21/0206 03/21/0206

 0670 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة  02/00/0206 04/00/0206
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 اإلدارةالقٌادة نحو التمٌز واالبداع والتطوٌر فً مستقبل 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ترسٌخ ثقافة االبتكار فً بٌئة العمل 

 المؤسسً

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  03-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 

 

 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 . تحدٌد مفهوم القٌادة الحدٌثة 

  نماذج التمٌز واإلبداع والتطوٌر اإلداري.استخدام 

 .ًابراز المهارات القٌادٌة فً العمل الشرط 

 
 
 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

 .ًمفهوم القٌادة الحدٌثة فً العمل الشرط 

 .عناصر ومرتكزات التمٌز واإلبداع والتطوٌر اإلداري 

 .طرق وادوات ومداخل التمٌز واإلبداع والتطوٌر اإلداري 

  ًالقٌادة نحو التمٌز واالبداع والتطوٌر فً مستقبل اإلدارة.اإلبتكار ف 

 

 

 

 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 062 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة 07/21/0206 03/21/0206

 0634 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة  23/22/0206 20/22/0206
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 التمٌز القٌادي واإلداري منهجٌات

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ترسٌخ ثقافة االبتكار فً بٌئة العمل 

 المؤسسً

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  03-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 

 
 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 ومهارات وقدرات المشاركٌن حول منهجٌات التمٌز القٌادي واإلداري الالزمة لتحقٌق  تنمٌة وتطوٌر معارف

 مزاٌا نسبٌة وتنافسٌة للتفوق والتمٌز فً تقدٌم الخدمة او المنتج.

 

 

 

 

 محتوى الدورة

 

 .تحدٌد طبٌعة ومفهوم التمٌز القٌادي واإلداري 

 .متطلبات تحول المنظمات نحو التمٌز القٌادي واإلداري 

 .النماذج الدولٌة والقدرات المحورٌة للتمٌز القٌادي واإلداري 

 .التمٌز وإدارة الجودة الشاملة 

 .تطبٌقات عملٌة على برنامج الشٌخ خلٌفة للتمٌز 

 .اإلبتكار فً منهجٌات التمٌز القٌادي و اإلداري 

 

 

 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0640 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت  23/22/0206 20/22/0206

 0617 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة  00/22/0206 26/22/0206
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 التمٌز اإلداري والتفكٌر اإلبداعً واالبتكار

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ترسٌخ ثقافة االبتكار فً بٌئة العمل 

 المؤسسً

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  03-02 المشاركٌنعدد 

 الشروط

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 
 
 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 .تنمٌة مفاهٌم التمٌز فً األداء اإلداري وطرق تطوٌرها وتحسٌنها 

  .ًتعرٌف المشاركٌن بأدوات وأسالٌب التمٌز فً األداء اإلداري والتفكٌر اإلبداع 

  المتمٌزة  اإلدارٌةتنمٌة مهارات المشاركٌن فً فهم متكامل لدورة التحسٌن فً أداء العملٌات 

  اإلداري األداءعلى  وأثرهاتعرٌف المشاركٌن بالتغٌرات العالمٌة للقرن الحادي والعشرٌن 

 
 
 
 

 الدورة محتوى

 

 .دواعً ومناهج التمٌز فً األداء اإلداري المتمٌز 

  .التأثٌرات المتبادلة بٌن جودة األداء واإلنتاجٌة المناسبة 

  معاٌٌر الجودة فً األداء اإلداري المتمٌز 

  متطلبات التحسٌن فً األداء اإلداري المتمٌز 

  هٌكلة وتجزئة متطلبات العمل اإلداري المتمٌز 

  ًداري والتفكٌر االبداعًالتمٌز االاإلبتكار ف. 

 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 053 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة  23/22/0206 20/22/0206

 0622 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة  04/22/0206 00/22/0206

 054 تدرٌب الشرطة / الشارقةمعهد  22/02/0206 12/27/0206
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 إدارة وحل المشكالت بطرق إبداعٌة واتخاذ القرارات

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ترسٌخ ثقافة االبتكار فً بٌئة العمل 

 المؤسسً

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  03-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 الدورة ممن تستهدفهم ٌكون أن 

 العسكري الزي ارتداء 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 حلها وخطوات المشكالت طبٌعة على التعرف من المشاركٌن تمكٌن 

 القرارات اتخاذ والٌة وتصنٌفها ومداخلٌها القرارات اتخاذ مفهوم على التعرف 

 المشكالت حل معوقات على التعرف 

 
 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

 القرار واتخاذ المشكالت حل فً الحدٌثة األسالٌب تطبٌق 

 الجماعٌة القرارات ٌدعم بما المشاركة فرص تنمٌة 

 دراستها وأهمٌة المشكلة تعرٌف 

 المشكالت حل خطوات 

 للمشكالت الفعال الحل معوقات 

 

 

 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0637 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 07/22/0206 03/22/0206

 0652 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت  21/23/0206 07/22/0206
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 التفكٌر اإلبداعً فً حل المشكالت وتطوٌر نظم العمل

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ترسٌخ ثقافة االبتكار فً بٌئة العمل 

 المؤسسً

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  03-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 
 

 الدورة بهذه المشاركة عمله طبٌعة تتطلب ممن ٌكون أن 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 إدارٌة وقرارات ابتكارٌه حلول واستنباط المشكالت وتحدٌد توصٌف فً الحدٌثة العلمٌة األسس استخدام 

 المشكالت هذه لحل

 فٌها المؤثرة القوى إطار فً األمنٌة المشكالت طبٌعة تفهم فً واإلدارٌة القٌادٌة المهارات تنمٌة 

 لمواجهتها الكفٌلة الخطط ووضع المشكالت درجات تحدٌد 

 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

 واإلبتكارٌة اإلبداعٌة المهارات وأهمٌة مفهوم 

 اإلبداعً للتفكٌر الممٌزة والسمات المبدعة الشخصٌة وقدرات سمات 

 اإلبداعً التفكٌر مراحل 

 اإلبداعٌة القدرات تنمٌة سٌاسات 

 علٌها التغلب وكٌفٌة اإلبداعً التفكٌر على المؤثرة المعوقات 

 اإلبداع معوقات على والتغلب وتطوٌرها اإلبداعٌة القدرات لقٌاس تمارٌن 

 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0675 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت  04/22/0206 00/22/0206

 061 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 26/00/0206 22/00/0206

 0664 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 01/00/0206 27/00/0206
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 تنمٌة المهارات والقدرات اإلبداعٌة واالبتكارٌة للعاملٌن فً األجهزة األمنٌة

 ضباط صف المشاركٌنفئة 
الهدف 

 االستراتٌجً
ترسٌخ ثقافة االبتكار فً بٌئة العمل 

 المؤسسً

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  03-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 الدورة بهذه المشاركة عمله طبٌعة تتطلب ممن ٌكون أن 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 للعاملٌن فً األجهزة األمنٌة االبداعً التفكٌر أنماط تحدٌد 

 االبداعً للتفكٌر هٌرمان مداخل تطبٌق 

 للعاملٌن فً األجهزة األمنٌة  المشكالت حل أسالٌب و طرق استخدام 

 للعاملٌن فً األجهزة األمنٌة الذهنً العصف جلسات تنظٌم 

 للعاملٌن فً األجهزة األمنٌة اإلبداعٌة مشارٌع تطوٌر 

 
 
 

 
 
 
 

 

 الدورةمحتوى 

 

 للعاملٌن فً األجهزة األمنٌة االبداعً التفكٌر انماط و مفهوم 

 االبداعً للتفكٌر وماكلٌن هٌرمان تحلٌل مدخل 

 للعاملٌن فً األجهزة األمنٌة االبداعٌة والمراحل الذهنً االستعداد مراحل 

 للعاملٌن فً األجهزة األمنٌة البدائل وتولٌد الذهنً العصف 

 الداخلٌة بوزارة االبتكار و االبداع منهجٌات تطبٌق 

 
 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0632 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت  04/22/0206 00/22/0206

 0643 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 02/23/0206 24/23/0206
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 واالبتكار فً العمل / العنصر النسائًمهارات اإلبداع تنمٌة 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ترسٌخ ثقافة االبتكار فً بٌئة العمل 

 المؤسسً

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  03-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 

 
 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  .عرض وتحلٌل الجوانب الفكرٌة واإلدارٌة والنفسٌة 

  .تغٌٌر طرق التفكٌر وانطالق أعمال اإلبداع واالبتكار 

  .استنباط حلول ابتكارٌة وقرارات إدارٌة قابلة للتنفٌذ 

 
 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

 مفهوم وأهمٌة االبتكار فً العمل. 

  .طرق وأسالٌب تنمٌة اإلبداع واالبتكار فً العمل 

 نماذج وقصص نجاح فً اإلبداع. 

  .صعوبات وعقبات تطوٌر اإلبداع 

 .ورش عمل وتطبٌقات 

 اإلبتكار فً تنمٌة مهارات االبداع واالبتكار فً العمل 

 

 

 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 046 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة 21/23/0206 07/22/0206
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 التمٌز اإلداري والجودة الشاملة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ترسٌخ ثقافة االبتكار فً بٌئة العمل 

 المؤسسً

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  03-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 
 
 
 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  المنسبٌن على مهارات التفوق اإلداري.اطالع 

 .اكتساب المعارف الخاصة بالجودة الشاملة ودورها فً تطوٌر األداء الكلً للمنظمة 

 
 
 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

 .تعرٌف التمٌز اإلداري 

 .تعرٌف الجودة الشاملة 

 .األدوات اإلدارٌة لتحقٌق التمٌز اإلداري 

  وقٌاس الكفاءة والفاعلٌة وفقاً لمستوٌات وخبرات المشاركٌن ربط هم بتطبٌق عملً فً المجال اإلداري

 بالدورة.

  اإلبتكار فً التمٌز اإلداري 

 
 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0645 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 21/23/0206 07/22/0206

 0650 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت  20/00/0206 06/02/0206
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 التخطٌط الذهنً وإطالق طاقة اإلبداع 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ترسٌخ ثقافة االبتكار فً بٌئة العمل 

 المؤسسً

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  03-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 

 

 

 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 
 

  .التعرف على مفهوم التفكٌر اإلبداعً ومجاالته 

  .التعرف على الخرٌطة الذهنٌة ومراحلها 

 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

  .التفكٌر اإلبداعً ومجاالته وأهمٌته 

  .األدوات الالزمة إلعداد الخرٌطة الذهنٌة 

  .ماهٌة الخرٌطة الذهنٌة ومراحلها 

  .اعتبارات ضرورٌة لخرٌطة ذهنٌة فعالة 

  .الخرائط الذهنٌة وتطبٌقات الكمبٌوتر 

 .االبتكار فً التخطٌط الذهنً و إطالق طاقة اإلبداع 

 

 

 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 050 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة 02/23/0206 24/23/0206

 0676 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 22/02/0206 12/27/0206
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  TS_16555_1 مواصفة لتطبٌق التحضٌر+  االبتكار وتنمٌة اإلبداعً التفكٌر

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ترسٌخ ثقافة االبتكار فً بٌئة العمل 

 المؤسسً

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  03-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  منتسبً وزارة الداخلٌة 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  وشرح متطلبات إنشاء نظام الدارة االبتكار فً الجهات  0-04333التعرٌف بنظام ادارة االبتكار على المواصفة

 ومعتمدةالساعٌة لتوفٌر نظام ٌدٌر وٌنظم عملٌات االبتكار بطرٌقة مؤسسٌة وممنهجة 

  التعرف على عملٌات إدارة االبتكار بشكل عام، وكٌفٌة تحدٌد وبناء رؤٌة استراتٌجٌة تدعم االبتكار وتوفٌر نظام

 الدارة األفكار وتقٌٌمها وتحوٌلها إلى مشارٌع ابتكارٌة

 
 
 

 
 

 محتوى الدورة

 

 أساسٌات وعملٌة التفكٌر االبتكاري 

 والخارجٌة واحتٌاجات المعنٌٌن الجهات االبتكارٌة : المؤثرات الداخلٌة 

 دور القٌادة فً عملٌة االبتكار ورؤٌة واستراتٌجٌة االبتكار 

 البٌئة االبتكارٌة وتعزٌز ثقافة االبتكار 

  التخطٌط لعملٌات االبتكار وممكنات االبتكار وتحدٌد المسؤولٌات 

  توفٌر المصادر والكفاءات والتوعٌة والتواصل وتوثٌق المعلومات 

 ٌة الموارد البشرٌة والملكٌة الفكرٌة وإدارة المعرفة استراتٌج 

  تطوٌر مشارٌع االبتكار وحماٌة مخرجات االبتكار وتسوٌق مخرجات االبتكار 

 تحدٌات االبتكار وكٌفٌة مواجهتها وتطوٌر التفكٌر االبتكاري ومهارات تولٌد األفكار 

 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 التدرٌبكود  مكان االنعقاد

 إلى من

 0621 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 05/23/0206 01/23/0206
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 المهارات االبداعٌة فً حل المشكالت واتخاذ القرارات 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ترسٌخ ثقافة االبتكار فً بٌئة العمل 

 المؤسسً

 الكفاءة األساسٌة الكفاءةالربط بإطار   03-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  .أن ٌكون من العاملٌن فً مجال حل المشكالت واتخاذ القرارات 

 
 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

  .تمكٌن المشاركٌن من التعرف على طبٌعة المشكالت وخطوات حلها 

  .التعرف على مفهوم اتخاذ القرارات ومداخلٌها وتصنٌفها وآلٌة اتخاذ القرارات 

  .التعرف على معوقات حل المشكالت 

 
 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

  .تطبٌق األسالٌب الحدٌثة فً حل المشكالت واتخاذ القرار 

  .تنمٌة فرص المشاركة بما ٌدعمن القرارات الجماعٌة 

  تعرٌف المشكلة وأهمٌة دراستها 

  .خطوات حل المشكالت 

 معوقات الحل الفعال للمشكالت 

 

 

 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0660 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 05/23/0206 01/23/0206

 050 الفجٌرةمعهد تدرٌب الشرطة /  27/26/0206 23/26/0206
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 اإلبداع اإلداري فً التنظٌم والتخطٌط والتنفٌذ

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ترسٌخ ثقافة االبتكار فً بٌئة العمل 

 المؤسسً

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  03-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 

 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

  واالستثمار وتنمٌة قدراتهم  األعمالتنمٌة ثقافة المنتسبٌن وتشجٌع المزٌد من الشرائح العاملة لخوض عالم

 .القٌادٌة

  والدور القٌادي للمنتسب اإلبداعًمهارات التفكٌر 

 اإلبداعداري ومعوقات اإل اإلبداع أهمٌة 

  اإلبداع إدارةاستراتٌجٌات 

  اإلداريالتمٌز  ومقوماتخطوات 

 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

  واالستثمار وتنمٌة قدراتهم  األعمالتنمٌة ثقافة المنتسبٌن وتشجٌع المزٌد من الشرائح العاملة لخوض عالم

 .القٌادٌة

  والدور القٌادي للمنتسب اإلبداعًمهارات التفكٌر 

 اإلبداعداري ومعوقات اإل اإلبداع أهمٌة 

  اإلبداع إدارةاستراتٌجٌات 

  اإلداريالتمٌز  ومقوماتخطوات 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0670 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 24/27/0206 20/27/0206

 0707 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 03/02/0206 00/02/0206
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 المشكالت واتخاذ القرارات  /العنصر النسائًالمهارات اإلبداعٌة فً حل 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ترسٌخ ثقافة االبتكار فً بٌئة العمل 

 المؤسسً

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  03-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 الدورة ممن تستهدفهن تكون أن 

 العسكري الزي ارتداء 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 حلها وخطوات المشكالت طبٌعة على التعرف من المشاركٌن تمكٌن 

 القرارات اتخاذ والٌة وتصنٌفها ومداخلٌها القرارات اتخاذ مفهوم على التعرف 

 المشكالت حل معوقات على التعرف 

 

 

 

 محتوى الدورة

 

 القرار واتخاذ المشكالت حل فً الحدٌثة األسالٌب تطبٌق 

 الجماعٌة القرارات ٌدعم بما المشاركة فرص تنمٌة 

 دراستها وأهمٌة المشكلة تعرٌف 

 المشكالت حل خطوات 

 للمشكالت الفعال الحل معوقات 

 اإلبتكار فً المهارات اإلبداعٌة فً حل المشكالت و اتخاذ القرارات 

 

 

 

 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0636 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 05/27/0206 01/27/0206
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 إدارة التغٌٌر واالبتكار  /العنصر النسائً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ترسٌخ ثقافة االبتكار فً بٌئة العمل 

 المؤسسً

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  03-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 أن تكون من الذٌن تستهدفهن الدورة 

 
 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  التغٌٌر إدارةالتعرف على مفهوم 

 التعرٌف على العوامل المختلفة المؤدٌة للتغٌٌر 

 استخدام تكنولوجٌا المعلومات كأحد أدوات التغٌٌر 

 تحدٌد دور القٌادة فً عملٌات التغٌٌر واالبتكار 

 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

  التغٌٌر وكٌفٌة االبتكار إدارةمقدمة تعرٌفٌة عن مفهوم 

 كٌفٌة فهم العوامل الداخلٌة والخارجٌة 

  داخلٌا إجرائهاكٌفٌة اختٌار التغٌٌرات الواجب 

  الالزمة لها الموازنةدور القادة فً عملٌات التغٌٌر وتخصٌص 

  فً العملشرح عملٌات التغٌٌر ومبرراته وكٌفٌة حدوث االبتكار 

 

 

 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0620 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 00/02/0206 25/02/0206
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 التمٌز واإلبداع فً اإلدارٌة  /العنصر النسائً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
بٌئة العمل ترسٌخ ثقافة االبتكار فً 

 المؤسسً

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  03-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  أن تكون من الذٌن تستهدفهن الدورة 

 ارتداء الزي العسكري 

 

 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

  .التعرف على مفهوم وأهمٌة التفكٌر اإلبداعً كأساس إلعداد استراتٌجٌات وخطط عمل المنظمة 

  .التعرف على أسس ومبادئ التمٌز اإلداري 

 .ًاإللمام بمعوقات اإلبداع، وممارسة الخبرات العملٌة التً تساعد على التخلص من معوقات التفكٌر اإلبداع 

 

 

 

 

  

 محتوى الدورة

 

  .مفهوم اإلبداع والتحدٌث والتمٌز اإلداري 

  .أسس ومبادئ التمٌز اإلداري 

  .ًمراحل ودورة حٌاة اإلبداع الوظٌف 

  .التحدٌات البٌئٌة لإلبداع والتمٌز 

  .أسالٌب ونماذج التفكٌر اإلبداعً الخالق 

 

 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0646 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 06/02/0206 02/02/0206
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 ICDLالتأسٌسٌة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 االلً الحاسب مستخدمً من ٌكون أن 

 فوق فما( ثانوي أول) الدراسً المستوى 

 العسكري الزي ارتداء 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 واالتصاالت المعلومات تقنٌة مفهوم على التعرف 

 األساسً المستوى عند بكفاءة اآللً الحاسب استخدام 

 اإللكترونً والبرٌد اإلنترنت وبرنامج التقدٌمٌة العروض وبرنامج الكلمات معالجة برنامج استخدام 

 
 

 
 

 محتوى الدورة

 

 واالتصاالت المعلومات تقنٌة مفاهٌم 

 الملفات وإدارة اآللً الحاسب استخدام 

 النصوص معالجة 

 البٌانات جداول 

 البٌانات قواعد 

 التقدٌمٌة العروض 

 واالتصاالت المعلومات 

 
 
 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 1822 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت  00/20/0245 41/24/0245

 413 مدرسة الشرطة االتحادٌة 02/22/0245 06/21/0245
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 ICDL -المنهاج األساسً للرخصة الدولٌة لقٌادة الحاسب اآللً 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 اآللً الحاسب مستخدمً من ٌكون أن 

 فوق فما( ثانوي أول) الدراسً المستوى 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 واالتصاالت المعلومات تقنٌة مفهوم على التعرف 

 األساسً المستوى عند بكفاءة اآللً الحاسب استخدام 

 اإللكترونً والبرٌد اإلنترنت وبرنامج التقدٌمٌة العروض وبرنامج الكلمات معالجة برنامج استخدام 

 
 
 
 

 
 

 

 محتوى الدورة

 

 واالتصاالت المعلومات تقنٌة مفاهٌم 

 الملفات وإدارة اآللً الحاسب استخدام 

 النصوص معالجة 

 البٌانات جداول 

 البٌانات قواعد 

 التقدٌمٌة العروض 

 واالتصاالت المعلومات 

 
 
 

 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 1792 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة 25/20/0245 05/24/0245
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 تشغٌل أجهزة التترا

 ضباط صف المشاركٌنفئة 
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 
 

 أن ٌكون من العاملٌن على أجهزة التترا  . 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

  ًالتعرف على نظام االتصاالت المتحركة الرقم(Tetra) 

  التعرف على نظام تحدٌد المواقع(GPS)  ونظام المعلومات الجغرافٌة(GIS) 

 تشغٌل أجهزة االتصاالت العاملة على نظام التترا(THR 880 I , TMR 880 I , Motorola MTP 850) 

 
 

 

 محتوى الدورة

 
 

  ًتعرٌف الدارسٌن بنظام االتصاالت المتحركة الرقم(Tetra) 

  :تدرٌب الدارسٌن على األجهزة الطرفٌة لنظام االتصاالت المتحركة التترا 

o  الجهاز الٌدويTHR 880 i 

o  جهاز المركباتTMR 880 i 

o أجهزة الموتوروال العاملة على نظام التترا 

 ات الجغرافٌة تعرٌف الدارسٌن بنظام تحدٌد المواقع والمعلومGIS & GPS 

 
 
 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 4410 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 24/20/0245 05/24/0245

02/20/0245 06/20/0245 
 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة

4360 

26/40/0245 40/40/0245 4400 
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 وادخال البٌانات الطباعة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 
 

 .أن ٌكون المنتسب حاصالً على الشهادة اإلعدادٌة أو ما ٌعادلها 
 
 

 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 .اإللمام بمهارات إدخال البٌانات والطباعة 

 .التعرف على برامج معالجة الكلمات 

 .التدرٌب العملً على الطباعة 

 
 
 

 
 

 محتوى الدورة

 

 .المعارف العامة عن معالجة الكلمات والطباعة 

 .برامج معالجة الكلمات 

  .التدرٌب على الطباعة 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 4443 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 00/20/0245 45/20/0245

 410 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 42/20/0245 44/20/0245

 4463 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 06/44/0245 02/44/0245
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 اتصاالت غرف العملٌاتادارة 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 .أن ٌكون من العاملٌن فً غرف العملٌات 

  ًأن ٌكون ملماً بنظام تشغٌل الحاسب اآللWindows XP 

    .أن ٌكون لدٌه أساسٌات اللغة االنجلٌزٌة 
 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  التعرف على مهام غرف العملٌات ومكوناتها من المعدات والكوادر البشرٌة 

 ( ًالتعرف على نظام االتصاالت المتحركة الرقمTetra) 

  ًالتعرف على نظام االتصاالت المتحركة التماثل(Analouge) 

  التعرف على نظام تحدٌد المواقع(GPS)  ونظام المعلومات الجغرافٌة(GIS) 

 )تشغٌل أجهزة االتصاالت العاملة على النظام الرقمً )التترا 

  ًتشغٌل أجهزة االتصاالت العاملة على النظام التماثل(Analouge) 

 
 

 

 الدورةمحتوى 

 

 .تعرٌف الدارسٌن على مهام غرف العملٌات ومكوناتها من المعدات والكوادر البشرٌة 

  : "تدرٌب الدارسٌن على تشغٌل األجهزة الطرفٌة لنظام االتصاالت المتحركة الرقمً "التترا 

  الجهاز الٌدويTHR 880 I  

  الجهاز الٌدويMotorola MTP 850 

  جهاز المركباتTMR 880 I  

  وحدات التشغٌل والتحكمDispatcher 

  تعرٌف الدارسٌن على نظام تحدٌد المواقع العالمً ونظام المعلومات الجغرافٌة"GPS , GIS" 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 4414 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 00/20/0245 45/20/0245

 4501 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 44/22/0245 00/21/0245

 4434 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 45/42/0245 41/42/0245

 



 االتصاالت وتقنٌة المعلوماتالمحور : 

6 
    

 األرشفة والبرٌد االلكترونً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 والشفافٌةمعاٌٌر الجودة والكفاءة 

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  ًإجادة استخدام الحاسب اآلل 

  .أن ٌكون من العاملٌن فً مجال األرشفة والسكرتارٌة 

 
 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 التعرف على نظام البرٌد االلكترونً ونظام األرشفة 

  النظامٌن فً الوزارةاإللمام باستخدام 

 
 

 
 

 محتوى الدورة

 
 

 ًالتعرٌف بمفاهٌم األرشفة والبرٌد االلكترون 

  استخدام نظام األرشفة اإللكترونٌة 

  ًاستخدام نظام البرٌد االلكترون 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 4546 تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمةمعهد  24/20/0245 02/20/0245

 4504 معهد قوات األمن الخاصة / مربح 05/23/0245 01/23/0245
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 ادارة اتصاالت غرف العملٌات التأسٌسة 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 .أن ٌكون من العاملٌن فً غرف العملٌات 

  ًأن ٌكون ملماً بنظام تشغٌل الحاسب اآللWindows XP 

    .أن ٌكون لدٌه أساسٌات اللغة االنجلٌزٌة 
 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  التعرف على مهام غرف العملٌات ومكوناتها من المعدات والكوادر البشرٌة 

 ( ًالتعرف على نظام االتصاالت المتحركة الرقمTetra) 

  ًالتعرف على نظام االتصاالت المتحركة التماثل(Analouge) 

  التعرف على نظام تحدٌد المواقع(GPS)  ونظام المعلومات الجغرافٌة(GIS) 

 تصاالت العاملة على النظام الرقمً )التترا(تشغٌل أجهزة اال 

  ًتشغٌل أجهزة االتصاالت العاملة على النظام التماثل(Analouge) 

 
 

 

 محتوى الدورة

 

 .تعرٌف الدارسٌن على مهام غرف العملٌات ومكوناتها من المعدات والكوادر البشرٌة 

  : "تدرٌب الدارسٌن على تشغٌل األجهزة الطرفٌة لنظام االتصاالت المتحركة الرقمً "التترا 

  الجهاز الٌدويTHR 880 I   

  الجهاز الٌدويMotorola MTP 850 

  جهاز المركباتTMR 880 I  

  وحدات التشغٌل والتحكمDispatcher 

  تعرٌف الدارسٌن على نظام تحدٌد المواقع العالمً ونظام المعلومات الجغرافٌة"GPS , GIS" 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 4420 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 06/21/0245 21/20/0245

 4422 االتحادٌة / الشارقةمدرسة الشرطة  20/22/0245 06/21/0245
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 تشغٌل أجهزة اتصاالت

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 ًأن ٌكون من مستخدمً الحاسب اآلل 

 .ارتداء الزي العسكري 

 
 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 التعرف على مفاهٌم تقنٌة المعلومات واالتصاالت 

 ًاكتساب المعرفة والكفاءة فً استخدام الحاسب اآللً الشخصً عند المستوى األساس 

 اإللمام بجداول البٌانات 

 
 

 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

  المتحركةالتعرٌف بشبكة نظام االتصاالت 

 قواعد االتصال 

  االتصاالت الطرفٌة أجهزةتشغٌل واستخدام 

 
 

 
 
 
 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 4360 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 25/20/0245 21/20/0245

 412 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 00/20/0245 45/20/0245

 4424 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 44/42/0245 24/42/0245
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 التحلٌل االحصائً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 االحصاء مجال فً الدورة تستهدفهم ممن ٌكون ان 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 للبٌانات االحصائً التحلٌل فً مهارات واكتساب االحصاء ودور اهمٌة على التعرف 

 (  التنبؤ)  مستقبال تحدث التً التغٌرات وقٌاس الظواهر هذه تحكم التً العالقات واٌجاد المظاهر دراسة

Forecast 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

 للبٌانات الوصفً التحلٌل 

 المتغٌرات بٌن العالقة 

 الحدٌثة البرامج باستخدام البٌانات قواعد تحلٌل دراسة EXCEL - SPSS االحصائٌة والمؤشرات 

 والمعدالت النسب اٌجاد 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 4452 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 42/20/0245 44/20/0245
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 الطباعة وادخال البٌانات / العنصر النسائً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 حاصالً على الشهادة اإلعدادٌة أو ما ٌعادلها.  ةكون المنتسبأن ت 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 .اإللمام بمهارات إدخال البٌانات والطباعة 

 .التعرف على برامج معالجة الكلمات 

 .التدرٌب العملً على الطباعة 

 
 
 

 
 

 

 محتوى الدورة

 
 

  العامة عن معالجة الكلمات والطباعة.المعارف 

 .برامج معالجة الكلمات 

  .التدرٌب على الطباعة 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 4645 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 00/20/0245 44/20/0245

 0000 االتحادٌة / الشارقةمدرسة الشرطة  05/23/0245 01/23/0245
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 ICDLامن وتكنولوجٌا المعلومات 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 اآللً الحاسب فً اإللمام 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 المعلومات وامن سرٌة مجال فً العاملٌن مهارات تطوٌر 

 المعلومات تقنٌة وتهدٌدات مخاطر على التعرف 

 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

 المعلومات امن عن مقدمة 

 األمن تهدٌدات 

 الحاسب امن 

 الشبكة امن 

 البرامج إدارة 

 بالوصول والتحكم الحاسب إدارة 

 العملٌات امن 

 المخاطر إدارة 

 األمنٌة داثاألح إدارة 

 العمل استمرارٌة 

 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 1757 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 29/03/0245 25/03/0245

 



 االتصاالت وتقنٌة المعلوماتالمحور : 

12 
    

 لغة برمجة جافا

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق  ضمان

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 أن ٌكون من العاملٌن فً مجال تقنٌة المعلومات 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 جافا تطبٌقات على التعرف 

 ( والشبكات المخرجات,  المدخالت)  افا لغة باستخدام البرمجة 

 
 
 
 
 

 
 

 

 محتوى الدورة

 
 

 introduction to java (history, versioning 

 writing a java programme 

 languaue components 

 object-oriented programming 

 methods (method signature , arguments and parameters, static methods 

 arrays, exceptions, threads, collections and networking 

 
 

 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0002 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 40/21/0245 25/21/0245

 4602 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 00/44/0245 44/44/0245
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 وطرق واساسٌات تنظٌم معالجة األخطاء 4وٌندوز  معالجة مشاكل

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 
 

 ثانوي األول عن العلمً المؤهل الٌقل أن 

 ( وٌندوز)  المستخدمة التشغٌل بأنظمة دراٌة على ٌكون أن... 

 العسكري الزي ارتداء 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 الوزارة مستوى على المعلومات وامن وسرٌة تقنٌة مجال فً العاملٌن مهارات تطوٌر 

 
 
 

 
 
 

 

 محتوى الدورة

 
 

 المعلومات تقنٌة مفاهٌم على التعرف 

 المعلومات وامن سرٌة على التعرف 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

00/21/0245 03/21/0245 
 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة

4401 

05/42/0245 24/44/0245 4460 
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Oracle Solaris 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق ضمان 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  .ًأن ٌكون المتدرب ملم باستخدام الحاسب اآلل 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  التعرف على برنامج إدارة قواعد البٌاناتoracle وكٌفٌة تنصٌبه 

 معرفة عملٌات قواعد البٌانات والتعامل معها من خالل األوراكل 

  معرفة الجوانب األمنٌة المتضمنة سالمة البٌانات فً بٌئة الoracle 

 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

 introduction ( database architecture 

 installing the oracle database software 

 manipulating data 

 create and manage tables 

 create and manage schema objects 

 moving data 

 managing undo data 

 backup and recovery 

 
 

 
 

 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 2224 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 42/22/0245 29/21/0245
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 ومعالجة الصور ) ادوبً فوتوشوب (تصمٌم 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  .ًأن ٌكون المتدرب ملم باستخدام الحاسب اآلل 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  .اإللمام ببرنامج معالجة الصور باستخدام المؤثرات البصرٌة 

  .إعادة تكوٌن وضبط حجم الصور وخصائصها 

  .التعرف على كٌفٌة إضافة اإلبهار 

  .معالجة العٌوب ومعالجة الصور ووضع التأثٌرات 

 
 
 
 

 
 

 محتوى الدورة

 

  .المبادئ األساسٌة للعمل مع برنامج أدوبً فوتوشوب 

 معرفة القوائم المختلفة للبرنامج 

  .عمل التأثٌرات على الصور باستخدام قائمة المرشحات 

  التعامل مع الصور من خالل الطبقاتLayers  .والتحكم بها 

  معالجة العٌوب ووضع التأثٌرات المختلفة من خالل قائمةImages. 

  .الخصائص الفنٌة للرسوم والصور, أدوات معالجة وتعدٌل الصور 

 
 

 
 

 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 4444 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 44/22/0245 40/22/0245
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 مٌن سرٌة المعلوماتادارة تأنظام 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
 الهدف

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 ًالداخلٌة وزارة منتسب 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 المعلومات ادارة فً الكافٌة الخبرة 

 المعلومات سرٌة تأمٌن 

 المعلومات وتحمً تدعم التً البرامج مع التعامل على القدرة 

 
 
 
 
 

 
 

 محتوى الدورة

 

 واهمٌتها تعرٌفها المعلومات سرٌة 

 المعلومات سرٌة تأمٌن ادارة استراتٌجٌات 

 البٌانات وقواعد التشغٌل نظم حماٌة انظمة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 4433 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 22/24/0245 24/24/0245

 4453 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 25/44/0245 21/44/0245
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 بناء صفحات الكترونٌة على شبكة االنترنت 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
اإلدارٌة وفق ضمان تقدٌم كافة الخدمات 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 وٌندوز أن (  ٌكون على دراٌة بأنظمة التشغٌل المستخدمةXP   فٌسو وٌندوز  0000و وٌندوز) تا 

  ًثانوي فما فوق أولالمستوى الدراس 

 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

  االلكترونٌةصفحات التطوٌر مهارات العاملٌن فً بناء 

 . تعرٌف المشاركٌن بكٌفٌة إدارة الصفحات على شبكة االنترنت 

 
 
 
 

 
 

 محتوى الدورة

 
 

 التعرف بمفاهٌم تقنٌة إنشاء صفحات على الشبكة العنكبوتٌة 

 كٌفٌة إدارة الصفحات االلكترونٌة 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 4500 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 21/42/0245 04/26/0245

 411 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة 24/44/0245 05/42/0245
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 أسس اإلدارة الناجحة / العنصر النسائً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة األساسٌة الكفاءةالربط بإطار   02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 .أن ٌكون من الذٌن تستهدفهم الدورة 

 .ارتداء الزي العسكري 

 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  معرفة المهارات القٌادٌة التً تمكنهن من القٌام بمهام اإلدارة واإلشراف لتحقٌق األهداف المطلوبة والتأثٌر

 فً المرؤوسٌن. 

  .استخدام المفاهٌم األساسٌة للعملٌة اإلدارٌة وأسالٌب وأدوات وطرق إدارة وتطوٌر األعمال 

  .التمٌٌز بٌن دور الرئٌس والمرؤوس لنجاح اإلدارة 

  .إدراك أسباب فشل اإلدارة 

 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

  .مفهوم اإلدارة الناجحة 

  .األسس والمقاٌٌس البلزمة لنجاح اإلدارة 

  .دور الرئٌس والمرؤوس لنجاح اإلدارة 

  .أسباب فشل اإلدارة 

 

 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0580 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 00/20/0205 24/20/0205

 0584 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 03/25/0205 00/25/0205
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 تطوٌر السٌاساتصٌاغة 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة 
 وفق معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

  02-02 عدد المشاركٌن
الربط بإطار 

 الكفاءة
 الكفاءة األساسٌة

 الشروط

 

 .أن ٌكون من الذٌن تستهدفهم الدورة 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 العامة السٌاسة مفهوم تحدٌد 

 العامة السٌاسة اجندة تحلٌل مهارات ابراز 

 العامة السٌاسات صنع وادوات طرق استخدام 

 الداخلٌة بوزارة العامة السٌاسات وصٌاغة اعداد نماذج تطبٌق 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

 العامة السٌاسات مفهوم 

 العامة السٌاسات صنع عملٌة 

 العامة السٌاسات تحلٌل وادوات مداخل 

 الداخٌة بوزارة العامة السٌاسات وصٌاغة اعداد تطبٌقات 

 المتحدة العربٌة االمارات بدولة العامة السٌاسات ادارة تحدٌات 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0522 / الشارقة مدرسة الشرطة االتحادٌة 05/20/0205 01/20/0205

 0466 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 02/22/0205 23/22/0205
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 التغلب على ضغوط العمل

فئة 
 المشاركٌن

 الهدف االستراتٌجً ضباط صف
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة 
 وفق معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

عدد 
 المشاركٌن

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02

 الشروط

 .أن ال ٌقل المؤهل العلمً عن الثالث إعدادي 

  .ارتداء الزي العسكري 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  .التعرف على ضغوط العمل ومصادرها وكٌفٌة التعامل معها 

  .تحدٌد أسباب ضغوط العمل وأثرها النفسً على نتائج األداء 

  .تعرٌف المشاركٌن بالتخطٌط وإدارة الوقت وتحدٌد األولوٌات 

  .إلمام المشاركٌن باستخدام أدوات وآلٌات التخفٌف من مشاعر القلق 

 محتوى الدورة

  طبٌعة الوقت كأصل من األصول المستخدمة إلنجاز

 العمل. 

  األخطاء الشائعة فً استخدام الوقت على

 المستوى الفردي والجماعً والتنظٌمً. 

  اإلدارة السلٌمة للوقت واالجتماعات ومهارة

 التفوٌض. 

 ًطبٌعة ضغوط العمل واالختراق النفس 

 

  أنماط الشخصٌة وأثرها فً التعامل مع

 الضغوط. 

  تصنٌف وتحلٌل مضٌعات الوقت واألسالٌب

 الفنٌة فً التخطٌط للوقت. 

  ما هو التمٌز فً إدارة الوقت وضغوط

 العمل. 

  ًهل هناك أسالٌب متمٌزة وغٌر متمٌزة ف 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0002 الخٌمة معهد تدرٌب الشرطة / رأس 05/20/0205 01/20/0205

 0000 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 20/20/0205 05/20/0205

 082 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة 20/28/0205 02/20/0205

 0623 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 03/24/0205 00/24/0204

 081 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 23/26/0205 20/26/0205

 0006 معهد قوات األمن الخاصة / مربح 04/26/0205 08/26/0205

 083 معهد تدرٌب الشرطة / عجمان 08/00/0205 26/00/0205

 0124 قسم التأهٌل والتدرٌب / أم القٌوٌن 04/00/0205 08/00/0205
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 أسالٌب العمل بمعاٌٌر التمٌز

فئة 
 المشاركٌن

 الهدف االستراتٌجً ضباط صف
كافة الخدمات اإلدارٌة ضمان تقدٌم 

وفق معاٌٌر الجودة والكفاءة 
 والشفافٌة

عدد 
 المشاركٌن

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02

 الشروط

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 

 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 إبراز مفهوم اإلبداع والتمٌز فً المؤسسات الشرطٌة. 

 فً األداء الشرطً تحدٌد المعاٌٌر التمٌز. 

 تطوٌر نظم وأسالٌب العمل لمعاٌٌر التمٌز. 

 تطبٌق معاٌٌر التمٌز بجائزة سمو وزٌر الداخلٌة. 

 تطبٌق منهجٌة المقترحات واإلبداع واالبتكار المعتمدة بوزارة الداخلٌة 

 

 محتوى الدورة

 
 

 مفهوم اإلبداع والتمٌٌز فً المؤسسات الشرطٌة. 

  ًاالداء الشرطًمعاٌٌر واإلبداع ف. 

 ًنظم وأسالٌب العمل بمعاٌٌر التمٌز الشرط. 

 تطبٌقات على الجائزة سمو وزٌر الداخلٌة. 

 تطبٌقات منهجٌة المقترحات واإلبداع واإلبتكار المعتمدة بوزارة الداخلٌة. 

 .اإلبتكار فً أسالٌب العمل بمعاٌٌر التمٌز 

 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 010 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 05/20/0205 01/20/0205

 0033 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 02/20/0205 00/20/0205

 0006 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 20/28/0205 02/20/0205
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 أسالٌب تطوٌر الذات

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة 
وفق معاٌٌر الجودة والكفاءة 

 والشفافٌة

  02-02 عدد المشاركٌن
الربط بإطار 

 الكفاءة
 الكفاءة األساسٌة

 الشروط

 

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 

 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

  تطوٌر الذات لدى الموظفٌن أسالٌبتنمٌة مهارات وقدرات المشاركٌن حول 

 

 محتوى الدورة

 
 

  المفاهٌم العامة لنظرٌة التعلم 

 ًمقومات التغٌٌر االٌجاب 

 القبعات الست  أسلوب 

 التفكٌر النقدي والتطوٌر الذاتً أسلوب 

 تفعٌل الذات وامتبلك مهارات التمٌز  أسلوب 

 اإلبتكار فً اسالٌب تطوٌر الذات 

 
 

 بٌانات الدورة

 االنعقادتارٌخ 
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0014 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 02/20/0205 00/20/0205

 0021 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 03/21/0205 00/21/0205

 030 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 03/25/0205 00/25/0205

 0022 الشرطة االتحادٌة / الشارقةمدرسة  00/02/0205 24/02/0205
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 الوالء واالنتماء الوظٌفً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة 
وفق معاٌٌر الجودة والكفاءة 

 والشفافٌة

  02-02 عدد المشاركٌن
الربط بإطار 

 الكفاءة
 الكفاءة األساسٌة

 الشروط

 

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  .ًالتعرف على مفهوم الوالء واالنتماء الوظٌف 

  .تمكٌن المشاركٌن من صٌاغة قٌم للتعامل اإلٌجابً وتدعٌم تلك القٌم فً الممارسات اإلدارٌة 

  .خلق بٌئة عمل مؤسسٌة تنظٌمٌة إٌجابٌة ومحفزة تجعل الوالء واالنتماء 

 محتوى الدورة

 

  .ًتعرٌف الوالء واالنتماء الوظٌف 

  .ًأسالٌب زٌادة الوالء الوظٌف 

  .دور القٌادة فً ترسٌخ مفهوم الوالء الوظٌفً لدى العاملٌن 

  .ًمحددات الوالء واالنتماء الوظٌف 

  .ورش عمل وتطبٌقات 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0126 قسم التأهٌل والتدرٌب / أم القٌوٌن 02/20/0205 00/20/0205

 0011 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 06/21/0205 02/21/0205

 015 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 03/21/0205 00/21/0205

 022 معهد تدرٌب الشرطة / عجمان 02/22/0205 23/22/0205

 016 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة 06/24/0205 02/24/0205

 855 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 26/25/0205 22/25/0205

 0081 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 02/02/0205 00/02/0205

 025 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 08/00/0205 26/00/0205
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 النسائًأسالٌب العمل بمعاٌٌر التمٌز / العنصر 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة 
وفق معاٌٌر الجودة والكفاءة 

 والشفافٌة

  02-02 عدد المشاركٌن
الربط بإطار 

 الكفاءة
 الكفاءة األساسٌة

 الشروط

 

  .أن ال ٌقل المستوى التعلٌمً عن الثانوٌة العامة 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  التعرف على معاٌٌر التمٌز 

   اإللمام بأسالٌب العمل بمعاٌٌر التمٌز 

  ًجائزة الشٌخ خلٌفة( والقدرة على استخدام النماذج الخاصة  –التعرف على جوائز التمٌز )جائزة أبوظب

 بها وتطبٌق إجراءاتها. 

 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

 األداء الحكومً المتمٌز 

 اإلطار العام إلعداد التنمٌة للقٌادات كمحور من محاور التمٌز 

  اإلدارة اإلستراتٌجٌة كأحد المتطلبات الرئٌسٌة 

 األداء الحكومً بمعاٌٌر جائزة التمٌز 

 اإلستراتٌجٌة بمعاٌٌر جائزة التمٌز 

  ورشة عمل 

 
 
 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0100 قسم التأهٌل والتدرٌب / أم القٌوٌن 20/20/0205 05/20/0205
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 إدارة الوقت

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة 
وفق معاٌٌر الجودة والكفاءة 

 والشفافٌة

  02-02 عدد المشاركٌن
الربط بإطار 

 الكفاءة
 الكفاءة األساسٌة

 الشروط

 

  منتسبً وزارة الداخلٌة 

 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 .التعرٌف بمفهوم إدارة الوقت 

  إدراك المشارك ألهمٌة عامل الوقت وطرق االستفادة منه على أكمل وجه 

    .إطبلع المشارك على أسالٌب تنظٌم العمل والوقت وتحدٌد األولوٌات، وأهمٌة التفوٌض 

 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

  .إدراك أهمٌة الوقت 

 .العوامل التً تتسبب فً ضٌاع الوقت 

 .األسالٌب الفعالة إلدارة الوقت 

 .تنظٌم العمل والوقت 

 .تحدٌد األولٌات 

 .التفوٌض 

 .التنظٌم الفردي الستخدامات الوقت 

 .ورش عمل 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0013 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 20/20/0205 05/20/0205

 0028 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 20/28/0205 02/20/0205

 0020 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 06/21/0205 02/21/0205
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  ISO 9001:2015 المعتمد الداخلً المدقق+  العملً والتطبٌق والتحلٌل التحضٌر

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة 
وفق معاٌٌر الجودة والكفاءة 

 والشفافٌة

  02-02 عدد المشاركٌن
الربط بإطار 

 الكفاءة
 الكفاءة األساسٌة

 الشروط

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  التعرف على معاٌٌر المدقق الداخلً المعتمدISO 9001:2015 

 اكتساب مهارات وسلوكٌات المدقق 

 آلٌة التدقٌق 

 
 

 
 
 
 

 
 

 محتوى الدورة

 

  مقدمة عن تارٌخ النظام المدقق الداخلً المعتمد 

  التحضٌر والتحلٌل وتطبٌق للمدقق الداخلً المعتمد 

  شرح عملٌة التدقٌق والتحضٌر والتطبٌق العملً للمواصفة 

 شرح معاٌٌر المواصفة وعرض النماذج التً تمس المدقق من اتمام عملٌة التدقٌق 

 
 
 

 
 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0502 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 20/20/0205 05/20/0205

 0501 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 23/26/0205 20/26/0205
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 التمٌز فً األداء

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة 
وفق معاٌٌر الجودة والكفاءة 

 والشفافٌة

  02-02 عدد المشاركٌن
الربط بإطار 

 الكفاءة
 الكفاءة األساسٌة

 الشروط

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 

 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 .تعرٌف طرق ومفاهٌم التمٌز فً األداء 

 .ًتحدٌد متطلبات التمٌز الفردي والمؤسس 

 .استخدام النماذج والمعاٌٌر المحلٌة والدولٌة لبرامج التمٌز 

 .تطبٌق معاٌٌر برامج الشٌخ خلٌفة للتمٌز 

 
 

 محتوى الدورة

 

 .تحدٌد طبٌعة ومفاهٌم وأهمٌة وخصائص التمٌز فً األداء 

 .متطلبات تحول المنظمات نحو التمٌز فً األداء 

 .النماذج والمعاٌٌر الدولٌة والقدرات المحورٌة للتمٌز فً األداء 

 .التمٌز واإلبداع واالبتكار فً المنظمات 

 .ًتطبٌقات على برامج الشٌخ خلٌفة للتمٌز الحكوم 

 

 الدورةبٌانات 

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 012 معهد تدرٌب الشرطة / عجمان 20/20/0205 05/20/0205

 0002 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 25/20/0205 21/20/0205

 0031 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 02/28/0205 00/28/0205

 0003 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 00/28/0205 05/28/0205

 0125 قسم التأهٌل والتدرٌب / أم القٌوٌن 06/21/0205 02/21/0205

 010 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 00/23/0205 04/23/0205

 0032 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 26/25/0205 22/25/0205

 0001 األمن الخاصة / مربحمعهد قوات  21/02/0205 82/26/0205
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 إدارة الوقت واألولوٌات

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة 
وفق معاٌٌر الجودة والكفاءة 

 والشفافٌة

  02-02 عدد المشاركٌن
الربط بإطار 

 الكفاءة
 الكفاءة األساسٌة

 الشروط

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 العملٌة وتنظٌم والفائدة التكلفة منظور من وتوضٌحها األولوٌات وتحدٌد الوقت إدارة بمهارة المشاركٌن إلمام 

 األولوٌات وفهم اإلدارٌة

 علمً بشكل إلدارته الحاجة ومدى الوقت وأهمٌة طبٌعة تحدٌد 

 لها األفضل االستغبلل ٌضمن بما لؤلولوٌات السلٌم التخطٌط 

 الوقت مضٌعات مع السلٌم التعامل 

 محتوى الدورة

 

 العمل فً األولوٌات وأهمٌة مفهوم 

 األولوٌات تحدٌد فن 

 األولوٌات ترتٌب أسس 

 األولوٌات ترتٌب خطوات 

 بفاعلٌة أولوٌاتك تخطط كٌف"  تدرٌبً برنامج " 

 للوقت السلٌم العلمً التخطٌط متطلبات 

 للوقت الفعال التخطٌط على الدالة المؤشرات 

 ( أسبوعٌة/  ٌومٌة)  دقٌقة مهام أجندة تصنع كٌف"  تطبٌقً برنامج 

 الوقت لتخطٌط تطبٌقً برنامج 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 086 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 25/20/0205 21/20/0205

 0008 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 00/20/0205 05/20/0205

 0000 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 00/28/0205 05/28/0205

 085 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة 00/28/0205 05/28/0205

 0100 قسم التأهٌل والتدرٌب / أم القٌوٌن 00/02/0205 24/02/0205

 084 الشرطة / عجمانمعهد تدرٌب  00/02/0205 24/02/0205
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 إدارة الجودة الشاملة فً العمل الشرطً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة 
وفق معاٌٌر الجودة والكفاءة 

 والشفافٌة

  02-02 عدد المشاركٌن
الربط بإطار 

 الكفاءة
 الكفاءة األساسٌة

 الشروط

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 

 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  التً تغطً أساسٌات النظم  6220اإللمام بأهمٌة ومفهوم الجودة الشاملة وتفسٌر كل متطلبات األٌزو

 األساسٌة التً تحتاجها.

 .ًالتدرٌب على إدارة الجودة الشاملة فً العمل الشرط 

 
 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

  ماهٌة اإلجراءات وأهمٌتها 

 مفاهٌم الجودة الشاملة والخدمة المتمٌزة 

  أسباب ومظاهر الخلل فً اإلجراءات 

  المنهج العلمً لتبسٌط االجراءات 

   تطبٌقات عملٌة على االجراءات المتبعة حالٌا 

 
 
 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0080 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 25/20/0205 21/20/0205

 0082 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 03/25/0205 00/25/0205
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 ًئالقٌادٌة الناجحة / العنصر النسامهارات المرأة 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة 
الجودة والكفاءة وفق معاٌٌر 

 والشفافٌة

  02-02 عدد المشاركٌن
الربط بإطار 

 الكفاءة
 الكفاءة األساسٌة

 الشروط

 

 وزارة الداخلٌة.  باتمنتسب 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 اإلماراتً المجتمع تنمٌة خطط فً الرٌادي وحقها دورها تفعٌل أجل من المرأة لدى القٌادة مهارات تنمٌة 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

 وصفاته القائد مفهوم 

 القائد مهارات 

 قٌادٌة تصبحٌن كٌف 

 والمحلً الدولً المجتمع من قائدات 

 
 

 
 

 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0005 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 25/20/0205 21/20/0205

 0145 قسم التأهٌل والتدرٌب / أم القٌوٌن 00/20/0205 05/20/0205
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 أسس إعداد الخطط االستراتٌجٌة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة 
وفق معاٌٌر الجودة والكفاءة 

 والشفافٌة

  02-02 عدد المشاركٌن
الربط بإطار 

 الكفاءة
 الكفاءة األساسٌة

 الشروط

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 ًإكساب المشاركٌن مفهوم التخطٌط االستراتٌج 

  تعرٌف المشاركٌن على أنواع الخطط االستراتٌجٌة 

  ًإطبلع المشاركٌن على االدارة االستراتٌجٌة والتخطٌط االستراتٌج 

 
 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

  ًمفهوم التخطٌط االستراتٌج 

  أنواع الخطط االستراتٌجٌة 

  ًاإلدارة االستراتٌجٌة والتخطٌط االستراتٌج 

  ًجوانب التخطٌط االستراتٌج 

  ًالتكتٌك االستراتٌجً والتخطٌط االستراتٌج 

 اإلبتكار فً أسس إعداد الخطط اإلستراتٌجٌة 

 
 
 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0082 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 02/20/0205 00/20/0205

 808 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة 25/00/0205 21/00/0205
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 اعداد المتمٌز وأسالٌب التطوٌر الوظٌفً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة 
معاٌٌر الجودة والكفاءة وفق 

 والشفافٌة

  02-02 عدد المشاركٌن
الربط بإطار 

 الكفاءة
 الكفاءة األساسٌة

 الشروط

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 .ًتنمٌة معارف ومهارات المشاركٌن فً كٌفٌة إعداد المتمٌز وأسالٌب التطوٌر الوظٌف 

 
 

 محتوى الدورة

 

 .أسالٌب ووسائل التدرٌب إلعداد المتمٌز 

 .معوقات ومقومات إعداد المتمٌز 

 .التخطٌط الجٌد إلعداد المتمٌز 

 .أسالٌب التطوٌر الوظٌفً إلعداد المتمٌز 

 .متطلبات تحول المنظمات إلعداد المتمٌز 

 .النماذج والمعاٌٌر الدولٌة والقدرات المحورٌة إلعداد المتمٌز 

 تمٌز و أسالٌب التطوٌر الوظٌفً.اإلبتكار فً إعداد الم 

 
 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0083 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 02/20/0205 00/20/0205

 0012 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 04/26/0205 08/26/0205

 021 تدرٌب الشرطة / الفجٌرةمعهد  21/02/0205 82/26/0205
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 تنمٌة المهارات اإلدارٌة واإلشرافٌة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة 
وفق معاٌٌر الجودة والكفاءة 

 والشفافٌة

  02-02 عدد المشاركٌن
الربط بإطار 

 الكفاءة
 الكفاءة األساسٌة

 الشروط

 

 الدورة تستهدفهم الذٌن من ٌكون أن. 

 العسكري الزي ارتداء. 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 مع والتعامل الطوابٌر قٌادة مجال فً خبراتهم وزٌادة واالفراد الصف لضباط االشرافٌة المهارات تنمٌة 

 العملٌة وتطبٌقاتهم االدارٌة العملٌة بمراحل وتعرٌفهم المختلفة للدورات المنتسبٌن الطلبة

 محتوى الدورة

 

 ( واالرشاد والتوجٌه االستقبال)  للمشرف االداري والدور االشراف طبٌعة 

 الجزاء طوابٌر تنفٌذ كٌفٌة 

 اآلخرٌن وقٌاس التحفٌز 

 العسكرٌة والمرجٌعة الجمهور مع التعامل 

 القرار اتخاذ فً والمعاونة المشكبلت حل فً العلمٌة االسالٌب 

 ( العٌادات - الغٌاب - االنضباط - االوامر)  الٌومٌة والمتابعة الرقابة 

 عمل ورشة 

 التقارٌر كتابة 

 والمسؤولٌة السلطة 

 الوقائً االمن 

 ( والمحاكمات المكاتب دخول - والتفتٌش الطوابٌر قٌادة - االصطفاف)  مٌدانً تدرٌب 

 ( الطارئة الحاالت مع التعامل)  االولٌة االسعافات 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0085 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 00/20/0205 05/20/0205

 0010 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 21/02/0205 82/26/0205

 022 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 20/00/0205 05/02/0205
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 إعداد الخطط ومؤشرات األداء

 ضباط صف المشاركٌنفئة 
الهدف 

 االستراتٌجً

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة 
وفق معاٌٌر الجودة والكفاءة 

 والشفافٌة

  02-02 عدد المشاركٌن
الربط بإطار 

 الكفاءة
 الكفاءة األساسٌة

 الشروط

 

 الدورة تستهدفهم الذٌن من ٌكون أن 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  معرفة أبعاد العملٌة اإلدارٌة ومكوناتها 

  تعرٌف المشاركٌن صٌاغة األهداف وتحدٌد اإلستراتٌجٌة 

  تحدٌد المعاٌٌر وقٌاس مؤشرات األداء 

 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

  أبعاد العملٌة اإلدارٌة ومكوناتها 

 .صٌاغة األهداف وتحدٌد االستراتٌجٌات والسٌاسات 

 .مناهج وأسالٌب عملٌة التخطٌط 

 .وسائل أسالٌب الرقابة على التنفٌذ 

 .متابعة تنفٌذ األعمال 

 .األسالٌب العملٌة فً تحدٌد و وضع المعاٌٌر ومعدالت األداء 

 
 
 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0086 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 00/20/0205 05/20/0205

 0040 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 06/00/0205 02/00/0205
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 التخطٌط االستراتٌجً 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة 
وفق معاٌٌر الجودة والكفاءة 

 والشفافٌة

  02-02 عدد المشاركٌن
الربط بإطار 

 الكفاءة
 الكفاءة األساسٌة

 الشروط

 

 الدورة تستهدفهم الذٌن من المنسب ٌكون أن 

 العسكري الزي ارتداء 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 االستراتٌجً التخطٌط وخصائص األهداف تحدٌد 

 االستراتٌجً التخطٌط ومرتكزات عناصر تحدٌد 

 االسترتٌجٌة الخطط وصٌاغة تقٌٌم 

 االستراتٌجً التحلٌل أدوات استخدام 

 االستراتٌجً األداء تقٌٌم 

 

 

 

 محتوى الدورة

 

 الراهنة المتغٌرات ظل فً الشرطً للعمل وأهمٌته وخصائصه االستراتٌجً التخطٌط مفهوم 

 اإلستراتٌجٌة الخطط ومرتكزات عناصر 

 اإلستراتٌجٌة الخطط بناء 

 االستراتٌجً التخطٌط وأدوات أسالٌب 

 المنشودة األمنٌة األهداف لتحقٌق اإلستراتٌجٌة الخطط صٌاغة على التدرٌب 

 

 

 

 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0020 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 20/28/0205 02/20/0205

 026 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 20/25/0205 06/24/0205
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 الفرٌق األسالٌب الحدٌثة لبناء فرق العمل وتنمٌة روح

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة 
وفق معاٌٌر الجودة والكفاءة 

 والشفافٌة

  02-02 عدد المشاركٌن
الربط بإطار 

 الكفاءة
 الكفاءة األساسٌة

 الشروط

 

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

  فرٌق العمل.تحدٌد مفهوم 

 .توضٌح أنواع وطرق العمل 

 .توزٌع األدوار ورفع كفاءة األداء 

 .تحدٌد متطلبات بناء الفرق الناجحة 

 .إدارة فرق العمل 

 

 

 محتوى الدورة

 

 .نظرٌات مفهوم وأهمٌة فرٌق العمل وخصائصه 

 .أنواع فرق العمل ومراحل تكوٌنها 

 .توزٌع األدوار على أعضاء فرٌق العمل 

  اإلٌجابٌة والسلبٌة لفرٌق العمل.السلوكٌات 

  االفتراضٌةقٌادة العمل وتنظٌم أداء الفرٌق وإدارة الطرق. 

 .ًتقٌٌم أداء فرٌق العمل وكٌفٌة تطوٌر أداءه المستقبل 

  ًاألسالٌب الحدٌثة لبناء فرق العمل وتنمٌة روح الفرٌقاإلبتكار ف 

 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 التدرٌبكود  مكان االنعقاد

 إلى من

 0010 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 20/28/0205 02/20/0205

 023 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 05/02/0205 01/02/0205

 024 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة 20/00/0205 05/02/0205
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 الوالء واالنتماء المؤسسً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة 
وفق معاٌٌر الجودة والكفاءة 

 والشفافٌة

  02-02 عدد المشاركٌن
الربط بإطار 

 الكفاءة
 الكفاءة األساسٌة

 الشروط

 

  منتسبً وزارة الداخلٌة 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

  تحقٌق الكفاءة العالٌة.االلتزام بأخبلقٌات العمل وتقالٌد الوظٌفة بما ٌساعد على تأكٌد  

 .تمكٌن المشاركٌن من صٌاغة قٌم للتعامل اإلٌجابً وتدعٌم تلك القٌم فً الممارسات اإلدارٌة  

 .خلق بٌئة عمل مؤسسٌة تنظٌمٌة إٌجابٌة ومحفزة تجعل االنتماء والوالء  

 
 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

  الوالء الوظٌفً واالنتماء.مفهوم  

  المفاهٌم األساسٌة الحدٌثة للنظام الوظٌفً الجدٌد 

  ًأخبلقٌات العمل ركائز أساسٌة فً بناء الوالء الوظٌف 

 . ًالرضا الوظٌفً ودوره فً ضمان الوالء الوظٌف  

 

 

 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 011 الشرطة / عجمانمعهد تدرٌب  20/28/0205 02/20/0205

 018 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة 05/23/0205 01/23/0205

00/24/0205 03/24/0205 
 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة

012 

26/00/0205 08/00/0205 854 
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 تبسٌط االجراءات وتطوٌر أسالٌب العمل

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً

الخدمات اإلدارٌة ضمان تقدٌم كافة 
وفق معاٌٌر الجودة والكفاءة 

 والشفافٌة

  02-02 عدد المشاركٌن
الربط بإطار 

 الكفاءة
 الكفاءة األساسٌة

 الشروط

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 .تحدٌد االتجاهات والمداخل الحدٌثة فً تبسٌط اإلجراءات 

  أسالٌب العمل وتحسٌن اإلنتاجٌة.استخدام أدوات تطوٌر 

 .تطبٌق الخرائط والنماذج العملٌة فً تبسٌط اإلجراءات 

 .إعداد األدلة التنظٌمٌة 

 .هندسة أسالٌب العمل وتبسٌط اإلجراءات 

 

 

 

 محتوى الدورة

 

 .تحدٌد االتجاهات والمداخل الحدٌثة فً تبسٌط اإلجراءات وتطوٌر نظم العمل 

  ومعدالت األداء لتحدٌد مدى الحاجة إلى تبسٌط اإلجراءات وتطوٌر نظم العمل.القٌام بدراسة العمل 

 .استخدام الخرائط والنماذج المساعدة للقٌام على تبسٌط اإلجراءات وتطوٌر نظم العمل 

 .تصمٌم وتطوٌر نماذج العمل وإعداد األدلة التنظٌمٌة 

 ات وتطوٌر نظم العمل.االستفادة من مدخل إعادة هندسة نظم العمل فً تبسٌط اإلجراء 

  ًتبسٌط االجراءات وتطوٌر أسالٌب العملاإلبتكار ف 

 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0585 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 25/28/0205 21/28/0205
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 تنمٌة مهارات القدرات الذاتٌة والتفوق فً األداء

 ضباط صف المشاركٌنفئة 
الهدف 

 االستراتٌجً

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة 
وفق معاٌٌر الجودة والكفاءة 

 والشفافٌة

  02-02 عدد المشاركٌن
الربط بإطار 

 الكفاءة
 الكفاءة األساسٌة

 الشروط

 

 .أن ٌكون من الذٌن تستهدفهم الدورة 

 .ارتداء الزي العسكري 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 األداء ومقاٌٌس معاٌٌر اعداد 

 العمل فرق وتحسٌن وتطوٌر الحدٌثة التقنٌات استخدام 

 المؤسسً التمٌز ادارة 

 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

 االداري للتنظٌم الحدٌثة والمفاهٌم المبادئ 

 أفضل أداء نحو بالقٌاس االدارة 

 العمل وتطوٌر دراسة أسالٌب 

 العمل اجاراءات وتبسٌط وتحسٌن أدوات 

 المؤسسً والتمٌز التغٌٌر ادارة 

 تطبٌقٌة عمل ورش 

 

 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0030 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 25/28/0205 21/28/0205

06/21/0205 28/22/0205 
 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة

0022 

03/00/0205 02/00/0205 0040 
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 إدارة المتعاملٌن

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة 
وفق معاٌٌر الجودة والكفاءة 

 والشفافٌة

  02-02 عدد المشاركٌن
الربط بإطار 

 الكفاءة
 الكفاءة الفنٌة

 الشروط

 

 الدورة تستهدفهم الذٌن من ٌكون أن. 

 العسكري الزي ارتداء. 

 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 المتعاملٌن مع المتمٌز التعامل بمفاهٌم التعرٌف. 

 المتعاملٌن مع المتمٌز التعامل ثقافة ترسٌخ. 

 
 
 

 محتوى الدورة

 

 المتعاملٌن إدارة مفهوم. 

 وحرفٌة متمٌزة خدمات تقدٌم مبادئ. 

 المتعاملٌن خدمة فً المتمٌز األداء تحقٌق. 

 المتعاملٌن خدمة معاٌٌر تطبٌق. 

 

 

 

 

 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0025 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 25/28/0205 21/28/0205

 0024 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 03/24/0205 00/24/0205
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 مهارات اإلشراف والمتابعة

 ضباط صف المشاركٌنفئة 
الهدف 

 االستراتٌجً

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة 
وفق معاٌٌر الجودة والكفاءة 

 والشفافٌة

  02-02 عدد المشاركٌن
الربط بإطار 

 الكفاءة
 الكفاءة األساسٌة

 الشروط

 

 .أن ٌكون من الذٌن تستهدفهم الدورة 

 ارتداء الزي العسكري 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 .التعرف على مكونات وعناصر العملٌة اإلدارٌة وفقا  لمتطلبات العصر 

 .إدارة وتخطٌط الوقت والتفوٌض الفعال وتنظٌم العمل 

 .تحلٌل المشكبلت اإلدارٌة ابتكارا  واتخاذ القرارات 

 .التعرف على مبادئ االتصال واإلنصات الفعال واستخدام لغة الجسد 

  .تطبٌق أسالٌب التعامل مع الرؤساء والمرؤوسٌن واألنماط المختلفة لكل منهما 

 محتوى الدورة

 

  ًالمفاهٌم األساسٌة عن طبٌعة اإلشراف ف

 منظمات األعمال. 

  الوظائف األساسٌة لئلشراف فً منظمات

 األعمال.

  .دور المشرف فً متابعة وتقٌٌم أداء المنفذٌن 

  دور المشرف فً التعرٌف على دوافع واتجاهات

 المنفذٌن. 

  المهارات اإلدارٌة لتحقٌق االتصال الفعال

)المعوقات والمقومات( اإلدارٌة الفعالة 

 لجماعات العمل وتنمٌة الفرد.

  ًاألنماط المختلفة لئلشراف والقٌادة ف

 منظمات األعمال. 

  .تنمٌة مهارات االبتكار واإلبداع للمشرف 

 ات ومتطلبات تفوٌض السلطة. مهار 

  إدارة التغٌٌر والتحدث والدور الفعال

 للمشرف. 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

00/28/0205 02/28/0205 
 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة

0036 

22/25/0205 26/25/0205 0080 

 800 معهد تدرٌب الشرطة / عجمان 03/25/0205 00/25/0205

 0026 معهد قوات األمن الخاصة / مربح 00/02/0205 24/02/0205

 0034 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 08/00/0205 26/00/0205
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 تحسٌن اإلنتاجٌة ورفع مستوى األداء فً العمل الشرطً / العنصر النسائً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة 
وفق معاٌٌر الجودة والكفاءة 

 والشفافٌة

  02-02 عدد المشاركٌن
الربط بإطار 

 الكفاءة
 الكفاءة األساسٌة

 الشروط

 

 اإلدارٌة المجاالت فً العامبلت 

 التقٌد وااللتزام بالزي العسكري 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 اإلنتاجٌة لتحسٌن البلزمة والمهارات المعارف المشاركات إكساب 

 األمنً العمل فً األداء مستوى رفع لطرق المشاركات إدراك 

 المستقبلً أداءه تطوٌر وكٌفٌة العمل، فرٌق أداء تقٌٌم لكٌفٌة المشاركات إدراك 

 

 محتوى الدورة

 

 العمل فً األداء مستوى ورفع اإلنتاجٌة تحسٌن وأهمٌة مفهوم 

 اإلنتاجٌة فً المؤثرة العوامل 

 للمؤسسة الداخلٌة والبٌئة العمل ظروف 

 العمل فً األداء مستوى رفع عوامل 

 وخصائصه العمل فرٌق وأهمٌة مفهوم 

 تكوٌنها ومراحل العمل فرق أنواع 

 العمل فرٌق أعضاء على األدوار توزٌع 

 العمل لفرٌق والسلبٌة االٌجابٌة السلوكٌات 

 االفتراضٌة الطرق وإدارة الفرٌق أداء وتنظٌم العمل قٌادة 

 المستقبلً أداءه تطوٌر وكٌفٌة العمل فرٌق أداء تقٌٌم 

 

 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0035 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 02/28/0205 00/28/0205

 014 الشرطة / عجمانمعهد تدرٌب  06/28/0205 02/28/0205
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 إدارة المعرفة وكٌفٌة تنظٌم وتبسٌط اإلجراءات 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة 
وفق معاٌٌر الجودة والكفاءة 

 والشفافٌة

  02-02 عدد المشاركٌن
الربط بإطار 

 الكفاءة
 الكفاءة األساسٌة

 الشروط

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 

 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  تزوٌد المتدربٌن بالفارق التً تصنعه إدارة المعرفة فً مجاالت التنظٌم وإعادة التنظٌم ، وتزوٌدهم

بمجموعة من المهارات التً تمكنهم من فحص اإلجراءات وتحدٌد مواطن الضعف فٌها ، وإقتراح الوسائل 

 بتحقٌق إنسٌاب وتدفق العمل بسهولة وٌسر. واألسالٌب الكفٌلة

 

 محتوى الدورة

 
 

 .إعداد وتطوٌر الهٌاكل التنظٌمٌة فً ظل التكنولوجٌا المتقدمة 

 . إعداد خرائط تدفق العمل 

 .تحلٌل النظم وقٌاس فعالٌتها 

 .قٌاس وتحدٌد معدالت األداء 

  .تبسٌط إجراءات العمل 

 .تصمٌم النماذج وتبسٌطها ومٌكنتها 

 .ًإدارة المعرفة وأسالٌب إعادة التنظٌم ومعوقات إعادة التنظٌم المعرف 

 .التحسٌن المستمر فً التنظٌم وإجراءات العمل 

  ًإدارة المعرفة وكٌفٌة تنظٌم وتبسٌط اإلجراءاتاإلبتكار ف 

 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0018 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 02/28/0205 00/28/0205

 801 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 02/00/0205 00/00/0205
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 اإلدارة االستراتٌجٌة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة 
وفق معاٌٌر الجودة والكفاءة 

 والشفافٌة

  02-02 عدد المشاركٌن
الربط بإطار 

 الكفاءة
 الكفاءة األساسٌة

 الشروط

 

  منتسبً وزارة الداخلٌة 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 .ًمفهوم التخطٌط اإلستراتٌج 

 .تقٌٌم وصٌاغة اإلستراتٌجٌة 

 .تحدٌد البدائل اإلستراتٌجٌة واألختٌار من بٌنها 

 .ًاستخدام أدوات التحلٌل اإلستراتٌج 

  األداء اإلستراتٌجً.تقٌٌم 

 
 

 
 

 محتوى الدورة

 
 

 .مفهوم اإلطار النظري لمفهوم اإلدارة اإلستراتٌجٌة 

 .تصمٌم وصٌاغة اإلستراتٌجٌة 

 .تحدٌد البدائل اإلستراتٌجٌة للمنظمة 

 .تطبٌق وتنفٌذ اإلستراتٌجٌة 

 .التقٌٌم والرقابة على أداء اإلستراتٌجٌة 

 .اإلبتكار فً اإلدارة اإلستراتٌجٌة 

 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0042 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 00/28/0205 05/28/0205

 020 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة 04/26/0205 08/26/0205
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 إدارة الوقت للتغلب على ضغوط العمل

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة 
وفق معاٌٌر الجودة والكفاءة 

 والشفافٌة

  02-02 عدد المشاركٌن
الربط بإطار 

 الكفاءة
 الكفاءة األساسٌة

 الشروط

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 

 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

  التعامل معها ومدى أثرها النفسً على نتائج األداء التعرف على ضغوط العمل ومصادرها وأسبابها وكٌفٌة

 . وكذلك التخطٌط إلدارة الوقت وتحدٌد األولوٌات

 
 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 
 

 .معرفة ضغوط العمل ومصادرها وكٌفٌة التعامل معها 

 .تحدٌد أسباب ضغوط العمل وأثرها النفسً على نتائج األداء 

 .تخطٌط وإدارة الوقت وتحدٌد األولوٌات 

 .تغٌٌر نمط التفكٌر الذي ٌسبب خلق كثٌر من ضغوط العمل 

 .التغلب على الغضب والتحكم فٌه 

 .أدوات والٌات التخفٌف من مشاعر القلق 

 .القٌم واألهداف وعبلقتها بالضغوط النفسٌة 

  ًإدارة الوقت للتغلب على ضغوط العملاإلبتكار ف 

 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 853 معهد تدرٌب الشرطة / عجمان 22/21/0205 20/21/0205

 802 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 05/02/0205 01/02/0205
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 مؤشرات األداءكٌفٌة وضع 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة 
والكفاءة وفق معاٌٌر الجودة 
 والشفافٌة

  02-02 عدد المشاركٌن
الربط بإطار 

 الكفاءة
 الكفاءة األساسٌة

 الشروط

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 

 
 
 
 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 .تعرٌف المشاركٌن بأبعاد العملٌة اإلدارٌة ومكوناتها وصٌاغة اهدافها وتحدٌد استراتٌجٌتها 

  .تحدٌد معاٌٌر وقٌاس مؤشر األداء 

 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 
 

 .ابعاد العملٌة اإلدارٌة ومكوناتها 

 .صٌاغة األهداف وتحدٌد اإلستراتٌجٌات والسٌاسات 

 .مناهج وأسالٌب عملٌة التخطٌط 

 .وسائل واسالٌب الرقابة على التنفٌذ 

 ،متابعة تنفٌذ األعمال 

  األداء.اإلبتكار فً كٌفٌة وضع مؤشرات 

 

 

 

 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0012 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 06/21/0205 02/21/0205
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 أسالٌب وإجراءات التعامل مع المشكبلت

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة 
وفق معاٌٌر الجودة والكفاءة 

 والشفافٌة

  02-02 عدد المشاركٌن
الربط بإطار 

 الكفاءة
 الكفاءة األساسٌة

 الشروط

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 

 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

  الحلول تنمٌة معارف و قدرات و مهارات المشاركٌن حول أسالٌب و إجراءات التعامل مع المشكبلت و إٌجاد

 المثلى لها.

 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

 .مهارات تحلٌل المشكبلت 

 .المنهج العلمً لحل المشكبلت 

 .خطوات وأسالٌب حل المشكبلت 

 .العوامل السلوكٌة فً حل المشكبلت 

 .مهارات التفكٌر الخبلق فً حل المشكبلت 

  ًأسالٌب وإجراءات التعامل مع المشكبلت.اإلبتكار ف 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الدورةبٌانات 

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 038 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة 03/21/0205 00/21/0205
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  ISO 0202:6220 الجودة ادارة لنظام" معتمد رئٌس مدقق" تدقٌق فرٌق رئٌس

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً

اإلدارٌة ضمان تقدٌم كافة الخدمات 
وفق معاٌٌر الجودة والكفاءة 

 والشفافٌة

  02-02 عدد المشاركٌن
الربط بإطار 

 الكفاءة
 الكفاءة األساسٌة

 الشروط

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 

 
 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  التعرف على معاٌٌر مواصفة إدارة الجودةISO 9001:2015 

  اكتساب مهارات وسلوكٌات التدقٌق 

  آلٌة التدقٌق 

 

 

 

 

 محتوى الدورة

 
 

  مقدمة عن تارٌخ نظام إدارة الجودة 

  التعرٌف بالمنظمة العالمٌة للمواصفات والمقاٌٌس 

 توضٌح وشرح مهارات التدقٌق وسلوكٌات المدقق 

  شرح معاٌٌر المواصفة وعرض النماذج التً تمس المدقق من إتمام عملٌة التدقٌق 

 
 
 
 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0580 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 28/22/0205 06/21/0205

 0582 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 02/02/0205 00/02/0205
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 مهارات هندسة النجاح

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً

الخدمات اإلدارٌة ضمان تقدٌم كافة 
وفق معاٌٌر الجودة والكفاءة 

 والشفافٌة

  02-02 عدد المشاركٌن
الربط بإطار 

 الكفاءة
 الكفاءة األساسٌة

 الشروط

 

 .أن ٌكون من الذٌن تتطلب طبٌعة المشاركة فً هذة الدورة 

  .ارتداء الزي العسكري 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

  البرمجة اللغوٌة.التعرف على فن وعلوم 

 .التعرف على دور البرمجة اللغوٌة والعصبٌة فً  مجاالت الحٌاة الشخصٌة 

 .القدرة على تطوٌر مفهوم النجاح 

 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 
 

 .البرمجة اللغوٌة العصبٌة وتطبٌقاتها 

 .مواطن القوة والضعف فً الشخصٌة البشرٌة 

 .تحدٌد الرؤٌة والرسالة 

 األولوٌات. تحدٌد األهداف ومصفوفة 

 .اإلبتكار فً مهارات هندسة النجاح 

 

 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0084 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 02/22/0205 23/22/0205

 0102 قسم التأهٌل والتدرٌب / أم القٌوٌن 00/00/0205 05/00/0205
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 واإلدارة اإللكترونٌة وتحدٌاتهاإدارة المعرفة 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة 
وفق معاٌٌر الجودة والكفاءة 

 والشفافٌة

  02-02 عدد المشاركٌن
الربط بإطار 

 الكفاءة
 الكفاءة األساسٌة

 الشروط

 

 أن ٌكون من الذٌن تستهدفهم الدورة 

  العسكريارتداء الزي 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 اإلدارة ظل فً التمٌز تقنٌات وإكسابهم االلكترونٌة المنظمات تواجه التً بالتحدٌات المشاركٌن إلمام 

 االلكترونٌة

 فً المعرفة إلدارة نظام بناء من وتمكٌنهم المجال هذا فً التمٌز وآلٌة المعرف إدارة ماهٌة على االطبلع 

 مؤسساتهم

 محتوى الدورة

 

 المعرفة وإدارة االلكترونٌة الحكومة ومفهوم المعلومات وإدارة الكترونٌة اإلدارة مفهوم 

 االلكترونٌة اإلدارة ظل فً العمل وطرق إجراءات تصبح كٌف 

 خبلله من التمٌز وتقنٌات االنترنت فً المؤسسات انخراط مستوى 

 االلكترونٌة واإلدارة(  الهندرة)  العملٌات بناء إعادة بٌن العبلقة 

 االلكترونٌة اإلدارة ظل فً المالً السداد وطرق االلكترونً واألمن الحماٌة 

 االلكترونٌة اإلدارة ظل فً المؤسسات فً العمل آلٌة تصبح كٌف 

 ذلك تحقٌق دون تحول التً التحدٌات هً وما خٌال أم حقٌقة االلكترونٌة الحكومة هل 

 االلكترونٌة مؤسسات إلى المؤسسات لتحول العمل ومراحل الخطوات هً ما 

 المعرفة إدارة ومرتكزات ومكونات عناصر 

 المعرفة إدارة مفهوم انطلق ومتى لآلخرٌن ونقلها المعرفة إدارة أهمٌة 

 وصرٌحة ضمنٌة من المعرفة وأصناف أنواع 

 إعدادها ٌتم وكٌفٌة المعرفة خرائط مفهوم  

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب االنعقادمكان 

 إلى من

 0015 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 02/22/0205 23/22/0205
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 المهارات اإلشرافٌة الحدٌثة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة 
وفق معاٌٌر الجودة والكفاءة 

 والشفافٌة

  02-02 عدد المشاركٌن
الربط بإطار 

 الكفاءة
 الكفاءة األساسٌة

 الشروط

 

 أن ٌكون من الذٌن تستهدفهم الدورة 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 الفعال واإلشراف القٌادة  فً الحدٌث العلمٌة االسالٌب على التعرف. 

 الشرطٌة لؤلجهزة االشرافٌة اإلدارة خطوات تطبٌق. 

 المستقبلى االستشراف على القدرة ظل فً األمنى األداء تقٌٌم الٌات تنفٌذ. 

 التبادلٌة القٌادة أسالٌب تطبٌق. 

 
 

 
 

 

 محتوى الدورة

 

 العصر متطلبات ظل فً القٌادة  فً الحدٌث العلمٌة االسالٌب. 

 بها القٌادة فعالٌة تأثر ومدى الجدٌد العمل ومناخ العالمٌة والمتغٌرات التحوالت. 

 الفعال واإلشراف القٌادة. 

 الموقفٌة القٌادة"  االدارٌة القٌادة انماط ." 

 التبادلٌة القٌادة اسالٌب. 

 االدارة عملٌة عناصر على العالمٌة العملٌات أثر.  

 األمنٌة التحدٌات لمواجهة االشرافٌة اإلدارة . 

 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0032 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 02/22/0205 23/22/0205

 0023 معهد قوات األمن الخاصة / مربح 21/02/0205 82/26/0205
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 مهارات التخطٌط اإلداري / العنصر النسائً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة 
وفق معاٌٌر الجودة والكفاءة 

 والشفافٌة

  02-02 المشاركٌنعدد 
الربط بإطار 

 الكفاءة
 الكفاءة األساسٌة

 الشروط

 

  .أن تكون من العاملٌن أو من المرشحٌن للعمل فً هذا المجال 

  .أن ال ٌقل المؤهل العلمً عن الثانوٌة العامة 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

  األهداف.معرفة األسالٌب األساسٌة للتخطٌط والمتابعة وصٌاغة 

  .إعداد الخطط والبرامج الواقعٌة على جمٌع المستوٌات ثم متابعة تنفٌذها وإجراء التصحٌحات المناسبة 

 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 
 

 .التخطٌط أهمٌته وأهدافه 

 .أنواع ومشاكل التخطٌط 

 .أسالٌب التخطٌط 

 .الجودة وعبلقتها بالتخطٌط 

 .الرقابة والتخطٌط 

  ًالتخطٌط.الوقت وأهمٌته ف 

 .حاالت عملٌة فً التخطٌط 

 

 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0604 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 00/02/0205 24/02/0205
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 تحسٌن اإلنتاجٌة ورفع مستوى األداء فً العمل الشرطً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة 
وفق معاٌٌر الجودة والكفاءة 

 والشفافٌة

  02-02 عدد المشاركٌن
الربط بإطار 

 الكفاءة
 الكفاءة األساسٌة

 الشروط

 

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 .تحدٌد مفاهٌم تحسٌن اإلنتاجٌة ورفع مستوى األداء 

  العوامل المؤثرة فً اإلنتاجٌة.تحدٌد 

 .تحلٌل سبلسل القٌمة فً السلع والخدمات 

 .استخدام نماذج الموارد القدرات التنظٌمٌة 

 .بٌان طرق رفع وتحسٌن األداء واإلنتاجٌة 

 

 

 

 

 محتوى الدورة

 

 .مفهوم وأهمٌة تحسٌن اإلنتاجٌة ورفع مستوى األداء فً العمل 

 .العوامل المؤثرة فً اإلنتاجٌة 

 .التحلٌل البٌئً الداخلً للمؤسسة 

 .مدخل القٌمة المضافة لتحلٌل األنشطة والوظائف 

 .ًدور القائد فً تحسٌن اإلنتاج ورفع مستوى األداء الوظٌف 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0088 الشارقةمدرسة الشرطة االتحادٌة /  03/24/0205 00/24/0205

03/25/0205 82/25/0205 
 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة

852 

00/02/0205 02/02/0205 013 
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 إدارة الجودة الشاملة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة 
وفق معاٌٌر الجودة والكفاءة 

 والشفافٌة

  02-02 عدد المشاركٌن
الربط بإطار 

 الكفاءة
 الكفاءة األساسٌة

 الشروط

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 

 
 
 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 .ًمفهوم إدارة الجودة الشاملة فً العمل الشرط 

 .ًاستخدام طرق وادوات ادارة الجودة الشاملة فً العمل الشرط 

 .تحدٌد عناصر ومكونات نظم الجودة 

  الجودة لجائزة سمو وزٌر الداخلٌة.تطبٌق محددات نظام 

 

 

 

 محتوى الدورة

 
 

 .ًمفهوم إدارة الجودة الشاملة فً العمل الشرط 

 . مدخل تطبٌق ادارة الجودة الشاملة 

 . طرق وادوات اعداد ومناهج ادارة الجودة الشاملة 

 .اسالٌب وادوات اعداد دلٌل الجودة فً المؤسسات الشرطٌة 

  الجودة لجائزة سمو وزٌر الداخلٌة.ورش عمل وتطبٌقات نموذج 

 

 

 

 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 032 معهد تدرٌب الشرطة / عجمان 20/25/0205 06/24/0205



 المحور : اإلدارة والتخطٌط 

38 
    

 مهارات التخطٌط اإلداري

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً

 ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة
وفق معاٌٌر الجودة والكفاءة 

 والشفافٌة

  02-02 عدد المشاركٌن
الربط بإطار 

 الكفاءة
 الكفاءة األساسٌة

 الشروط

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 .تحدٌد مفهوم التخطٌط اإلداري 

 .ابراز مهارات وصٌاغة وتطبٌق وتقٌٌم الخطط اإلدارٌة 

 التخطٌط فً اتخاذ القرارات اإلدارٌة. استخدام ادوات 

 .تطبٌق منهجٌات اإلستراتٌجٌة بوزارة الداخلٌة 

 .تطبٌق سٌنارٌوهات اتخاذ القرار اإلداري 

 

 

 

 محتوى الدورة

 

 .مفهوم وعناصر وانواع الخطط اإلدارٌة 

 .صٌاغة وتطبٌق وتقٌٌم الخطط اإلدارٌة 

 .طرق وادوات اتخاذ القرار اإلداري 

  اإلستراتٌجً وإدارة التغٌٌر.التخطٌط 

 .ورشة عمل وتطبٌقات حول منهجٌات اإلستراتٌجٌة بوزارة الداخلٌة 

  ًمهارات التخطٌط اإلداري.اإلبتكار ف 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 802 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 20/25/0205 06/24/0205

 0524 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 03/25/0205 00/25/0205

 800 معهد تدرٌب الشرطة / عجمان 23/26/0205 20/26/0205

 0038 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 00/02/0205 24/02/0205
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 الوالء واالنتماء الوظٌفً / العنصر النسائً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة 
وفق معاٌٌر الجودة والكفاءة 

 والشفافٌة

  02-02 عدد المشاركٌن
الربط بإطار 

 الكفاءة
 الكفاءة األساسٌة

 الشروط

 

  .منتسبات وزارة الداخلٌة 

 

 

 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  .ًالتعرف على مفهوم الوالء واالنتماء الوظٌف 

  .تمكٌن المشاركات من صٌاغة قٌم للتعامل اإلٌجابً وتدعٌم تلك القٌم فً الممارسات اإلدارٌة 

  .خلق بٌئة عمل مؤسسٌة تنظٌمٌة إٌجابٌة ومحفزة تجعل الوالء واالنتماء 

 
 
 
 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

  .ًتعرٌف الوالء واالنتماء الوظٌف 

  .ًأسالٌب زٌادة الوالء الوظٌف 

  .دور القٌادة فً ترسٌخ مفهوم الوالء الوظٌفً لدى العاملٌن 

  .ًمحددات الوالء واالنتماء الوظٌف 

  .ورش عمل وتطبٌقات 

 
 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 020 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة 82/25/0205 03/25/0205
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 / العنصر النسائً التمٌز فً األداء

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة 
وفق معاٌٌر الجودة والكفاءة 

 والشفافٌة

  02-02 عدد المشاركٌن
الربط بإطار 

 الكفاءة
 الكفاءة األساسٌة

 الشروط

 

  .أن تكون من العامبلت فً األعمال اإلدارٌة 

 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  .التعرف على مفهوم وأهمٌة وخصائص التمٌز فً األداء 

  .اإللمام بالنماذج والمعاٌٌر الدولٌة للتمٌز فً األداء 

  .تمكٌن المشاركات من التعرف على مفهوم ونماذج التمٌز فً األداء لتحقٌق نتائج غٌر مسبوقة للتفوق 

 

 

 

 

 

 محتوى الدورة

 
 

  .تحدٌد طبٌعة ومفاهٌم وأهمٌة وخصائص التمٌز فً األداء 

  .متطلبات تحول المنظمات نحو التمٌز فً األداء 

  .النماذج والمعاٌٌر الدولٌة للتمٌز فً األداء 

  .تطبٌقات عملٌة على برنامج الشٌخ خلٌفة للتمٌز 

 

 

 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0004 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 23/26/0205 20/26/0205
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 أسالٌب التحفٌز وقٌاس الرضا الوظٌفً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة 
وفق معاٌٌر الجودة والكفاءة 

 والشفافٌة

  02-02 عدد المشاركٌن
الربط بإطار 

 الكفاءة
 الكفاءة الفنٌة

 الشروط

 

 الدورة تستهدفهم ممن ٌكون أن 

 العسكري الزي ارتداء 

 

 

 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 االنتاجٌة العاملٌن طاقات لتفجٌر الوظٌفً والرضا التحفٌز مجال فً والمعلومات بالمفاهٌم المشاركٌن تزوٌد 

 الوظٌفً الرضا معدالت وزٌادة

 
 
 
 
 
 
 

 الدورةمحتوى 

 

 اإلنسانً السلوك 

 والتحفٌز الدافعٌة نظرٌات 

 الوظٌفً والرضا والتحفٌز اإلنتاجٌة بٌن العبلقة 

 الوظٌفً الرضا قٌاس على وتأثٌرها التحفٌز أنواع 

 .ًاإلبتكار فً أسالٌب التحفٌز وقٌاس الرضا الوظٌف 

 

 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 033 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 02/26/0205 03/26/0205

 0602 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 08/00/0205 26/00/0205
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 (  Kyzen)  االدارة فً المستمر التطوٌر اسلوب

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة 
الجودة والكفاءة وفق معاٌٌر 

 والشفافٌة

  02-02 عدد المشاركٌن
الربط بإطار 

 الكفاءة
 الكفاءة األساسٌة

 الشروط

 

 .ًتطوٌر األداء المؤسس 

 ( 5الخطوات الخمس.)( للتطوٌر بأسلوب )الكاٌزن 

  .التعرف على أهم ممٌزات األسلوب الٌابانً فً اإلدارة 

 

 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  األداء المؤسسً.تطوٌر 

 ( 5الخطوات الخمس.)( للتطوٌر بأسلوب )الكاٌزن 

  .التعرف على أهم ممٌزات األسلوب الٌابانً فً اإلدارة 

 
 

 
 

 محتوى الدورة

 

 )تطوٌر األداء المؤسسً )الكاٌزن 

 )خصائص أسلوب )كاٌزن 

 )توزٌع مسؤولٌات )كاٌزن 

  الٌابانٌة.التحسٌن المستمر فً العملٌات باستخدام مفاهٌم كاٌزن 

 .الخطوات الخمس للتطوٌر بأسلوب كاٌزن 

   .تحسٌن اإلنتاجٌة من خبلل األداء والفاعلٌة والكفاءة واإلنتاجٌة 

 
 

 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0084 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 04/26/0205 08/26/0205

 0108 قسم التأهٌل والتدرٌب / أم القٌوٌن 02/02/0205 00/02/0205
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 تطبٌقات إدارة الجودة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة 
وفق معاٌٌر الجودة والكفاءة 

 والشفافٌة

  02-02 عدد المشاركٌن
الربط بإطار 

 الكفاءة
 الكفاءة األساسٌة

 الشروط

 

 الدورة تستهدفهم الذٌن من ٌكون أن 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 الشرطً العمل فً الشاملة الجودة إدارة مفهوم تحدٌد. 

 الشرطً العمل فً الشاملة الجودة ادارة وادوات طرق استخدام. 

 الجودة نظم ومكونات عناصر تحدٌد. 

 الداخلٌة وزٌر سمو لجائزة الجودة نظام محددات تطبٌق. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 محتوى الدورة

 

 الشرطً العمل فً الشاملة الجودة إدارة مفهوم. 

 الشاملة الجودة ادارة تطبٌق مدخل . 

 الشاملة الجودة ادارة ومناهج اعداد وادوات طرق . 

 الشرطٌة المؤسسات فً الجودة دلٌل اعداد وادوات اسالٌب. 

 الداخلٌة وزٌر سمو لجائزة الجودة نموذج وتطبٌقات عمل ورش. 

 
 
 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 835 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 21/02/0205 82/26/0205
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 اإلدارة المكتبٌة الحدٌثة واألرشفة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة 
والكفاءة وفق معاٌٌر الجودة 
 والشفافٌة

  02-02 عدد المشاركٌن
الربط بإطار 

 الكفاءة
 الكفاءة األساسٌة

 الشروط

 

  أن ٌكون من منتسبً وزارة الداخلٌة 

 ارتداء الزي العسكري 

 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  تعرف المشاركٌن على آلٌة العمل بمحور الحكومة االلكترونٌة 

  .إلمام المشاركٌن بالمكونات والمتطلبات التقنٌة للوصول للحكومة اإللكترونٌة 

  قدرة المشارك على تحلٌل السمات الممٌزة لئلدارة اإللكترونٌة المكتبٌة 

  .التعرف على طرق صٌاغة الموضوعات والمقترحات 

 
 
 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

 .صٌاغة الموضوعات واألفكار والمقترحات 

  إعداد وكتابة التقارٌر ومهارات التعامل مع المراسبلت ومعالجتها 

  طرق وأسالٌب التحول للحكومة اإللكترونٌة 

  .تطبٌقات عملٌة 

 
 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 838 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة 00/02/0205 24/02/0205
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 قائب المعرفةناعة حص

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة 
وفق معاٌٌر الجودة والكفاءة 

 والشفافٌة

  02-02 عدد المشاركٌن
الربط بإطار 

 الكفاءة
 الكفاءة األساسٌة

 الشروط

 

 الدورة تستهدفهم الذٌن من ٌكون أن 

 العسكري الزي ارتداء 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 كٌفٌة أو لها األساسٌة والمكونات وأنواعها وأهدافها المعرفة ماهٌة على للتعرف المشاركٌن مهارات تنمٌة 

 وإعدادها لها التحضٌر

 بالمنظمة األخرى واإلدارات البشرٌة التنمٌة مجال فً المعرفة عن المسئولٌن من المطلوب الدور تحدٌد 

 استثمارها وكٌفٌة المعرفة صناعة فً المشاركة فً واالستشارٌٌن الخبراء دور 

 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

 بٌنهم واالختبلف التشابه وأوجه التدرٌبٌة بالحقائب وعبلقتها المعرفة حقائب مفهوم 

 وأنواعها وأهدافها المعرفة حقائب أهمٌة 

 المعرفة حقائب إلعداد والحدٌثة التقلٌدٌة المصادر 

 المعرفة صناعة ومراحل مكونات 

 وصبلحٌاتهم مسئولٌاتهم وتحدٌد المعرفة حقائب صناعة بعملٌة الصلة ذات األطراف تحدٌد 

 المعرفة حقائب إلعداد الدولٌة المعاٌٌر 

 استثمارها وكٌفٌة المعرفة حقائب موازنة تقدٌر 

 المعرفٌة اإلدارات عن التدرٌبٌة األفبلم إعداد 

 النهائٌة الحقائب 

 

 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 028 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة 05/02/0205 01/02/0205
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 التحفٌز وأثره فً تغٌٌر عادات الموظفٌن

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة 
وفق معاٌٌر الجودة والكفاءة 

 والشفافٌة

  02-02 عدد المشاركٌن
الربط بإطار 

 الكفاءة
 الكفاءة الفنٌة

 الشروط

 

  .أن ٌكون من الذٌن تستهدفهم الدورة 

 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 للتحفٌز المختلفة األنواع بٌن التمٌز 

 للتحفٌز المناسبة االستراتٌجٌات استخدام 

 لها المناسبة الحلول واقتراح الموظفٌن تحفٌز تواجه التً المعوقات تشخٌص 

 اإلنسانً السلوك على العادات تأثٌر بٌان 

 العادات وتغٌٌر تشكٌل عملٌة بها تمر التً المراحل تحدٌد 

 

 

 

 محتوى الدورة

 

 العمل فً اإلنسانً السلوك 

 اإلنسانً السلوك على وتأثٌرها العادات 

 العادات وتغٌٌر تشكٌل فً المؤثرة العوامل 

 للتحفٌز العلمٌة واألسس المفاهٌم 

 للتحفٌز الحدٌثة والنظرٌات التقلٌدٌة النظرٌات 

 التحفٌز أنواع 

 والجماعً الفردي التحفٌز استراتٌجٌات 

 تطبٌقٌة عمل ورش 

 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 031 الشارقةمعهد تدرٌب الشرطة /  02/02/0205 00/02/0205
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 األداء المتمٌز وأسالٌب التطوٌر الوظٌفً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة 
وفق معاٌٌر الجودة والكفاءة 

 والشفافٌة

  02-02 عدد المشاركٌن
الربط بإطار 

 الكفاءة
 الكفاءة األساسٌة

 الشروط

 

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 

 
 
 
 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 .ًتنمٌة معارف ومهارات المشاركٌن فً كٌفٌة إعداد المتمٌز وأسالٌب التطوٌر الوظٌف 

 

 

 

 

 محتوى الدورة

 

 .أسالٌب ووسائل التدرٌب إلعداد المتمٌز 

 .معوقات ومقومات إعداد المتمٌز 

 .التخطٌط الجٌد إلعداد المتمٌز 

  ًإلعداد المتمٌز.أسالٌب التطوٌر الوظٌف 

 .متطلبات تحول المنظمات إلعداد المتمٌز 

 .النماذج والمعاٌٌر الدولٌة والقدرات المحورٌة إلعداد المتمٌز 

 
 
 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0016 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 02/02/0205 00/02/0205
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 جوائز التمٌز وطرق إعداد ملفاتها 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة 
وفق معاٌٌر الجودة والكفاءة 

 والشفافٌة

  02-02 عدد المشاركٌن
الربط بإطار 

 الكفاءة
 الكفاءة األساسٌة

 الشروط

 

 الدورة تستهدفهم الذٌن من ٌكون أن 

 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 التمٌز جوائز ملفات واعداد التمٌز لمعاٌٌر وفقُا العمل مهارات المشاركٌن اكساب 

 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 
 

 المختلفة التمٌز بجوائز التعرٌف 

 التمٌز بمعاٌٌر التعرٌف 

 انواعها بمختلف الجوائز ملفات طرق دراسة 

 التمٌز جوائز منهجٌات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0603 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت  02/00/0205 00/00/0205
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 العملٌات تخطٌط+  المشكبلت حل وأسالٌب تقنٌات+  ISO 9001 2015 مواصفة تطبٌقات

  الوثائق وضبط التوثٌق+  األداء وتحسٌن

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة 
وفق معاٌٌر الجودة والكفاءة 

 والشفافٌة

  02-02 عدد المشاركٌن
الربط بإطار 

 الكفاءة
 الكفاءة األساسٌة

 الشروط

 

  منتسبً وزارة الداخلٌة 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  الرئٌسٌة والعملٌات الداعمة.تعرٌف العملٌة والفرق بٌم العملٌات 

  أساس المنهجٌة المنتظمة فً حل المشكبلت ومن ثم فهم الفوائد المرجوة من هذه المنهجٌة 

 فهم عبلقة دورة تطوٌر األداء المستمر )دٌمنج( بعملٌة حل المشكبلت وحاالت عدم المطابقة 

  مبدأ الخطوات الثمانٌة فً حل فهم أسلوبٌن على األقل من األسالٌب المعتمدة لحل المشكبلت وفهم

 المشكبلت

 

 

 

 

 محتوى الدورة

 

 تخطٌط العملٌات وتحسٌن العملٌات، وإدارة تغٌٌر العملٌات بناء على النتائج 

  9001:2015بناء مخطط سٌر العملٌات بناء على متطلبات مواصفة األٌزو 

  5001:2019متطلبات التوثٌق والسجبلت بحسب مواصفة األٌزو 

  المخاطر التشغٌلٌة المرتبطة بالعملٌات وكٌفٌة بناء الضوابط للسٌطرة على تلك المخاطرتقٌٌم 

 المنهجٌة المنتظمة )التفكٌر التسلسلً( لحل المشكبلت 

 تحدٌد ما ٌتطلب توثٌقه لنظام إدارة الجودة 

 توضٌح كٌفٌة استخدام أنظمة تكنولوجٌا المعلومات لضبط المعلومات لضبط األنظمة الموثقة 

 دوات واألسالٌب وتحدٌد المشكبلت وآثارها وإٌجاد السبب الجذرياأل 

 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0586 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت  02/00/0205 00/00/0205
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  التغلب على ضغوط العمل / العنصر النسائً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة 
وفق معاٌٌر الجودة والكفاءة 

 والشفافٌة

  02-02 عدد المشاركٌن
الربط بإطار 

 الكفاءة
 الكفاءة األساسٌة

 الشروط

 

 وزارة الداخلٌة  باتمنتس 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  .التعرف على ضغوط العمل ومصادرها وكٌفٌة التعامل معها 

  .تحدٌد أسباب ضغوط العمل وأثرها النفسً على نتائج األداء 

  .تعرٌف المشاركٌن بالتخطٌط وإدارة الوقت وتحدٌد األولوٌات 

  .إلمام المشاركٌن باستخدام أدوات وآلٌات التخفٌف من مشاعر القلق 

 
 

 

 محتوى الدورة

 
 

  .طبٌعة الوقت كأصل من األصول المستخدمة إلنجاز العمل 

  .ًاألخطاء الشائعة فً استخدام الوقت على المستوى الفردي والجماعً والتنظٌم 

  .اإلدارة السلٌمة للوقت واالجتماعات ومهارة التفوٌض 

 ًطبٌعة ضغوط العمل واالختراق النفس 

  .أنماط الشخصٌة وأثرها فً التعامل مع الضغوط 

 نٌف وتحلٌل مضٌعات الوقت واألسالٌب الفنٌة فً التخطٌط للوقت. تص 

  .ما هو التمٌز فً إدارة الوقت وضغوط العمل 

  هل هناك أسالٌب متمٌزة وغٌر متمٌزة فً إدارة ضغوط العمل وما هً األسالٌب المتمٌزة التً ٌمكن استخدامها

 فً مواجهة ضغوط العمل. 

 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0586 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة 06/00/0205 02/00/0205
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 نشر ثقافة التمٌز 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة 
وفق معاٌٌر الجودة والكفاءة 

 والشفافٌة

  02-02 عدد المشاركٌن
بإطار الربط 

 الكفاءة
 الكفاءة األساسٌة

 الشروط

 

  منتسبً وزارة الداخلٌة 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 .التعرف على مفهوم وطبٌعة التمٌز والمصطلحات المتداخلة معه والعناصر التً تعتمد علٌها إدارة التمٌز 

  والخدمات الشرطٌةتطبٌق آلٌات إدارة التمٌز ومقوماتها فً األنشطة والعملٌات 

 .أدوات تطبٌق جائزة اإلمارات لؤلداء الحكومً المتمٌز 

 
 
 

 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

 .مفهوم التمٌز وعناصر إدارته 

 المعنى االصطبلحً للتمٌز 

 مجاالت إدارة التمٌز ومقوماتها 

 المتطلبات الرئٌسٌة إلدارة التمٌز 

 معاٌٌر تقٌٌم األداء المتمٌز فً المؤسسات الشرطٌة 

 تحدٌد تقٌٌم أو مستوٌات التمٌز فً األداء 

 تطبٌقات النموذج األوروبً للتمٌز فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة 

 
 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0030 معهد قوات األمن الخاصة / مربح  08/00/0205 26/00/0205
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 مفاهٌم الجودة الحدٌثة وتطبٌقاتها 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة 
وفق معاٌٌر الجودة والكفاءة 

 والشفافٌة

  02-02 عدد المشاركٌن
الربط بإطار 

 الكفاءة
 الكفاءة األساسٌة

 الشروط

 

  منتسبً وزارة الداخلٌة 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 واالداء الخدمات تطوٌر بهدف الحدٌثة الجودة تطبٌق مجال فً المشاركٌن مهارات تنمٌة 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

 الحدٌثة الجودة لنظام االساسٌة المفاهٌم 

 االمنً العمل فً تطبٌقها وكٌفٌة الحدٌثة الجودة ادارة 

 الحدٌثة الجودة مجال فً وعالمٌة محلٌة وتجارب متنوعة افكار 

 الحدٌثة الجودة نظام اداء مقاٌٌس 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 030 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 02/00/0205 03/00/0205



 المحور : اإلدارة والتخطٌط 

53 
    

 التمٌز المؤسسً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة 
وفق معاٌٌر الجودة والكفاءة 

 والشفافٌة

  02-02 عدد المشاركٌن
الربط بإطار 

 الكفاءة
 الكفاءة األساسٌة

 الشروط

 

 الدورة تستهدفهم الذٌن من المنسب ٌكون أن 

 العسكري الزي ارتداء 

 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  التعرف على مفهوم ونماذج التمٌز لؤلداء.تمكٌن المشاركٌن من 

 .التعرف على النموذج األوروبً للتمٌز 

 .التمكٌن من وضع مؤشرات األداء 

 

 

 

 محتوى الدورة

 

 .مفهوم وأهمٌة التمٌز فً األداء 

 )شرح نظام التقٌٌم وتطبٌقاته )رادار 

 شرح النموذج األوروبً للتمٌز ومعاٌٌره 

 المنهجٌات )وضع مؤشرات األداء(. مفهوم وكٌفٌة الربط بٌن 

 
 
 
 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 032 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة 04/00/0205 08/00/0205

 



 اإلعداد األساسًالمحور : 

1 
    

 المستجدٌن ) اإلعداد األساسً / العنصر النسائً (

 الربط بإطار الكفاءة ضباط صف المشاركٌن فئة
إدارة  –الضباط  صف مدٌر فرع تدرٌب

 التدرٌب

 الشروط

 

 كون من مواطنً دولة اإلمارات.أن ت 

  الفحص الطبً.اجتٌاز 

 الدراسة االبتدائٌة كحد أدنى. أن تكون قد أنهت 

 أي دورة إعداد أساسً. تقد اجتاز ةكون المنسبأن ال ت 

 .التفرٌغ الكامل طوال مدة الدورة 

 ارتداء الزي العسكري  

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  ًللعمل كمنسبً لوزارة الداخلٌة.إعداد وتأهٌل المتدربٌن علمٌاً وعملٌاً وتدرٌبهم عسكرٌاً وبدنٌا 

 أن ٌترجم المتدرب حب النظام واالنضباط فً حٌاته الوظٌفٌة 

  .أن ٌألف المتدرب االنتقال من الحٌاة المدنٌة إلى الحٌاة النظامٌة 

  أن ٌكوووون المتووودرب قوووادراً علوووى تطبٌوووا المعلوموووات اإلدارٌوووة والقانونٌوووة والشووورطٌة وال قافٌوووة التوووً تلقاهوووا

 للقٌام بالوظائف والمهام الموكلة إلٌهم بوزارة الداخلٌة.  

 
 

 محتوى الدورة

 
 

 المواد النظرٌة:

 .األخطاء المسلكٌة 

 .مكافحة المخدرات 

 .القوانٌن الخصوصٌة 

  القسم العام".قانون العقوبات" 

 .قانون المخدرات 

 .ال قافة اإلسالمٌة 

 .عملٌات الشرطة 

 "قانون العقوبات "القسم الخاص 

 .ًالدفاع المدن 

 .حقوا اإلنسان 

 

 

 .ًأسس العمل الشرط 

 .قافة احترام القانون  

 .االتصاالت اإلدارٌة 

 .ًأسس التحقٌا الجنائ 

 .ًاألمن الوقائ 

 .الشرطة المجتمعٌة 

 .قانون اإلجراءات 

 .المرور 

 .اإلسعافات األولٌة 

 .إدارة األفراد 

 

 

 المواضٌع التدرٌبٌة:

 .الرٌاضة 

 .الرماٌة 

 .المشاة 

 .عملٌات الشرطة 

 ةاألسلح. 

 .المراسم 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 8341 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 41/10/8142 41/14/8142

 



 اإلعداد األساسًالمحور : 

2 
    

 المستجدٌن ) التأهٌل المهنً (

 الربط بإطار الكفاءة ضباط صف المشاركٌن فئة
إدارة  –الضباط  صف مدٌر فرع تدرٌب

 التدرٌب

 الشروط

 

 .أن ٌكون من مواطنً دولة اإلمارات 

 .ًاجتٌاز الفحص الطب 

 .أن ٌكون قد أنهى الدراسة االبتدائٌة كحد أدنى 

  إعداد أساسً.أن ال ٌكون المنسب قد اجتاز أي دورة 

 .أن ٌكون المنسب قد اجتاز دورة األغرار فً القوات المسلحة 

 ارتداء الزي العسكري 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

   إلمووووام الدارسووووٌن بالمعووووارف والمهووووارات األساسووووٌة والسوووولوكٌة والعلمٌووووة بمووووا ٌوووو هلهم لالنخووووراط فووووً سوووول

 الشرطة.

  الوظٌفة النظامٌة.أن ٌألف المتدرب العمل الشرطً ومقتضٌات 

  أن ٌكوووون المتووودرب قوووادراً علوووى تطبٌوووا المعلوموووات اإلدارٌوووة والقانونٌوووة والشووورطٌة وال قافٌوووة التوووً تلقاهوووا

 للقٌام بالوظائف والمهام الموكلة إلٌهم بوزارة الداخلٌة. 

 

 محتوى الدورة

 

  .األخطاء المسلكٌة 

 .ًأسس العمل الشرط 

 .الشرطة المجتمعٌة 

  .قافة احترام القانون  

  .اإلسعافات األولٌة 

 .قانون العقوبات الخاص / العام 

 قانون اإلجراءات الجزائٌة 

 إدارة األفراد 

  األمن الوقائً ، العالقات العامة وفن التعامل مع الجمهور 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

11/18/8142 48/11/8142 
 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة

8340 

42/44/8142 81/14/8143 8342 



 اإلعداد األساسًالمحور : 

3 
    

 المستجدٌن ) اإلعداد األساسً (

 الربط بإطار الكفاءة ضباط صف المشاركٌن فئة
إدارة  –الضباط  صف مدٌر فرع تدرٌب

 التدرٌب

 الشروط

 

 ٌ كون من مواطنً دولة اإلمارات.أن 

 .ًاجتٌاز الفحص الطب 

 الدراسة االبتدائٌة كحد أدنى. أن ٌكون قد أنهى 

 ٌ كون المنسب قد اجتاز أي دورة إعداد أساسً.أن ال 

 .التفرٌغ الكامل طوال مدة الدورة 

 ارتداء الزي العسكري  

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  ًلوزارة الداخلٌة.إعداد وتأهٌل المتدربٌن علمٌاً وعملٌاً وتدرٌبهم عسكرٌاً وبدنٌاً للعمل كمنسب 

 أن ٌترجم المتدرب حب النظام واالنضباط فً حٌاته الوظٌفٌة 

  .أن ٌألف المتدرب االنتقال من الحٌاة المدنٌة إلى الحٌاة النظامٌة 

  أن ٌكوووون المتووودرب قوووادراً علوووى تطبٌوووا المعلوموووات اإلدارٌوووة والقانونٌوووة والشووورطٌة وال قافٌوووة التوووً تلقاهوووا

 لموكلة إلٌهم بوزارة الداخلٌة.  للقٌام بالوظائف والمهام ا

 محتوى الدورة

 
 

 المواد النظرٌة:

 .األخطاء المسلكٌة 

 .مكافحة المخدرات 

 .القوانٌن الخصوصٌة 

 ."قانون العقوبات "القسم العام 

 .قانون المخدرات 

 .ال قافة اإلسالمٌة 

 .عملٌات الشرطة 

 "قانون العقوبات "القسم الخاص 

 .ًالدفاع المدن 

 .حقوا اإلنسان 

 

 

 .ًأسس العمل الشرط 

 .قافة احترام القانون  

 .االتصاالت اإلدارٌة 

 .ًأسس التحقٌا الجنائ 

 .ًاألمن الوقائ 

 .الشرطة المجتمعٌة 

 .قانون اإلجراءات 

 .المرور 

 .اإلسعافات األولٌة 

 .إدارة األفراد 

 

 

 المواضٌع التدرٌبٌة:

 .الرٌاضة 

 .الرماٌة 

 .المشاة 

 .عملٌات الشرطة 

 ةاألسلح. 

 .المراسم 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

42/18/8142 48/11/8142 
 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة

8342 

13/13/8142 11/18/8143 8341 

 



 التأهٌل للترقً لصف الضباطالمحور : 

1 
    

 التأهٌل لرتبة مساعد

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة ضباط صف المشاركٌن فئة

 الشروط

 

  برتبة رقٌب أول.كون ٌأن 

  ٌكون قد اجتاز دورة المستجدٌن او التأهٌل المهنً.أن 

 ترقٌة. أمضً مدة سنتٌن على آخر 

 .ًاجتٌاز الفحص الطب 

 ارتداء الزي العسكري 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 ن ٌتم إعداد ضباط الصف من رتبة رقٌب أول وتأهٌلهم للترقً إلى رتبة مساعد.أ 

  .تنمٌة معلومات المتدربٌن وصقل قدراتهم اإلدارٌة والقانونٌة واألمنٌة والشرطٌة 
 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

 :المواد النظرٌة 

 .االتصاالت اإلدارٌة 

  .محضر التحقٌق 

 .ًاألمن الوقائ 

 .أسس العملٌة اإلدارٌة 

  .أحكام العقوبات الجنائٌة 

 .مبادئ اإلجراءات الجزائٌة 

 

 

 

 

 
 
 

 .ثقافة احترام القانون 

 .حقوق اإلنسان 

 .مهارات القٌادة واإلشراف 

 .دفع وتحفٌز العاملٌن 

 .طرق اإلسعافات األولٌة 

 .التحقٌق اإلداري 

 

 

 :المواد العلمٌة 

 .المشاة 

 .الرماٌة 

 .األسلحة 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 8280 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 12/10/8102 82/10/8102

10/10/8102 08/10/8102 
 أكادٌمٌة الدفاع المدنً

8828 

10/01/8102 08/00/8102 8828 

 8288 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 00/08/8102 82/01/8102

 



 التأهٌل للترقً لصف الضباطالمحور : 

2 
    

 التأهٌل لرتبة عرٌف

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة ضباط صف المشاركٌن فئة

 الشروط

 

  أول. شرطًبرتبة كون ٌأن 

  ٌكون قد اجتاز دورة المستجدٌن او التأهٌل المهنً.أن 

 على آخر ترقٌة. أمضً مدة سنتٌن 

 .ًاجتٌاز الفحص الطب 

 ارتداء الزي العسكري 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  عرٌفأول وتأهٌلهم للترقً إلى رتبة  شرطًأن ٌتم إعداد ضباط الصف من رتبة. 

  .تنمٌة معلومات المتدربٌن وصقل قدراتهم اإلدارٌة والقانونٌة واألمنٌة والشرطٌة 
 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

 :المواد النظرٌة 

 .األخطاء المسلكٌة 

 .االتصاالت اإلدارٌة 

 .عملٌات الشرطة 

 .ًالتحقٌق الجنائً الفن 

 .قانون اإلجراءات الجزائٌة 

 .ًاألمن الوقائ 

 

 

 

 

 
 
 

 .ثقافة احترام القانون 

 .طرق اإلسعاف السرٌع 

 العامة وفن التعامل مع  تالعالقا

 الجمهور.

 

 

 :المواد العلمٌة 

 .المشاة 

 .الرماٌة 

 .األسلحة 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 8820 أكادٌمٌة الدفاع المدنً 08/10/8102 10/10/8102

 8280 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 88/10/8102 02/10/8102

 8280 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 82/10/8102 88/12/8102

 8828 أكادٌمٌة الدفاع المدنً 08/00/8102 10/01/8102

 



 التأهٌل للترقً لصف الضباطالمحور : 

3 
    

 التأهٌل لرتبة رقٌب

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة ضباط صف المشاركٌن فئة

 الشروط

 

  عرٌفبرتبة كون ٌأن. 

  ٌكون قد اجتاز دورة المستجدٌن او التأهٌل المهنً.أن 

 .أمضً مدة سنتٌن على آخر ترقٌة 

  الفحص الطبً.اجتٌاز 

 ارتداء الزي العسكري 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  رقٌبوتأهٌلهم للترقً إلى رتبة  عرٌفأن ٌتم إعداد ضباط الصف من رتبة. 

  .تنمٌة معلومات المتدربٌن وصقل قدراتهم اإلدارٌة والقانونٌة واألمنٌة والشرطٌة 
 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

 :المواد النظرٌة 

  المسلكٌة.األخطاء 

 .االتصاالت اإلدارٌة 

 .عملٌات الشرطة 

 .ًالتحقٌق الجنائً التطبٌق 

 .قانون اإلجراءات الجزائٌة 

 .ًاألمن الوقائ 

 

 

 

 

 

 
 
 

 .ثقافة احترام القانون 

 .ًتنظٌم العمل المكتب 

 .طرق اإلسعاف السرٌع 

 

 

 :المواد العلمٌة 

 .المشاة 

 .الرماٌة 

 .األسلحة 
 

 بٌانات الدورة

 االنعقادتارٌخ 
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 8820 أكادٌمٌة الدفاع المدنً 08/10/8102 10/10/8102

 8281 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 10/18/8102 10/10/8102

 8288 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 12/00/8102 01/10/8102

 8820 الدفاع المدنًأكادٌمٌة  08/00/8102 10/01/8102



 التأهٌل للترقً لصف الضباطالمحور : 

4 
    

 التأهٌل لرتبة مساعد / العنصر النسائً

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة ضباط صف المشاركٌن فئة

 الشروط

 

  برتبة رقٌب أول.كون تأن 

  دورة المستجدٌن او التأهٌل المهنً. تكون قد اجتازتأن 

 مدة سنتٌن على آخر ترقٌة. تأمض 

 .ًاجتٌاز الفحص الطب 

 ارتداء الزي العسكري 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 ن ٌتم إعداد ضباط الصف من رتبة رقٌب أول وتأهٌلهم للترقً إلى رتبة مساعد.أ 

  .تنمٌة معلومات المتدربٌن وصقل قدراتهم اإلدارٌة والقانونٌة واألمنٌة والشرطٌة 
 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

 :المواد النظرٌة 

  اإلدارٌة.االتصاالت 

  .محضر التحقٌق 

 .ًاألمن الوقائ 

 .أسس العملٌة اإلدارٌة 

  .أحكام العقوبات الجنائٌة 

 .مبادئ اإلجراءات الجزائٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 .ثقافة احترام القانون 

 .حقوق اإلنسان 

 .مهارات القٌادة واإلشراف 

 .دفع وتحفٌز العاملٌن 

 .طرق اإلسعافات األولٌة 

 .التحقٌق اإلداري 

 

 

 :المواد العلمٌة 

 .المشاة 

 .الرماٌة 

 .األسلحة 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 8288 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 00/08/8102 82/01/8102

 



 التأهٌل للترقً لصف الضباطالمحور : 

5 
    

 التأهٌل لرتبة رقٌب / العنصر النسائً

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة ضباط صف المشاركٌن فئة

 الشروط

 

  عرٌفبرتبة كون تأن. 

  دورة المستجدٌن او التأهٌل المهنً. تكون قد اجتازتأن 

 مدة سنتٌن على آخر ترقٌة. تأمض 

 .ًاجتٌاز الفحص الطب 

 ارتداء الزي العسكري 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  رقٌبوتأهٌلهم للترقً إلى رتبة  عرٌفأن ٌتم إعداد ضباط الصف من رتبة. 

  .تنمٌة معلومات المتدربٌن وصقل قدراتهم اإلدارٌة والقانونٌة واألمنٌة والشرطٌة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

 :المواد النظرٌة 

 .األخطاء المسلكٌة 

 .االتصاالت اإلدارٌة 

 .عملٌات الشرطة 

 .ًالتحقٌق الجنائً التطبٌق 

 .قانون اإلجراءات الجزائٌة 

 .ًاألمن الوقائ 

 

 

 

 

 

 
 
 

 .ثقافة احترام القانون 

 .ًتنظٌم العمل المكتب 

 .طرق اإلسعاف السرٌع 

 

 

 :المواد العلمٌة 

 .المشاة 

 .الرماٌة 

 .األسلحة 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 8282 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 00/08/8102 82/01/8102

 



 التأهٌل للترقً لصف الضباطالمحور : 

6 
    

 التأهٌل لرتبة عرٌف / العنصر النسائً

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة ضباط صف المشاركٌن فئة

 الشروط

 

  أول. شرطًبرتبة كون تأن 

  دورة المستجدٌن او التأهٌل المهنً. تكون قد اجتازتأن 

 مدة سنتٌن على آخر ترقٌة. أمضت 

 .ًاجتٌاز الفحص الطب 

 ارتداء الزي العسكري 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  عرٌفأول وتأهٌلهم للترقً إلى رتبة  شرطًأن ٌتم إعداد ضباط الصف من رتبة. 

  .تنمٌة معلومات المتدربٌن وصقل قدراتهم اإلدارٌة والقانونٌة واألمنٌة والشرطٌة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

 :المواد النظرٌة 

 .األخطاء المسلكٌة 

  اإلدارٌة.االتصاالت 

 .عملٌات الشرطة 

 .ًالتحقٌق الجنائً الفن 

 .قانون اإلجراءات الجزائٌة 

 .ًاألمن الوقائ 

 

 

 

 

 
 
 

 .ثقافة احترام القانون 

 .طرق اإلسعاف السرٌع 

 العامة وفن التعامل مع  تالعالقا

 الجمهور.

 

 

 :المواد العلمٌة 

 .المشاة 

 .الرماٌة 

 .األسلحة 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 8282 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 00/08/8102 82/01/8102
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 التؤسٌسٌة لسائقً ومشغلً سٌارات ومعدات الدفاع المدنً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 ثقٌلة معدات أو( ثقٌلة سٌارة) قٌادة رخصة على الحاصلٌن السائقٌن من ٌكون ان 

 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 إلٌهم الموكلة الوظٌفة وواجبات مهام على المدنً للدفاع حدٌثا   المنسبٌن السائقٌن وتدرٌب تعرٌف 

 المدنً الدفاع ومعدات وآلٌات سٌارات الستخدام وعملٌا فنٌا   اعدادهم 

 وصٌانتها فٌها الموجودة والهٌدرولٌكٌة المٌكانٌكٌة لألجهزة الفنٌة االستخدامات 

 

 

 محتوى الدورة

 

 ومواصفاتها والمعدات اآللٌات اختبار اسس 

 االمن والتشغٌل معدة لكل التشغٌل ونظرٌة واآللٌات المعدات تركٌب 

 المٌاه هٌدرولٌكا عمل وكٌفٌة للمحرك الحرارٌة الدورة 

 قدراتها من القصوى واالستفادة واآللٌة المعدة استعمال كٌفٌة 

 الحاالت  مختلف  فً العملً  التدرٌب 

 والمعدات لاللٌات الدورٌة الصٌانة اجراءات طرق 

 وااللٌات  المعدات استخدام اثناء االمنة الطرق 

 واآللٌات المعدات استخدام فً والسالمة الوقاٌة 

 
 
 

 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

20/20/0202 02/20/0202 
 أكادٌمٌة الدفاع المدنً

0962 

22/00/0202 02/00/0202 0962 
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 اللٌاقة البدنٌة لرجل الدفاع المدنً  

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 المشاركٌنعدد 

 الشروط

 

 حاصل على دورة اإلطفاء التؤسٌسٌة أو ما ٌعادلها 

 ًالفحص الطب 

 لٌاقة بدنٌة عالٌة 

 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 ًتدرٌب المشاركٌن على التمارٌن المهارٌة و التقنٌة لرجل الدفاع المدن 

  تدرٌب التحمل و القوةفهم كٌف ٌمكن إجراء 

 ءتقدٌر التدرٌب البدنً لرجل اإلطفا 

 
 
 

 محتوى الدورة

 

 تمارٌن القلب 

 دائرة التدرٌب 

 ًالتدرٌب الفاصل الزمن 

 التدرٌب بكثافة مرتفعة 

 قوة التدرٌب بواسطة األوزان 

 قوة التدرٌب بدون أوزان 

 تمدٌد العضالت قبل التدرٌب 

 تمدٌد العضالت بعد التدرٌب 

  سالمة التدرٌبأنظمة 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 أكادٌمٌة الدفاع المدنً 02/20/0202 20/20/0202
 

0002 

22/22/0202 09/22/0202 0002 
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 مكافحة الحرائق المتقدمة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 المدنٌةتعزٌز السالمة والحماٌة 

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 الحصول على دورة إطفاء تؤسٌسٌة 

 ٌفضل الحصول على دورة إطفاء متقدمة أو دورة قادة المجموعات 

 ًاجتٌاز الفحص الطب 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 رفع مستوى كفاءات و مهارات رجال اإلطفاء 

  الصحٌحةكفرٌق واحد و التعامل مع الحرائق بالطرق  بفعالٌةالعمل 

 
 

 

 محتوى الدورة

 
 

 تدرٌب اإلطفائٌٌن فً مستوى متقدم من مكافحة الحرائق 

  علٌها السٌطرةالتعرف على التراكم المبكر لسلوكٌات الحرٌق فً األماكن المغلقة و المفتوحة و 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 بٌانات الدورة

 االنعقادتارٌخ 
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

02/20/0202 02/20/0202 
 أكادٌمٌة الدفاع المدنً

0002 

22/20/0202 06/20/0202 0000 
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 القٌادة الدفاعٌة 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة الفنٌة الكفاءةالربط بإطار   02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 )حاصل على رخصة قٌادة )خفٌف 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

  رفع قدرات وتنمٌة المهارات لدى سائقً المركبات 

 القٌادة اآلمنة للمركبات وفق ضوابط المرور وكٌفٌة التنبإ بالمخاطر 

  لتجنب وقوع الحوادثالتوعٌة المرورٌة وكٌفٌة التعامل مع مستخدمً الطرٌق 

 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

 التنبإ بالمخاطر وتفادي الخطر 

 التوعٌة المرورٌة للتقلٌل من حوادث السٌر 

 قٌادة المركبات مع االنتباه المتواصل لمخاطر حركة المرور 

  التعامل مع مستخدمً الطرٌق وإظهار حسن المعاملة واالحترام 

  لتجنب وقوع الحوادثبذل قصارى الجهد لدى سائقً المركبات 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0022 أكادٌمٌة الدفاع المدنً 02/20/0202 02/20/0202
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 التعامل الفوري مع أعطال سٌارت االطفاء

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 المدنٌةتعزٌز السالمة والحماٌة 

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 ( ثقٌل)  فئة قٌادة رخصة على حاصل 
 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 المدنً الدفاع آلٌات لتشغٌل الالزمة المهارات و المعارف اكتساب 

 
 
 
 
 

 
 
 

 محتوى الدورة

 
 

 االنقاذ و االطفاء آلٌات و لسٌارات المضخة عملٌات 

 الهٌدرولٌكً السل عملٌات 

 المتحرك الهٌدرولٌكً السلم و الساللم باستخدام الطوارئ عملٌات 

 الحاالت مختلف فً العملً التدرٌب 

 االبتكار فً التعامل الفوري مع أعطال سٌارات االطفاء 

 
 
 

 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

02/20/0202 02/20/0202 

 أكادٌمٌة الدفاع المدنً

0000 

22/22/0202 22/22/0202 0222 

02/26/0202 00/26/0202 0002 
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 االطفاء التنشٌطٌة 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 تؤسٌسٌة إطفاء دورة على الحصول 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 ومعنوٌا بدنٌا االطفائٌٌن تنشٌط 

 والبدنً والمهنً الفنً االستعداد 

 
 
 

 
 

 محتوى الدورة

 

 الحوادث فً السالمة إجراءات مراجعة 

 التنفس جهاز تقنٌات 

 االختبار اجتٌاز مع المتاهة فً التنفس ازغ استخدام 

 المختلفة الحرٌق مجسمات على التدرٌب 

 المستحدثة اإلطفاء أسالٌب 

 ( الراجع التٌار - اوفر الفالش)  حدوث ومنع الحرٌق على السٌطرة كٌفٌة 

 
 

 
 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

02/20/0202 02/20/0202 

 الدفاع المدنًأكادٌمٌة 

0020 

29/22/0202 02/22/0202 0022 

22/00/0202 22/00/0202 0026 
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 االطفاء التؤسٌسٌة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  و ما ٌعادلهاأ تؤسٌسٌةالحصول على دورة 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  بدنٌا ومعنوٌا االطفائٌٌنرفع كفاءات 

  اإلطفاءزٌادة وتطوٌر مهارات وخبرات رجال 

 
 

 محتوى الدورة

 

 مراجعة إجراءات السالمة فً الحوادث 

 تقنٌات أجهزة التنفس 

 استخدام جهاز التنفس فً المتاهة مع اجتٌاز االختبار 

 التدرٌب على مجسمات الحرٌق المختلفة 

 أسالٌب اإلطفاء المستحدثة 

 ) كٌفٌة السٌطرة على الحرٌق ومنع حدوث ) الفالش أوفر _ التٌار الراجع 

 
 
 

 
 
 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

00/20/0202 00/22/0202 

 أكادٌمٌة الدفاع المدنً

0962 

20/20/0202 02/26/0202 0292 

20/26/0202 00/00/0202 0960 
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 الساللم المتحركة ) جهاز مٌكانٌكً ثقٌل (

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 (ثقٌل) قٌادة رخصة على حاصل 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 واآللٌات للساللم التشغٌلٌة األساسٌة المهارات على التدرٌب 
 
 
 
 
 

 
 

 محتوى الدورة

 

 المدنً الدفاع وآلٌات الساللم مواصفات 

 الطوارئ حالة ومعالجة واآللٌات للساللم الدوري الفحص 

 اآللٌة داخل واالنارة الكهرباء معدات مع التعامل 

 صٌانته وطرق السلم مع والتعامل تشغٌل 

 المتحركة الساللم استخدام فً االبتكار 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

20/20/0202 00/20/0202 
 أكادٌمٌة الدفاع المدنً

0096 

02/00/0202 06/00/0202 0002 
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 ستجٌب األول النهٌار الهٌكل االنشائً ) المبانً ( الم

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 التؤسٌسٌة اإلطفاءٌجتاز دورة  أن 

 ٌجتاز الفحص الطبً أن 

 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 المهارات الالزمة فً االستجابة لحوادث االنهٌارات إكساب 

 ًاستخدام التقنٌة المطبقة فً انهٌار المبان 

 
 

 
 
 

 محتوى الدورة

 

 سالمة المنقذ 

 ًنظام الهندسة التعلٌم 

 اإلنقاذٌات لفً التكتٌك لعم إستراتٌجٌة 

  اإلنقاذعملٌات دعم 

  والتحرٌكعملٌات الرفع 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0022 أكادٌمٌة الدفاع المدنً 02/20/0202 00/20/0202
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 التوعٌة من المواد الخطرة 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 ٌعادلها ما او تاسٌسٌة اطفاء دورة على الحصول 

  

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 الخطره المواد مع التعامل كٌفٌة على المتدرب تثقٌف 

 
 
 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

 الخطرة المواد لرموز العالمً التصنٌف 

 قامز قواعد GAMS 

 الخطرة المواد حوادث مع التعامل 

 الخطرة المواد الصابات االولٌة االسعافات 

 الغازات كشف معدات+  التطهٌر معدات+  الوقاٌة مالبس 

 
 

 
 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

00/20/0202 02/20/0202 

 أكادٌمٌة الدفاع المدنً

0202 

20/22/0202 22/22/0202 0200 

09/22/0202 22/22/0202 0009 
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 مبادئ الوقاٌة والسالمة من الحرٌق 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 ٌكون حاصال  على الدورة التؤسٌسٌة فً الدفاع المدنً أو ما ٌعادلها أن 

 ٌكون حاصال على الثانوٌة العامة. آن 

 
 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 لمهام رجال التفتٌش األساسٌةوتزوٌد المشاركٌن بالمعارف  تؤهٌل 

   للوقاٌة من  الحرٌق.  والتفتٌشالفحص  أسالٌبفهم 

  الكودات الخاصة فً الوقاٌة والسالمة من الحرٌق .معرفة وفهم 

 
 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

  الوقاٌة والسالمة من الحرٌق 

 اشتراطات الوقاٌة فً المنشآت 

 تقسٌم المنشآت حسب األشغال والمخاطر 

 . زٌارات مٌدانٌة 

 تطبٌقات عملٌة وقراءة المخططات 

  ًالمبانً والمنشآتاألسالٌب الحدٌثة فً عملٌات التفتٌش الوقائٌة ف 

 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

22/20/0202 02/20/0202 

 أكادٌمٌة الدفاع المدنً

0299 

00/22/0202 00/22/0202 0022 

02/20/0202 09/20/0202 0022 
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 االخالء

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 السالمة والحماٌة المدنٌة تعزٌز

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 أن ٌكون حاصل على شهادة إطفاء تؤسٌسٌة 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  .تدرٌب المنتسبٌن على المهارات الالزمة لعملٌات اإلخالء 

 
 
 

 
 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

  السالمة من الحرائق.استراتٌجٌات 

 .أنظمة الحماٌة من الحرائق وعملٌات البحث 

 .كٌفٌة التنظٌم لخطط الطوارئ واالستجابة 

 .صٌاغة خطة الطوارئ لمكان العمل 

 .التدرٌب على عملٌة اإلخالء 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

22/20/0202 22/20/0202 
 أكادٌمٌة الدفاع المدنً

0296 

29/22/0202 02/22/0202 0029 
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 سلوكٌات الحرائق فً األماكن المغلقة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 ٌعادلها  ما او تؤسٌسٌة دورة على الحصول 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 فعالة بطرٌقة لها التصدي وكٌفٌة الحرائق نماذج وتقدٌر لفهم االطفائٌٌن تدرٌب 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 محتوى الدورة

 
 

 المغلق  المكان فً الحرائق مكافحة فً مختلفة نماذج مع التعامل على االطفائٌٌن تدرٌب 

 الحرجة  الحاالت فً الحرٌق مع التعامل على االطفائٌٌن تدرٌب 

 المغلقة االماكن فً الحرٌق سلوكٌات شرح 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

22/20/0202 22/20/0202 

 أكادٌمٌة الدفاع المدنً

0022 

00/22/0202 09/22/0202 0022 

02/00/0202 06/00/0202 0029 
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 االنقاذ فً األماكن الضٌقة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 ًاجتٌاز الفحص الطب 
 
 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

  وتحدٌد األماكن الضٌقة اإلنقاذشرح مفاهٌم عملٌات 

  الضٌقة فً األماكنعرض أعلى مستوى من الوعً للمخاطر الموجودة 

  الضٌقة فً األماكناكتساب المهارات والكفاءة لمعدات اإلنقاذ إلجراء عملٌات اإلنقاذ 

 
 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

  تحدٌد وتعرٌف األماكن الضٌقة 

 الضٌقة توضٌح أنواع األماكن 

  االطالع ألخطار األماكن الضٌقة 

  توضٌح إجراءات ونقاط الخروج 

 
 

 
 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

22/20/0202 22/20/0202 

 أكادٌمٌة الدفاع المدنً

0962 

00/20/0202 09/20/0202 0966 

02/26/0202 00/26/0202 0220 
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 ق التكتٌكٌةتهوٌة الحرائ

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 الحصول على دورة إطفاء تؤسٌسٌة 

 ٌفضل الحصول على دورة إطفاء متقدمة أو دورة قادة المجموعات 

 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

  التهوٌة التكتٌكٌة بشكل آمن باستخدامالقدرة على مكافحة النار 

 
 
 

 
 

 محتوى الدورة

 

 مإشرات التحكم فً النار باستخدام التهوٌة 

 تؤثٌر الدخول إلى المبانً وعملٌة فتح الباب على سلوك النار 

 التنسٌق بٌن عملٌة االقتحام والتهوٌة 

  التهوٌة بشكل آمن عند مكافحة النٌران فً القبو او المواقف السفلٌةاستخدام 

 التطبٌق العملً فً الوضع المعقد 

 تقنٌات مكافحة النٌران الصغٌرة والكبٌرة 

 استخدام أسالٌب التهوٌة التكتٌكٌة 

 تدرٌب واقعً فً مبنى سكنً وقبو وعمود الساللم 

 
 

 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب االنعقادمكان 

 إلى من

00/20/0202 02/20/0202 
 أكادٌمٌة الدفاع المدنً

0020 

22/22/0202 26/22/0202 0022 
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 تشغٌل اآللٌات الثقٌلة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 ) حاصل على رخصة قٌادة ) فئة ثقٌل 

 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

  الالزمة لتشغٌل السلم  والمهاراتاكتساب المعارف والمهارات لتشغٌل مضخة سٌارة اإلطفاء والتناكر

 الهٌدرولٌكً المتحرك

 
 

 
 

 

 محتوى الدورة

 
 

  واإلنقاذ والتناكرعملٌات المضخة لسٌارة اإلطفاء 

 عملٌات السلم الهٌدرولٌكً المتحرك 

  السلم الهٌدرولٌكً المتحرك باستخدامعملٌات الطوارئ 

 األجهزة الخاصة للسلم الهٌدرولٌكً المتحرك 

 التدرٌب العملً فً مختلف الحاالت 

 االستقصاء 

 
 
 
 
 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

00/20/0202 00/20/0202 

 أكادٌمٌة الدفاع المدنً

0002 

22/22/0202 06/22/0202 0202 

20/20/0202 02/26/0202 0002 
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 ثقٌلتؤهٌل سائقٌن 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الفنٌةالكفاءة  الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 (عادي قٌر/  خفٌف) فئة قٌادة رخصة على حاصل 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 المدنً الدفاع مجال فً السائقٌن قدرات ورفع مهارات تنمٌة 

 الشاحنات قٌادة على والعملً النظري التدرٌب 

 (ثقٌل شحن) قٌادة رخصة على للحصول القٌادة من التمكن 

 
 
 
 
 

 
 

 الدورةمحتوى 

 
 

 الفحص وجاهزٌة للشاحنة العامة المواصفات 

 المرور ضوابط وفق للشحانة اآلمن والقٌادة ، القٌادة أثناء الطوارئ حالة معالجة 

 القٌادة أثناء الحركة ناقل مع التعامل كٌفٌة 

 الوقوف بعد والحركة الوقوف وكٌفٌة الجسر وصعود ، والمنعطفات والمدن العام الشارع فً القٌادة كٌفٌة 

 المواقف فً للخلف المركبة رجوع على التدرٌب 

 
 
 
 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

22/22/0202 02/22/0202 
 أكادٌمٌة الدفاع المدنً

0000 

09/26/0202 00/26/0202 0000 
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 مهارات استخدام البدلة الواقٌة من المواد الكٌماوٌة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  تؤسٌسٌة أو ما ٌعادلها إطفاءحاصل على دورة 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  الكٌمٌائٌة للموظفٌن المطلوبٌن للعمل فً المناطق ذات الخطورة معرفة استخدام البدلة الواقٌة من المواد

 المحتملة

 
 
 
 

 
 

 محتوى الدورة

 

  التنفس + المالبس الواقٌة أجهزةعند استخدام  اإلنسانوظائف و ردود الفعل لجسم 

  التنفس أجهزةالبدالت من المواد الكٌمٌائٌة و  أنواعالتعرف على مختلف 

  الكٌمٌائٌةعند العمل مرتدٌا غطاء الحماٌة الكامل مثل البدلة الواقٌة من المواد  المستخدمةوظائف المعدات 

 التنفس للتعامل مع المواد الخط وأجهزة

 كٌفٌة التعامل مع حوادث المواد الخطرة 

 التلوث إزالةوتنظٌم منطقة  إنشاء 

 واقعٌة سٌنارٌوهات 

 االستقصاء 

 
 

 
 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب االنعقادمكان 

 إلى من

22/22/0202 22/22/0202 
 أكادٌمٌة الدفاع المدنً

0020 

02/22/0202 06/22/0202 0022 
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 مهارات استخدام أجهزة التنفس

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة الفنٌة الكفاءةالربط بإطار   02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 
 

 الحصول على دورة إطفاء تؤسٌسٌة أو ما ٌعادلها 

 ًاجتٌاز الفحص الطب 

 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 تدرٌب المنتسبٌن على تقنٌات ومهارات أجهزة التنفس 

 رفع كفاءة المنتسبٌن وقدراتهم على استخدام األجهزة 

  االسطواناتتؤهٌل المنتسبٌن على تعبئة 

 
 

 
 

 

 محتوى الدورة

 

 عرض تفصٌلً لجهاز التنفس بشكل عام 

 أساسٌات جهاز التنفس وتدرٌبات التؤقلم علٌه 

 جهاز التنفس فً البحث واإلنقاذ 

 إتقان فحص جهاز التنفس 

 استخدام سٌارة جهاز التنفس فً تعبئة االسطوانات 

 
 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

22/22/0202 22/22/0202 

 أكادٌمٌة الدفاع المدنً

0002 

20/20/0202 22/20/0202 0000 

02/00/0202 00/00/0202 0000 
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 تكتٌكات قائد الفصٌل

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة الفنٌة بإطار الكفاءة الربط  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  .حاصل على دورة إطفاء تؤسٌسٌة أو ما ٌعادلها 

  .ال ٌقل عن سنتٌن خدمة 

 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 اكتساب المعارف والمهارات األساسٌة للتؤهل لقٌادة الحادث كقائد مجموعة وفق القواعد 

 

 محتوى الدورة

 

 والمؤمورٌة. معرفة دور قائد الفصٌل 

  ٌقوم قائد الفصٌل بالبدء بالقٌادة وإكمال عملٌات اإلطفاء واإلنقاذ والقواعد التكتٌكٌة األساسٌة وفق قواعد

 اإلطفاء األلمانٌة

 إنشاء صورة شاملة عن الحادث 

 قٌادة عملٌات اإلطفاء واإلنقاذ فً بٌئات مختلفة 

  تمارٌن على إعطاء األوامر والتعلٌمات 

  تحدٌد استخدام قنوات المعلومات لخدمات اإلطفاء واإلنقاذ داخل وخارج المإسسة وتحدٌد االحتٌاجات من

 التعزٌزات. 

 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

02/22/0202 00/22/0202 

 أكادٌمٌة الدفاع المدنً

0022 

20/20/0202 22/20/0202 0220 

20/26/0202 29/26/0202 0222 

20/02/0202 00/02/0202 0022 
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 تؤسٌسٌة مضخة + تنكر

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 
 

  ثقٌل(حاصل على رخصة قٌادة )فئة 

 ًاجتٌاز الفحص الطب 

 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 طرق تشغٌل واستخدام السٌارات الحدٌثة لل )مضخة + تنكر( أثناء الحوادث 

  وسائل تشغٌل المضخة ٌدوٌا واستخدام المعدات الموجودة على )مضخة + تنكر( واستخدام الماء + الفوم أثناء

 الحوادث

 
 
 

 
 

 محتوى الدورة

 
 

 عام لمواصفات ال )مضخة + تنكر( تعرٌف 

 طرق استخدام سٌارة )المضخة + التنكر( أثناء الحوادث 

 )آلٌة سحب المٌاه فً السٌارات )مضخة + التنكر 

 أسالٌب استخدام المعدات الكهربائٌة للمضخة 

 تشغٌل المضخة وتزوٌدها 

 استخدام الساللم الٌدوٌة 

 ستهلكةاستخدام القاذف العلوي لمعرفة كمٌة المٌاه الم 

 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

02/22/0202 06/22/0202 
 أكادٌمٌة الدفاع المدنً

0022 

20/02/0202 02/02/0202 0020 
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  2الى درجة  0تؤهٌل سواقٌن ثقٌل من درجة 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 والحماٌة المدنٌة تعزٌز السالمة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 التؤسٌسٌة االطفاء دورة على الحصول 

 الطبً الفحص 

 خفٌفة قٌادة رخصة 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 المنتسبٌن مهارات وتنمٌة قدرات رفع 

 المرور ضوابط وفق الثقٌلة المركبة قٌادة 

 ( ثقٌل فئة)  رخصة على الحصول 

 العامة والسالمة اآلمنة القٌادة 

 اإلطفاء سٌارات قٌادة من التمكٌن 

 

 محتوى الدورة

 

 الثقٌلة المركبة مواصفات 

 الطوارئ حالة ومعالجة للمركبة الدوري الفحص 

 الحركة ناقل مع والتعامل اآلمنة القٌادة 

 الضٌقة واألماكن والدواوٌر والمنعطفات الشارع فً عملً القٌادة 

 االستجابة وكٌفٌة المطلوبة السرعة فً المناورة 

 الوقوف بعد والحركة الوقوف وكٌفٌة الجسر صعود 

 السٌطرة كٌفٌة مع بها المسموح العالٌة بالسرعة القٌادة 

 الطرٌق فً المروري االزدحام أثناء القٌادة االرضٌة والخطوط الطرق اشارات،  السٌر قوانٌن 

 وإصالحه العطل أثناء الطرٌق عن المركبة إبعاد 

 الطرٌق على اإلنسانٌة واآلداب القٌادة سلوك 

 واستخداماتها القٌاس معدات الدورة شهادات تسلٌم+  التخرٌج+  اإلختبارات 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

02/22/0202 06/22/0202 
 أكادٌمٌة الدفاع المدنً

0222 

02/02/0202 02/02/0202 0290 
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 االنقاذ بالحبال فً حوادث األماكن المرتفعة ومنصات تنظٌف المبانً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  الحصول على دورة اإلطفاء التؤسٌسٌة أو اإلنقاذ التؤسٌسٌة . 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  0902تدرٌب المنتسبٌن على صٌانة واستخدام الحبال فً عملٌات اإلنقاذ لنتماشى مع معاٌٌر NFPA   معاٌٌر(

 )معاٌٌر اإلنقاذ بالحبال( .  NFPA 0229فنً الحبال( و 

 
 

 
 
 
 
 

 

 الدورةمحتوى 

 

 . إجراء عملٌات اإلنقاذ من خالل أسالٌب السحب األساسٌة 

 . تحدٌد واستخدام نقاط التثبٌت المناسبة فً عملٌات اإلنقاذ 

 . تقنٌات الصعود والنزول 

 . أداء عملٌات تنزٌل ورفع المنقذ ونقل المصاب إلى مكان آمن 

 . تحدٌد وبناء واختٌار نظام التخفٌض والتثبٌت المناسب 

 . تحدٌد وبناء واختٌار أنظمة الحبال المٌكانٌكٌة 

 
 
 
 
 
 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0222 أكادٌمٌة الدفاع المدنً 00/22/0202 02/22/0202
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 أجهزة المالحة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 المدنٌةتعزٌز السالمة والحماٌة 

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 أن ٌكون من العاملٌن فً نفس المجال 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  تمكٌن المشاركٌن من التعامل والعمل على األجهزة المالحٌة وكٌفٌة استخدامها ) الرادار و جهاز الـGBS 

 والبوصلة (

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 محتوى الدورة

 
 

 كٌفٌة استخدام جهاز الرادار 

  كٌفٌة استخدام جهاز البوصلة 

  كٌفٌة استخدام جهاز الـGBS 

 االبتكار فً استخدام أجهزة المالحة 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0922 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة  00/22/0202 02/22/0202
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 االسعافات األولٌة لالصابات الرٌاضٌة 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 فوق بما االعدادٌة مرحلة على حاصل ٌكون ان 

 عسكرٌة دورة اجتاز ٌكون ان 

 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 حمل فً الصحٌحة والطرق االولٌة االسعافات وتقدٌم الطارئة االصابات مع التعامل كٌفٌة على المنسبٌن تمكٌن 

 المصابٌن ونقل

 
 

 
 
 
 

 

 محتوى الدورة

 
 

 لالصابات االسعافات تعرٌف 

 الرٌاضٌة االصابات حدوث وقت االولٌة االسعافات تقدٌم اهمٌة 

 الجٌد المسعف شروط 

 الرٌاضٌة االصابات اسعاف طرق 

 المصابٌن ونقل حمل كٌفٌة 

 
 

 
 

 
 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0922 الشارقة -مدرسة الشرطة االتحادٌة  06/22/0202 02/22/0202
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 التدرٌب على ازالة التلوث 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 ٌانخأسٍسٍت اإلطفبءٌجخبص دٔسة  أ 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

  انخهٕد إصانت إلعذاداكخسبة انًعشفت 

  يٓبو انخطٍٓش فً ْزِ انحٕادد أداءانخعشٌف بكٍفٍت 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 محتوى الدورة

 

 اخخٍبس يعذاث انٕلبٌت انشخظٍت انًُبسبت إلصانت انخهٕد 

 إعذاد عًهٍت إصانت انخهٕد انًخخبسة 

 حُفٍز يٓبو إصانت انخهٕد 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 التدرٌبكود  مكان االنعقاد

 إلى من

 0092 أكادٌمٌة الدفاع المدنً  06/22/0202 02/22/0202
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 مهارات االنقاذ

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 ًفحص طب 

  اطفاء تؤسٌسٌة أو إنقاذ تؤسٌسٌة أو ماٌعادلهاالحصول على دورة 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 شرح إجراءات عملٌات اإلنقاذ 

 شرح األسالٌب الٌدوٌة إلخالء الضحاٌا 

 
 
 
 

 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

 مكونات حبال اإلنقاذ األساسٌة 

 شرح إتقان معدات اإلنقاذ األساسٌة فً سٌارة اإلطفاء 

  إخالء المصابٌنشرح طرق 

 شرح إجراءات مرتدي جهاز التنفس 

 
 
 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

02/22/0202 06/22/0202 

 أكادٌمٌة الدفاع المدنً

0020 

22/22/0202 00/22/0202 0202 

02/20/0202 06/20/0202 0222 
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 االنقاذ فً األماكن المرتفعة 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 حبطم عهى دٔسة إَمبر حأسٍسٍت أٔ يب ٌعبدنٓب 

  انهٍبلت انبذٍَت 

 ًاجخٍبص انفحض انطب 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  اكخسبة يٓبساث انخمٍُت انًطهٕبت نإلَمبر فً حٕادد األيبكٍ انًشحفعت 

 
 
 
 

 
 

 

 محتوى الدورة

 

  طٍبَت يعذاث اإلَمبر 

 إَٔاع عمذ ٔسبطبث انحببل 

 ٍٍحًم انًظبب 

 طشق انخثبٍج 

 طشق اإلَضال ٔطشق انشفع 

 طشق انظعٕد ٔاإلَضال بٕاسطت انحببل 

 
 
 

 
 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0020 أكادٌمٌة الدفاع المدنً 22/22/0202 20/22/0202
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 االسعافات األولٌة / المستوى الثانً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة الفنٌة بإطار الكفاءةالربط   02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 )حاصل على دورة إسعافات أولٌة )المستوى األول 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 معرفة وتطبٌق الخطوات والمبادئ األساسٌة لإلسعافات األولٌة 

 
 
 
 

 
 

 

 محتوى الدورة

 

  مقدمة عن اإلسعافات األولٌة 

  ًالرئوي للفئات العمرٌة المختلفةالقدرة على تطبٌق اإلنعاش القلب 

 ًالقدرة على استخدام جهاز مزٌل الرجفان البطٌن 

 )كٌفٌة التعامل مع الحاالت الطارئة )االختناق ، السكري ، الصرع ، الحروق 

 )كٌفٌة التعامل مع اإلصابات )النزٌف ، الكسور ، إصابات الصدر والبطن 

 المصاب ، وضع المصاب على النقالة ، نقل المصاب( كٌفٌة التعامل مع إصابات العمود الفقري )تثبٌت 

  .التطبٌق العملً مع سٌنارٌوهات مختلفة والتعامل مع اإلصابات المهددة للحٌاة 

 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

20/22/0202 00/22/0202 

 أكادٌمٌة الدفاع المدنً

0202 

22/26/0202 00/02/0202 0202 

00/02/0202 20/00/0202 0022 

26/00/0202 02/00/0202 0020 
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 تنشٌطٌة ألجهزة التنفس

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 ٌعادلها ما أو تؤسٌسٌة إطفاء دورة على الحصول 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 التنفس جهاز استخدام على المنتسبٌن تدرٌب 

 التنفس أجهزة استخدام فً المنتسبٌن كفاءة رفع 

 التنفس بؤجهزة التحكم أسالٌب و طرق على المنسبٌن تدرٌب 

 
 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

 التنفس جهاز أساسٌات حول المعرفة اكتساب 

 التنفس جهاز إجزاء و مكونات معرفة 

 130 ، التنفس جهاز استخدام طرٌقة CD SOP 

 الطوارئ حاالات ومنع التنفس بجهاز التحكم 

 الحرارٌة الكامٌرا استخدام 

 التنفس بجهاز المتاهة و البدنٌة اللٌاقة اختبار 

 اإلنقاذ و البحث تدرٌبات 

 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب االنعقادمكان 

 إلى من

02/22/0202 06/22/0202 
 أكادٌمٌة الدفاع المدنً

0022 

09/26/0202 02/26/0202 0029 
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 االنعاشٌة لمسإولً الوردٌة  

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة الفنٌة الكفاءةالربط بإطار   02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 ٌعادلها ما او تؤسٌسٌة دورة على حاصل 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 القواعد وفق مجموعة كقائد الحادث لقٌادة للتؤهل األساسٌة المهارات و المعارف اكتساب 

 
 

 

 محتوى الدورة

 

 المؤمورٌة و المجموعة قائد دور معرفة 

 الخطرة المواد و اإلنقاذ و اإلطفاء عملٌات إكمال و بالقٌادة بالبدء المجموعة قائد ٌقوم 

 األلمانٌة اإلطفاء فرق قواعد وقف األساسٌة التكتٌكٌة القواعد 

 ( المتطلبات)  مجموعة قائد بدور للقٌام مقدمة 

 من االحتٌاجات تحدٌد و المإسسة خارج و داخل اإلنقاذ و اإلطفاء لخدمات المعلومات قنوات استخدام تحدٌد 

 التعزٌزات

 القٌادة تمارٌن 

 مختلفة بٌئات فً اإلنقاذ و اإلطفاء عملٌات قٌادة 

 السلطات من غٌرها و األخرى الوحدات مع التعاون 

 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

02/22/0202 09/22/0202 

 أكادٌمٌة الدفاع المدنً

0006 

22/22/0202 09/22/0202 0029 

02/00/0202 06/00/0202 0020 
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 القٌادة اآلمنة  

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 (خفٌف) فئة قٌادة رخصة على حاصل 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 القٌادة مخاطر وتحدٌد اآلمنة القٌادة تقنٌات فهم 

 الصعبة الظروف فً القٌادة وأساسٌات قواعد 

 الحوادث من للوقاٌة المرورٌة التوعٌة 

 
 
 
 
 

 
 

 

 محتوى الدورة

 

 القٌادة أثناء المختلفة المركبات مع التعامل وكٌفٌة ، المركبات لقائدي والمهام والواجبات المواصفات 

 الحوادث وقوع لتجنب اآلمنة القٌادة خطوات معرفة ، القٌادة أثناء السٌر وقواعد قوانٌن جمٌع احترام 

 المدٌنة وخارج داخل القٌادة أصول معرفة 

 االولٌة االسعافات وتقدٌم االصابات مع التعامل 

 النٌة حسن وإظهار الطرٌق مستخدمً جمٌع احترام 

 اآلمنة القٌادة فً االبتكار 

 
 

 
 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0092 أكادٌمٌة الدفاع المدنً 09/22/0202 00/22/0202
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 تبادل الخبرات العملٌة فً مجال الدفاع المدنً  

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 المشاركٌن عدد

 الشروط

 

 .ًأن ٌكون قد اجتاز الدورة التؤسٌسٌة فً الدفاع المدن 

 .ًأن ٌكون من العاملٌن بؤحد مراكز الدفاع المدن 

 .تحضٌر ورقة عمل فً نطاق اختصاصة 

 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 الدفاع المدنً. تعمٌم وتبادل الخبرات بٌن ضباط 

 
 
 
 
 

 
 

 محتوى الدورة

 

 .عرض التجارب العملٌة للحوادث باإلدارات 

 .مناقشة سلبٌات واإلٌجابٌات فً الحوادث 

 .عرض التجارب العالمٌة فً الحوادث 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0969 أكادٌمٌة الدفاع المدنً 09/22/0202 00/22/0202
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 حرائق المبانً العالٌة  

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 ماٌعادلها او تؤسٌسٌة إطفاء دورة على الحصول 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 المرتفعة لألبنٌة الحرائق  مكافحة  عملٌات  فً المتقدمة  والمهارات المعارف على للحصول المنسب تؤهٌل 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 محتوى الدورة

 

 السٌنارٌوهات مختلف  فً المٌاه وإمدادات الخراطٌم إدارة 

 المرتفعة األبنٌة فً الحرائق إطفاء  عملٌات فً التكتٌكً األسلوب 

 المناسبة التكتٌكات وتوظٌف  المناسبة  المعدات استخدام وكٌفٌة المرتفعة  لألبنٌة اإلنشائً الهٌكل معرفة 

 المرتفعة المبانً فً الحرائق مكافحة فً وفعالة آمنة بطرٌقة العمل كٌفٌة 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

06/22/0202 22/22/0202 
 أكادٌمٌة الدفاع المدنً

0000 

02/02/0202 02/02/0202 0002 
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 كٌفٌة استخدام طفاٌات الحرٌق

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 
 
 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 الحرٌق طفاٌات استخدام كٌفٌة 
 

 
 

 
 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

 الحرٌق مثلث 

 الحرائق تصنٌفات 

 المحمولة الحرٌق طفاٌات أنواع 

 المختلفة الحرٌق طفاٌات استخدام كٌفٌة 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب االنعقادمكان 

 إلى من

 0226 أكادٌمٌة الدفاع المدنً 02/22/0202 29/22/0202
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 القٌادة الدفاعٌة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  قٌادة )خفٌف(حاصل على رخصة 

 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  رفع قدرات وتنمٌة المهارات لدى سائقً المركبات 

 القٌادة اآلمنة للمركبات وفق ضوابط المرور وكٌفٌة التنبإ بالمخاطر 

 التوعٌة المرورٌة وكٌفٌة التعامل مع مستخدمً الطرٌق لتجنب وقوع الحوادث 

 
 

 
 
 
 

 

 محتوى الدورة

 
 

 بالمخاطر وتفادي الخطر التنبإ 

 التوعٌة المرورٌة للتقلٌل من حوادث السٌر 

 قٌادة المركبات مع االنتباه المتواصل لمخاطر حركة المرور 

  التعامل مع مستخدمً الطرٌق وإظهار حسن المعاملة واالحترام 

 بذل قصارى الجهد لدى سائقً المركبات لتجنب وقوع الحوادث 

 
 

 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 االنعقادتارٌخ 
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0026 أكادٌمٌة الدفاع المدنً 02/22/0202 29/22/0202
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 مبادئ التحقٌق والفحص والسالمة من الحرائق

 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة الهدف االستراتٌجً ضباط صف فئة المشاركٌن

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 ٌعادلها ما أو تؤسٌسٌة اطفاء دورة على حاصل 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 األساسً والفحص بالتحقٌق للقٌام واألسلوب والمهارات األساسٌة بالمعارف المشتركٌن لتزوٌد الدورة تصمٌم 

 الحرائق من للسالمة

 
 

 
 

 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

 القوانٌن تطبٌق فً ودورة الحرٌق مفتش مسإولٌات 

 المتبعة والقوانٌن الحرٌق بٌن العالقة 

 العامة الحرائق من الوقاٌة تمارٌن 

 التفتٌش قدرات 

 والتنفٌذ الحٌاة سالمة اعتبارات 

 الخطرة بالمواد المتعلقة والمتطلبات الحرائق من السالمة مبادئ 

 الحرٌق من الوقاٌة ونظم معدات الطبخ، ومعدات ظمن والتدفئة، الكهربائٌة، المخاطر مثل الخاصة المخاطر 

 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

22/29/0202 20/29/0202 
 أكادٌمٌة الدفاع المدنً

0200 

02/00/0202 00/00/020 0202 
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 المستجٌب األول للمواد الخطرة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 أن ٌجتاز دورة اإلطفاء التؤسٌسٌة 

 أن ٌكون حاصال على شهادة الثانوٌة العامة 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 وتدرٌب المنسبٌن على حوادث المواد الخطرة تؤهٌل 

 طرق التعامل معها وتداولها وفق النظم والتدابٌر العالمٌة 

 
 
 

 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

 المواد الخطرة تعرٌفها وتقسٌماتها 

 طرق الكشف عن المواد الخطرة 

 اإلسعافات األولٌة وطرق الوقاٌة من المواد الخطرة 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0026 أكادٌمٌة الدفاع المدنً 22/20/0202 02/29/0202
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 الوقاٌة والسالمة من الحرٌق للمفتشٌن

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 المدنً للدفاع التؤسٌسٌة الدورة على الحصول 

 عامة ثانوٌة على حاصال ان ٌكون  

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 التفتٌش رجال لمهام األساسٌة بالمعارف المشاركٌن وتزوٌد تؤهٌل 

 الحرٌق  من للوقاٌة  والتفتٌش الفحص أسالٌب  فهم 

 الحرٌق من والسالمة الوقاٌة فً الخاصة الكودات وفهم معرفة  

 
 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

 الحرٌق أخطار من الوقاٌة 

 المنشآت فً الوقاٌة اشتراطات 

 والمخاطر األشغال حسب المنشآت تقسٌم 

 والمنشآت المبانً فً الوقائٌة التفتٌش عملٌات فً الحدٌثة األسالٌب. 

 مٌدانٌة زٌارات . 

 المخططات وقراءة عملٌة تطبٌقات  

 
 

 
 
 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

22/22/0202 09/22/0202 
 أكادٌمٌة الدفاع المدنً

0292 

20/26/0202 02/26/0202 0022 
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 انقاذ واخراج المحصورٌن فً حوادث الطرق 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 السالمة والحماٌة المدنٌةتعزٌز 

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 حاصل على دورة إطفاء تؤسٌسٌة أو ما ٌعادلها 

 ًاجتٌاز الفحص الطب 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 تؤسٌس المتدربٌن لعملٌات اإلنقاذ فً حوادث الطرق 

  فً استخدام المعداتمعرفة واكتساب المهارات 

 
 

 
 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

 محاضرة عامة عن اإلنقاذ 

 التعرٌف باألخطار فً مكان الحادث 

 إلقاء نظرة على دورٌة اإلنقاذ 

 ًالشرح على معدات اإلنقاذ بشكل عام وتفصٌل 

 فحص المعدات بطرٌقة صحٌحة 

  فك وتركٌب المعدات 

 شرح أماكن القطع والرفع فً السٌارة 

  شرح طرق استخدام معدات اإلنقاذ فً استخالص المحصورٌن بشكل آمن 

 التدرٌب على سٌنارٌوهات وهمٌة 

 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0222 أكادٌمٌة الدفاع المدنً 26/22/0202 22/22/0202
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 مكافحة الحرائق البحرٌة

 صف ضباط فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 التاسٌسٌة االطفاء دورة على حاصل 

 طبٌا الئق 

 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 لهذه ٌمكن وكٌف السفن وهٌاكل تحملها التً والبضائع السفن من المختلفة االنواع فً والفهم المعرفة تطوٌر 

 السفن متن على الحرائق مكافحة عملٌة على تإثر ان العناصر

 

 محتوى الدورة

 

 االشتعال ومصادر والبضائع السفن أنواع 

 المٌناء فً االولٌة واالستجابة السفن متن على  الحرائق مكافحة تنظٌم 

 االنذار وانظمة الداخلٌة واالتصاالت الهروب طرق معرفة 

 السفٌنة متن على المتواجدة واالخطار المغلقة االماكن أنواع 

 الحرائق مكافحة عملٌات أثناء والتنسٌق االتصاالت 

 الطارئة للحالة لالستجابة السفن متن على الطوارئ خطط معرفة 

 التصحٌحٌة واالجراءات واالحتٌاطات السفٌنة ثبات على وتاثٌرها الحرائق الطفاء الماء استخدام 

 الدخان اخراج و التهوٌة على السٌطرة 

 والكهرباء الوقود انظمة فً التحكم 

 المراكز من االخرى االطفاء وفرق السفٌنة متن على االطفاء رجال بٌن والتنسٌق االجراءات 

 السفن من مختلفة مناطق فً الحرائق على للسٌطرة والتكتٌكات االستراتٌجٌات 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

00/22/0202 09/22/0202 
 أكادٌمٌة الدفاع المدنً

0226 

02/26/0202 00/26/0202 0092 
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 االسعافات األولٌة / العنصر النسائً 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة الفنٌة بإطار الكفاءة الربط  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 أن ال ٌقل المإهل عن األول الثانوي 

 أن تكون من المرشحات للعمل فً هذا المجال 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  معرفة وتطبٌق الخطوات والمبادئ األساسٌة لإلسعافات األولٌة 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

  القلبً الرئوي للفئات العمرٌة المختلفةالقدرة على تطبٌق اإلنعاش 

 ًالقدرة على استخدام جهاز مزٌل الرجفان البطٌن 

 )كٌفٌة التعامل مع الحاالت الطارئة )االختناق ، السكري ، الصرع ، الحروق 

 )كٌفٌة التعامل مع اإلصابات )النزٌف ، الكسور ، إصابات الصدر والبطن 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 االنعقادتارٌخ 
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0926 أكادٌمٌة الدفاع المدنً 29/26/0202 20/26/0202
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 التعامل مع المواد الخطرة 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 حاصل على  الثانوٌة العامة 

 اإللمام باللغة االنجلٌزٌة 

 حاصل على دورة إطفاء تؤسٌسٌة أو ماٌعادلها 

 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

  تزوٌد المنسبٌن بالمهارات العملٌة والعملٌة والمٌدانٌة الالزمة لتمكٌنهم من التعامل مع المواد الخطرة بؤنواعها

 ومعرفة التصنٌف العالمً لهذه المواد.المختلفة 

 .تثقٌف المتدرب على كٌفٌة التعامل مع  المواد  الخطرة 

 
 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

 التصنٌف العالمً لرموز  المواد  الخطرة 

  قواعدGAMS 

 التعامل مع  حوادث المواد الخطرة 

 اإلسعافات األولٌة إلصابات  المواد  الخطرة 

  التطهٌر ومعدات كشف الغازاتمالبس الوقاٌة ومعدات 

 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

20/26/0202 02/26/0202 
 أكادٌمٌة الدفاع المدنً

0202 

02/02/0202 02/02/0202 0206 
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 تنشٌطٌة مضخة + تنكر

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 والحماٌة المدنٌة تعزٌز السالمة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 )حبطم عهى سخظت لٍبدة )ثمٍم 

 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 .ًَسفع لذساث ٔحًٍُت يٓبساث يُخسبً انذٔسة نهمٍبو بًٓبو ٔٔاجببث انٕظٍفت فً يجبل انذفبع انًذ 

  نهًشكببث ٔفك ضٕابظ انًشٔس أثُبء انحٕادد ٔانٕلٕف اَيٍ فً يٕلع انحٕاددانمٍبدة اَيُت 

  كٍفٍت اسخخذاو ٔحشغٍم جًٍع انًعذاث انًٕجٕدة عهى انًشكببث 

 
 

 
 

 محتوى الدورة

 

  .يٕاطفبث عبيت نهًشكببث )انًضخت + انخُكش( ٔجبْضٌت انفحض انذٔسي 

  انحٕاددطشق اسخخذاو انًشكببث )انًضخت + انخُكش( أثُبء 

 )آنٍت اسخخذاو انًٍبِ ٔانفٕو أثُبء انحٕادد فً انًشكببث )انًضخت + انخُكش 

 )كٍفٍت اسخخذاو انًعذاث انكٓشببئٍت ٔانٍٓذسٔنٍكٍت انًٕجٕدة عهى )انًضخت + انخُكش 

 كٍفٍت حضٌٔش انًشكببث ببنًٍبِ عبش )انفْٕت أ انسكشٍ( ٔيكبفحت انحشائك 

 ايّ عبش يضخت انخُكش أٔ عبش انخالطعًهٍت حضٌٔذ انفٕو نهخُكش ٔاسخخذ 

 كٍفٍت اسخخذاو انسالنى انٍذٌٔت ٔطٍبَخٓب 

 كٍفٍت اسخخذاو انمبرف انعهٕي ٔيعشفت كًٍت انًٍبِ انًسخٓهكت 

 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0229 أكادٌمٌة الدفاع المدنً 02/26/0202 26/26/0202
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 صٌانة أجهزة التنفس

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 
 أن ٌكون حاصل على دورة إطفاء تؤسٌسٌة أو ما ٌعادلها 

 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
  المشاركٌن على صٌانة و فحص أجهزة التنفس بطرق عملٌة صحٌحة و متطورةتؤهٌل و إعداد 

 
 
 
 
 
 

 
 

 محتوى الدورة

 
 أسس إختبار جهاز التنفس 

 المواصفات الفنٌة لجهاز التنفس 

 كٌفٌة استعمال جهاز التنفس و االستفادة القصوى من قدراته 

 جهاز التنفس  وطرق الصٌانة العامة 

 طرق فحص جهاز التنفس 

  و فهم المسمٌات و الرموز الموجودة على جهاز التنفسقراءة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0200 أكادٌمٌة الدفاع المدنً 22/02/0202 22/26/0202
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 اعداد مدربً االطفاء

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 والحماٌة المدنٌةتعزٌز السالمة 

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 تؤسٌسٌة إطفاء دورة على الحصول 

 مدرب مساعد دورة على الحصول 

 الطبً الفحص 

 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 متطورة و صحٌة علمٌة بطرق والتدرٌب التعلٌم أسالٌب على المدرب إعداد و تؤهٌل 

 للتدرٌب مإهلٌن ٌكونوا أن الدربٌن مستوى رفع 

 
 
 

 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

 التعلٌمٌة األنشطة و التقنٌات من مختلفة مبادئ فً التدرٌب 

 المدرب دورة 

 التدرٌسٌة الخطة 

 التدرٌب مبادئ و التعلٌم مبادئ 

 التدرٌب مهارات و سلوكٌات 

 المتدرب كفاءة رفع 

 تقٌٌمها و المتدرب قبل من تقدٌمٌة عروض عمل 

 المتدرب مستوى تحدٌد و نهائٌة اختبارات 

 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0006 أكادٌمٌة الدفاع المدنً 00/02/0202 20/02/0202
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 الدفاع المدنً فً ادارة عملٌات االخالء واالٌواء واالغاثة فً حاالت الكوارث

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 العامة الثانوٌة عن العلمً المإهل ٌقل ال أن 

 المدنً للدفاع التؤسٌسٌة الدورة اجتاز قد المتدرب ٌكون أن 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 واإلٌواء اإلخالء كٌفٌة على الخاص والقطاع المدنً الدفاع منتسبً تدرٌب 

 
 
 
 

 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

 الطوارئ حاالت فً واإلغاثة واإلٌواء اإلخالء منهج فً الواردة للمصطلحات تعرٌف 

 ومهامها واإلغاثة واإلٌواء اإلخالء عملٌات فً المشاركة الجهات 

 اإلخالء لعملٌات التنفٌذٌة اإلجراءات 

 اإلٌواء عملٌات فً واإلدارٌة الفنٌة اإلجراءات 

 الطوارئ حاالت فً واإلغاثة واإلٌواء اإلخالء مراحل متطلبات 

 سابقا   حدثت التً الكوارث فً نماذج 

 
 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

00/02/0202 02/02/0202 
 أكادٌمٌة الدفاع المدنً

0222 

26/00/0202 02/00/0202 0290 
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 باص المستشفى المٌدانً  

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  جٍش عبدي( خفٍفتأٌ ٌحًم عهى سخظت سٍبسة( 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  انًُخسبٍٍسفع لذساث ٔحًٍُت يٓبساث 

 لٍبدة انًشكبت ) انحبفهت ( ٔ فك ضٕابظ انًشٔس 

 ) انحظٕل عهى سخظت ) فئت ببص ثمٍم 

 انمٍبدة ٔاَيُت ٔ انساليت انعبيت 

 انخًكٍ يٍ لٍبدة سٍبساث اإلسعبف 

 

 الدورةمحتوى 

 

 ) يٕاطفبث انًشكبت ) انحبفهت 

 انفحض انذٔسي نهًشكبت ٔ يعبنجت حبنت انطٕاسئ 

 انمٍبدة اَيُت ٔ انخعبيم يع َبلم انحشكت 

  ٔ األيبكٍ انضٍمت انذٔاساثانمٍبدة عًهً فً انشبسع ٔ انًُعطفبث ٔ 

  سعبفٓى) انحبفهت ( يٍذاًَ أثُبء انحٕادد ، ٔ كٍفٍت َمم انًظببٍٍ ٔ إ اسخخذاوكٍفٍت 

 انًُبٔسة فً انسشعت انًطهٕبت ٔ كٍفٍت انخعبيم يع انبالغبث عٍ انحٕادد 

  ٔ بعذ انٕلٕف انحشكتطعٕد انجسش ٔ كٍفٍت انٕلٕف 

 انمٍبدة ببنسشعت انعبنٍت انًسًٕح بٓب يع كٍفٍت انسٍطشة 

  انطشٌكانمٍبدة أثُبء االصدحبو انًشٔسي فً  -إشبساث انطشق ٔ انخطٕط األسضٍت  -لٕاٍٍَ انسٍش 

 ّإبعبد انًشكبت ) انحبفهت ( عٍ انطشٌك أثُبء انعطم ٔ إطالح 

 سهٕن انمٍبدة ٔ اَداة اإلَسبٍَت 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

22/00/0202 02/00/0202 

 أكادٌمٌة الدفاع المدنً

0026 

02/00/0202 06/00/0202 0202 

09/00/0202 00/00/0202 0222 
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 مهارات رجل االطفاء

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 .حاصل على الدورة إطفاء تؤسٌسٌة أو ما ٌعادلها 

 . ًالفحص الطب 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 . إظهار مهارات مكافحة الحرائق األساسٌة 

 . تقٌٌم اللٌاقة البدنٌة لرجال اإلطفاء من خالل الدخول لغرفة المتاهة 

 
 
 
 

 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

 . مهارات التعامل مع الحرائق المغلقة والمفتوحة 

  اإلطفاءوجمٌع معداتها فً  اإلطفاءالكفاءة العالٌة الستخدام سٌارة . 

 . معرفة تامة لجمٌع عقد الحبال 

 . وسائل وطرق استخدام أنواع الساللم 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0022 أكادٌمٌة الدفاع المدنً 06/00/0202 02/00/0202
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 األرض االطفاء فً األماكن المرتفعة وتحت

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 أن ٌكون حاصل على شهادة إطفاء تؤسٌسٌة 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 فً عملٌات مكافحة الحرائق لألبنٌة الشاهقة االرتفاع والسرادٌب ٌكتشف المشترك المعارف والمهارات المتقدمة 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

 إدارة خراطٌم و إمدادات المٌاه فً مختلف السٌنارٌوهات 

 األسلوب التكتٌكً فً عملٌات إطفاء الحرائق لألبنٌة الشاهقة االرتفاع والسرادٌب 

  المعدات المناسبة لمكافحة الحرائق و توظٌف التكتٌكات المناسبةهٌكل األبنٌة الشاهقة االرتفاع و استخدام 

 كٌفٌة العمل بطرٌقة آمنة و فعالة فً مكافحة الحرائق داخل السرداب أو تحت األرض 

 
 

 
 
 

 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0009 المدنًأكادٌمٌة الدفاع  06/00/0202 02/00/0202
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 الصحة والسالمة المهنٌة التأسٌسٌة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 الدورة بهذه المشاركة عملهم طبٌعة تتطلب ممن ٌكون ان 

 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 كساب المشارك المهارات الفنٌة والعلمٌة فً السالمة والصحة المهنٌةا 

 التعرٌف بماهٌة السالمة والصحة المهنٌة 

 إدراك المشارك بكٌفٌة التعامل مع األخطار المهنٌة وكٌفٌة تفادي وقوعها 

 محتوى الدورة

 
 

 تعرٌف السالمة المهنٌة 

 نتائج العمل بنظام الصحة والسالمة المهنٌة 

  المرض المهنً أو اإلصابةاآلثار الناتجة عن 

 مخاطر العنصر البشري 

 مكافحة النٌران الصغٌرة 

 حاالت تطبٌقٌة 

 اإلبتكار فً  الصحة والسالمة المهنٌة التأسٌسٌة 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0000 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 00/20/0202 20/20/0202

 0022 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت  02/20/0202 00/20/0202

 0220 معهد القوات األمن الخاصة / مربح 02/20/0202 00/20/0202

 020 الشارقةمعهد تدرٌب الشرطة /  00/20/0202 02/20/0202

 022 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 02/02/0202 00/02/0202

 0022 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 20/00/0202 02/02/0202

 0002 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 02/00/0202 00/00/0202
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 البٌئة والصحة والسالمة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 الدورة بهذه المشاركة عملهم طبٌعة تتطلب ممن ٌكون أن 

 العسكري الزي ارتداء 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 المهنٌة والصحة السالمة فً والعلمٌة الفنٌة المهارات المشارك إكساب 

 المهنٌة والصحة السالمة بماهٌة التعرٌف 

 وقوعها تفادي وكٌفٌة المهنٌة األخطار مع التعامل بكٌفٌة المشارك ادارك 

 محتوى الدورة

 

 المهنٌة السالمة تعرٌف 

 المهنٌة والسالمة الصحة بنظام العمل نتائج 

 المهنً المرض أو اإلصابة عن الناتجة اآلثار 

 البشري العنصر مخاطر 

 تطبٌقٌة حاالت 

  ًالبٌئة و الصحة و السالمةاإلبتكار ف 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0222 قسم التأهٌل والتدرٌب / أم القٌوٌن 02/20/0202 00/20/0202

 0020 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 02/20/0202 00/20/0202

 0022 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 02/22/0202 22/22/0202

 0022 معهد القوات األمن الخاصة / مربح 22/20/0202 20/20/0202

 0220 قسم التأهٌل والتدرٌب / أم القٌوٌن 00/20/0202 02/20/0202

 0022 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 02/20/0202 02/20/0202

 000 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة 02/02/0202 00/02/0202

 000 معهد تدرٌب الشرطة / عجمان 20/00/0202 02/02/0202
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 المراجعة والتفتٌش على نظم السالمة والصحة المهنٌة وإعداد التقارٌر

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة األساسٌة بإطار الكفاءةالربط   02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 الدورة بهذه المشاركة عملهم طبٌعة تتطلب ممن ٌكون ان 

 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 إكساب المشارك المهارات الفنٌة والعلمٌة فً السالمة والصحة المهنٌة 

 التعرٌف بماهٌة السالمة والصحة المهنٌة 

  التعامل مع األخطار المهنٌة وكٌفٌة تفادي وقوعهاإدراك المشارك بكٌفٌة 

 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

 تعرٌف السالمة المهنٌة 

 نتائج العمل بنظام الصحة والسالمة المهنٌة 

  المرض المهنً أو اإلصابةاآلثار الناتجة عن 

 مخاطر العنصر البشري 

 مكافحة النٌران الصغٌرة 

 حاالت تطبٌقٌة 

   ًوالتفتٌش على نظم السالمة والصحة المهنٌة وإعداد التقارٌرالمراجعة اإلبتكار ف 

 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

02/20/0202 00/20/0202 
 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة

0022 

20/02/0202 00/02/0202 0020 
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 التخطٌط للطوارئ

 صفضباط  فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  أن ٌكون من الذٌن تستهدفهم الدورة 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 رفع مهارات المنسبٌن فً التخطٌط لحاالت الطوارئ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

 تعرٌف التخطٌط 

 ًالفرق بٌن التخطٌط التكتٌكً والتخطٌط االستراتٌج 

 مفهوم الطوارئ 

 التعامل فً حاالت الطوارئ 

 التخطٌط السلٌم فً الحاالت الطارئة  

 ًالتخطٌط للطوارئ اإلبتكار ف 

 
 
 

 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

02/20/0202 00/20/0202 
 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة

0200 

00/02/0202 02/02/0202 0020 
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 للعاملٌن فً مجال التدرٌب التأسٌسٌةاألمن والسالمة 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 األساسٌةالكفاءة  الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 لهم المساندٌن أو المٌدانً التدرٌب مجال فً العاملٌن من ٌكون أن 

 العسكري الزي ارتداء 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 قوانٌن تطبٌق على المهنٌة والسالمة الصحة مجال فً المٌدانً التدرٌب مجال فً العاملٌن قدرات تعزٌز 

 . والوفٌات اإلعاقة مستوى وخفض وممتلكاتها المؤسسة

 محتوى الدورة

 

 وإصابات حوادث بال عمل . 

 ذات واألمراض العمل وإصابات بحوادث المتمثلة المهنٌة األخطار من المٌدانً العمل مواقع فً العاملٌن حماٌة 

 . بها الصلة

 ًبه المحٌطة العمل وبٌئة وعملة العامل الفرد بٌن اٌجابٌة عالقة لتوفٌر السع . 

 وأثر المخاطر تلك طبٌعة وإدراك فهم فً االنطالق ونقطة المهنة بمخاطر التعرف 

 المخاطر تجنب فً العاملٌن وسلوك وعً على وانعكاساتها المهنٌة السالمة ثقافة مفهوم تعزٌز 

 مخاطر من للوقاٌة والطبٌة الهندسٌة والجماعٌة الفردٌة العلمٌة الطرق استخدام . 

 المخاطر تلك لتفادي الالزمة االحتٌاجات توضٌح . 

 الدولٌة ومعاٌٌرها التدرٌب مجال فً المهنٌة والصحة السالمة برامج احدث على التعرف 

 العمل إصابات من ووقاٌتهم صحتهم على للحفاظ المهنٌة السالمة وأدوات معدات استخدام من المشاركٌن تمكٌن. 

 الطواري  أنواع مختلف مواجهة وخطط والسالمة الصحة لبرامج األساسً الهدف لتفهم المشاركٌن إعداد . 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0200 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 22/22/0202 02/20/0202

 002 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة 02/02/0202 00/02/0202
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 المهنٌة "األوشا"تطبٌق نظام الصحة والسالمة 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 الدورة بهذه المشاركة عملهم طبٌعة تتطلب ممن ٌكون نأ 

 العسكري الزي ارتداء 

 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 والسالمة الصحة وتطبٌقات بنظم المشاركٌن تعرٌف 

 وتطبٌقاتها االوشا نظم على التعرف 

 
 
 
 
 
 

 

 محتوى الدورة

 
 

 الصحة بنظم التعرٌف 

 السالمة بنظم التعرٌف 

 وتطبٌقاتها االوشا بنظم التعرٌف 

 ًاألوشا" المهنٌةتطبٌق نظام الصحة و السالمة  اإلبتكار ف" 

 
 
 
 

 

 الدورةبٌانات 

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

20/22/0202 22/22/0202 
 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة

0000 

02/00/0202 02/00/0202 0022 
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 المهنٌة فً المخازن والتعامل الٌدويالسالمة 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 والحماٌة المدنٌةتعزٌز السالمة 

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  أن ٌكون من الذٌن تتطلب طبٌعة عملهم المشاركة فً هذه الدورة 

 أن ال ٌقل المؤهل العلمً عن األول الثانوي 

 ارتداء الزي العسكري 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

  .اإللمام بالمهارات األساسٌة التً تمكن المشارك من اتخاذ التدابٌر الكفٌلة واآلمنة فً طرق التخزٌن 

  .التعرف على أنظمة السالمة فً التعامل مع المخزون 

  اإللمام بمهارات اإلسعافات األولٌة 

 
 
 

 محتوى الدورة

 
 

  السالمة المهنٌة للمخازن 

  المستخدمةآلٌة السالمة المهنٌة مع اآلالت 

 التخزٌن وأنواعه 

 )مخاطر العمل الٌدوي فً المخازن )وقاٌة وعالج 

 مخاطر التخزٌن 

 .اإلسعافات األولٌة 

 حاالت تطبٌقٌة 

 ًالسالمة المهنٌة فً المخازن و التعامل الٌدوي اإلبتكار ف 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0220 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 02/22/0202 00/22/0202
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 تقٌٌم وتحلٌل المخاطر والصحة المهنٌة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 
 

 الدورة بهذه المشاركة عملهم طبٌعة تتطلب ممن ٌكون ان 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 .تعرٌف المفهوم الحدٌث للصحة والسالمة المهنٌة 

 .تطبٌق مداخل تحلٌل المخاطر فً الصحة والسالمة المهنٌة 

 .استخدام أسس ومبادئ نظم الدفاع المدنً فً الصحة والسالمة المهنٌة 

  والسالمة المهنٌة.تصمٌم وتنفٌذ وتقٌٌم برامج التوعٌة 

  عن قضاٌا واقعٌة. افتراضٌةتطبٌق سٌنارٌوهات 

 
 
 

 
 

 محتوى الدورة

 
 

 .تحلٌل المخاطر المهنٌة 

 .أسس ومبادئ نظام الدفاع المدنً وتطبٌقاته 

 .تصمٌم وتنفٌذ برامج التوعٌة والسالمة المهنٌة 

 .ورشة عمل وتطبٌقات 

 ًتقٌٌم و تحلٌل المخاطر و الصحة المهنٌة اإلبتكار ف 

 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0220 قسم التأهٌل والتدرٌب / أم القٌوٌن 20/22/0202 00/20/0202

 0222 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 02/00/0202 00/00/0202
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 والسالمة المهنٌةنظمة األمن أ

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 .أن ٌكون ممن تتطلب طبٌعة عملهم المشاركة بهذه الدورة 

 .أن ال ٌقل المؤهل عن األول الثانوي 

 العسكري. ارتداء الزي 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 .إكساب المشاركٌن كٌفٌة توفٌر بٌئة عمل صحٌة وسلٌمة وآمنة على العاملٌن والمنشأة 

  التعرف على األنظمة والتشرٌعات الخاصة باألمن والسالمة 

  والطوارئاإللمام بخطط اإلخالء 

 محتوى الدورة

 

 .مقدمة فً أنظمة األمن والسالمة المهنٌة 

  ، أنظمة األمن والسالمة المهنٌة ) التخطٌط ، التنظٌم

 التوجٌه والرقابة(.

 .أهداف إدارة أنظمة األمن والسالمة المهنٌة 

 .إدارة الجودة والمعاٌٌر 

  القووووانٌن والتشووورٌعات الخاصوووة بووواألمن والسوووالمة

 المهنٌة المحلٌة والدولٌة.

 .خطط اإلخالء والطوارئ 

 .إدارة المخاطر 

 طر الوقاٌة من مخا 

 .التحقٌق فً حوادث العمل 

 .التدرٌب وتحسٌن بٌئة العمل 

 .ورشة عمل 

 .اقتراحات وتوصٌات 

  الحرائووق الصووغٌرة ) أسووباب ، أنووواع ، معوودات

 ومكافحة( تطبٌقات عملٌة.

  تطبٌقات عملٌة. –اإلسعافات األولٌة 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0022 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 00/20/0202 02/20/0202

 022 معهد تدرٌب الشرطة / عجمان 02/20/0202 00/20/0202

 0020 معهد القوات األمن الخاصة / مربح 22/22/0202 00/20/0202

 0022 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 02/02/0202 00/02/0202

 0002 قسم التأهٌل والتدرٌب / أم القٌوٌن 00/20/0202 02/20/0202

 0002 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 00/00/0202 02/00/0202
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 التوعٌة الصحٌة والسالمة للشرطة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة األساسٌة الكفاءةالربط بإطار   02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 الدورة تستهدفهم الذٌن من ٌكون ان 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 العمل مواقع فً والسالمة الصحة اجراءات تنظم التً والتعلٌمات التشرٌعات معرفة 

 والسالمة الصحة اجراءات واهمٌة مفهوم على التعرف 

 والسالمة الصحة اجراءات تنفٌذ فً قدراتهم زٌادة 

 المخاطر وتقٌٌم الحوادث من السالمة فً مهاراتهم تطوٌر 

 الحرائق من والسالمة المواد بمناولة الخاصة الوقائٌة اجراءات تطبٌق 

 محتوى الدورة

 

 المتحدة العربٌة اإلمارات دولة فً والسالمة الصحة تشرٌعات 

 وإٌجابٌة وآمنة صحٌة عمل بٌئة تعزٌز 

 العمل مكان فً والسالمة الصحة إجراءات 

 الخطر تقٌٌم 

 الٌدوٌة المناولة 

 الصحة على الخطرة المواد مراقبة 

 الحرائق من السالمة 

 البٌئٌة التوعٌة 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0000 معهد القوات األمن الخاصة / مربح 02/22/0202 00/22/0202

 020 معهد تدرٌب الشرطة / عجمان 02/20/0202 00/20/0202

 0000 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 22/20/0202 20/20/0202

 0022 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 20/02/0202 22/20/0202

 022 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة 00/02/0202 20/02/0202

 0200 الشرطة / رأس الخٌمةمعهد تدرٌب  02/00/0202 02/00/0202
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 أخصائً السالمة المهنٌة 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 الدورة بهذه المشاركة عملهم طبٌعة تتطلب ممن ٌكون ان 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 من العاملٌن وحماٌة والحرائق الخاطر أنواع جمٌع ضد المنشاة وتأمٌن حماٌة على قادرة مهنٌة كفاءات إعداد 

 العاملٌن تدرٌب على بالعمل العمل إصابات

 الطوارئ حالة فً واإلخالء اإلسعاف على العاملٌن وتدرٌب المنشأة فً والسالمة واألمن الحرائق مكافحة على 

 محتوى الدورة

 

 المهنٌة السالمة مفهوم 

 المهنٌة السالمة أخصائً مؤهالت وشخصٌة مواصفات 

 ( ومسئولٌات - مهام - هٌكلٌة)  المهنٌة والسالمة الصحة لجنة 

 المهنٌة السالمة برامج أنشطة 

 ( عالج - مسببات - انواع)  العمل مخاطر 

 العمل وبٌئة الحرارة 

 البشرٌة والمخاطر العمل مواقع 

 العمل حوادث فً التحقٌق 

 العمل بٌئة وتحسٌن التدرٌب 

 عمل ورشة 

 وتوصٌات اقتراحات 

 عملٌة تطبٌقات(  مكافحة - معدات - أنواع - أسباب)  الصغٌرة الحرائق 

 عملٌة تطبٌقات - األولٌة االسعافات 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0200 قسم التأهٌل والتدرٌب / أم القٌوٌن 00/20/0202 22/20/0202
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 السالمة المهنٌة فً المخازن والتعامل الٌدوي

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  أن ٌكون من الذٌن تتطلب طبٌعة عملهم المشاركة فً هذه الدورة 

 أن ال ٌقل المؤهل العلمً عن األول الثانوي 

 ارتداء الزي العسكري 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

  .اإللمام بالمهارات األساسٌة التً تمكن المشارك من اتخاذ التدابٌر الكفٌلة واآلمنة فً طرق التخزٌن 

  .التعرف على أنظمة السالمة فً التعامل مع المخزون 

  اإللمام بمهارات اإلسعافات األولٌة 

 
 
 

 محتوى الدورة

 

  السالمة المهنٌة للمخازن 

 آلٌة السالمة المهنٌة مع اآلالت المستخدمة 

 التخزٌن وأنواعه 

 )مخاطر العمل الٌدوي فً المخازن )وقاٌة وعالج 

 مخاطر التخزٌن 

  األولٌة.اإلسعافات 

 حاالت تطبٌقٌة 

 ًالسالمة المهنٌة فً المخازن و التعامل الٌدوي اإلبتكار ف 

 
 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0000 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 00/20/0202 22/20/0202
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 اإلصابات والصحة الرٌاضٌة فً التدرٌب الرٌاضً 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 
 

 الدورة بهذه المشاركة عملهم طبٌعة تتطلب ممن ٌكون ان 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 
 

 على إسعافها وطرق منها والوقاٌة الرٌاضٌة لإلصابات المختلفة األنواع على للتعرف الرٌاضً المدرب إلمام 

 الرٌاضً الفرد سالمة

 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

 الرٌاضً التشرٌح فً مقدمة 

 عالجها وكٌفٌة منها والوقاٌة الرٌاضٌة اإلصابات 

 األولٌة اإلسعافات 

 العالج فً مساهمتها ومدى اإلصابات منع فً وأهمٌتها الرٌاضٌة اإلطاالت 

 الرٌاضٌة الصحة فً مقدمة 

 المثالً الرٌاضً وسمات خصائص 

 الرٌاضً الالعب على وتأثٌرها المنشطات 

 الرٌاضً التدرٌب على وتأثٌره للرٌاضٌٌن الصحً الغذاء 

 الرٌاضً للتدرب الفسٌولوجٌة المبادئ 

  ًاإلصابات و الصحة الرٌاضٌة فً التدرٌب الرٌاضًاإلبتكار ف 

 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0000 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 00/20/0202 02/20/0202
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 األمن والسالمة فً المخازن والمستودعات

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز السالمة والحماٌة المدنٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 الدورة بهذه المشاركة عملهم طبٌعة تتطلب ممن ٌكون أن 

 العسكري الزي ارتداء 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 األمن على والمحافظة والمستودعات المخازن على واإلشراف المالٌة اإلدارة فً المهارات المشاركٌن إكساب 

 والسالمة

 
 
 
 

 

 محتوى الدورة

 
 

 والمستودعات المخازن فً والسالمة األمن مفهوم 

 والموازنات المستودعات إدارة 

 المستودعات نظم 

 للطوارئ للتخطٌط المهنٌة واألنشطة المراحل 

 المخازن فً األمنٌة والسالمة المستودعات إدارة فً التقنً األسلوب إلى االنتقال 

 التقارٌر كتابة 

  ًاألمن و السالمة فً المخازن و المستودعات اإلبتكار ف 

 
 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 020 معهد تدرٌب الشرطة / عجمان 00/20/0202 02/20/0202

 0202 تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمةمعهد  00/02/0202 20/02/0202
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 مهارات التعامل مع الرإساء والمرإوسٌن / العنصر النسائً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة

 األساسٌةالكفاءة  الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 .أن ٌكون من العاملٌن أو المرشحٌن للعمل فً نفس المجال 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
  .إكساب المشاركٌن مهارات التعامل بٌن الرإساء والمرإوسٌن وسلوكٌات كل منهم 

  .التعرٌف بمفهوم اإلدارة وطبٌعتها 

  واألنماط األدائٌة للرإساء.إدراك المشارك لدور المدٌر فً تنظٌم العمل 

 محتوى الدورة

 
 

  .مفهوم اإلدارة 

  .طبٌعة اإلدارة 

 .دور المدٌر فً تنظٌم العمل 

  .األنماط األدائٌة للرإساء 

  .دوافع العاملٌن 

  .مهارات اإلصغاء واإلقناع 

  تحلٌل المشكالت 

  .كٌفٌة التعامل مع ذوي الطباع الصعبة 

 تقٌٌم األداء 

  ًوالمرإوسٌن الرإساء مع التعامل مهاراتاالبتكار ف. 

 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0220 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 00/20/0202 20/20/0202
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 مهارات االتصال الفعال والتعامل مع اآلخرٌن 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  .أن ٌكون من الذٌن تتطلب طبٌعة عملهم المشاركة فً هذه الدورة 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  .تعرٌف المشارك بمفهوم االتصال الفعال 

 عملٌة االتصال. إدراك المشارك بمكونات 

  .التعرف على أسالٌب التعامل مع األنماط الشخصٌة المختلفة 

 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 
 
 

  .مفهوم االتصال الفعال 

  .التطوٌر التارٌخً لالتصال 

  مكونات عملٌة االتصال 

  .أسالٌب التعامل مع مختلف األنماط الشخصٌة 

  .سٌنارٌوهات وتطبٌقات عملٌة 

  ًاآلخرٌن مع والتعامل الفعال االتصال مهاراتاالبتكار ف. 

 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 022 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة 00/20/0202 20/20/0202

 0292 معهد قوات األمن الخاصة / مربح  20/22/0202 02/20/0202

 0002 تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمةمعهد  02/22/0202 01/22/0202
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 خدمة المتعاملٌن

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 .أن ٌكون من الذٌن تستهدفهم الدورة 

 .ارتداء الزي العسكري 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  الحدٌثة فً خدمة العمالء واألسالٌبالتعرف على المفاهٌم 

 تنمٌة مهارات المشاركٌن فً تحدٌد احتٌاجات العمالء وتقدٌم خدمات ذات جودة عالٌة لهم 

 تنمٌة مهارات المشاركٌن فً االتصال مع العمالء 

 تطوٌر اتجاهات المشاركٌن االٌجابٌة نحو العمالء 

 تمكٌن المشاركٌن من معالجة مشكالت العمالء بكفاءة وفاعلٌة 

 

 محتوى الدورة

 

 مفاهٌم أساسٌة فً خدمة العمالء 

 تزاٌد أهمٌة خدمة العمٌل 

 توقعات العمٌل مداخل إدارة الخدمة 

 أسباب تدنً خدمة العمالء 

 إحصاءات تتعلق بفقدان العمالء 

  وتوقعات العمالء؟من هو العمٌل وما هً توقعاته؟ أنواع العمالء 

 مستوٌات الخدمة وعناصر تقٌٌم جودة األداء 

 خصائص المإسسات المتمٌزة فً خدمة العمالء 

  ًالمتعاملٌن خدمةاالبتكارف. 

 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0012 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 02/20/0202 00/20/0202

 042 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 00/29/0202 02/29/0202

 0202 معهد االمارات للجنسٌة واالقامة 04/21/0202 02/21/0202
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 العالقات العامة التؤسٌسٌة 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة

 الكفاءة األساسٌة بإطار الكفاءةالربط   02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  أن ال ٌقل المإهل عن األول الثانوي 

  .أن ٌكون من العاملٌن أو المرشحٌن فً مجال العالقات العامة 

 ارتداء الزي العسكري. 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  التعرٌف بالعالقات العامة فً أجهزة الشرطة 

  العامة فً تحسٌن وتطوٌر عالقة الشرطة بالجمهور الداخلً والخارجًتفعٌل دور أجهزة العالقات 

 إدراك المشارك لوسائل االتصال الجماهٌري وطرق تؤثٌرها فً الرأي العام 

  األنماط السلوكٌة الشرطٌة الشاذةالتعرف على 

 
 

 محتوى الدورة

 

  األهداف(. –التنظٌم  –العالقات العامة فً أجهزة الشرطة ) المفهوم 

  ًدور أجهزة العالقات العامة فً تحسٌن وتطوٌر العالقات بٌن أجهزة الشرطة والجمهور الداخلً والخارج

 لألجهزة الشرطٌة. 

 .الرأي العام والجماهٌر 

 .وسائل االتصال الجماهٌري وطرق التؤثٌر فً الرأي العام والجمهور 

 .فن التعامل مع اآلخرٌن 

 .تفهم السلوك اإلنسانً ودوافعه 

  اإلدراك وتكوٌن االتجاهات.مداخل 

 .أنماط سلوكٌة شرطٌة شاذة 

  ًالعامة العالقاتاالبتكار ف. 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0020 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت  20/20/0202 02/20/0202

 010 عجمانمعهد تدرٌب الشرطة /  02/00/0202 02/00/0202
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 مفاتٌح الخدمة المتمٌزة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 الدورة تستهدفهم ممن ٌكون ان 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 والخدمات للتفوق مسبوقة غٌر نتائج لتحقٌق الداء فً التمٌز ونماذج مفهوم على التعرف من المشاركٌن تمكٌن 

 واالنجاز

 
 
 
 

 
 
 

 

 محتوى الدورة

 
 

 المتمٌزة الخدمة وخصائص واهمٌة ومفاهٌم طبٌعة تحدٌد 

 المتمٌزة الخدمة نحو المنظمات تحوٌل متطلبات 

 المتمٌزة للخدمة المحورٌة والقدرات الدولٌة والمعاٌٌر النماذج 

 ( الحكومً للتمٌز عجمان وبرنامج للتمٌز خلٌفة الشٌخ)  التمٌز برامج على عملٌة تطبٌقات 

  ًالمتمٌزة الخدمة مفاتٌحاالبتكار ف. 

 
 

 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 022 الشارقةمعهد تدرٌب الشرطة /  20/20/0202 02/20/0202

 0200 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 21/22/0202 20/22/0202

 0922 قسم التؤهٌل والتدرٌب / أم القٌوٌن 02/22/0202 01/22/0202
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 مهارات التعامل مع الجمهور

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 
  .أن ٌكون من العاملٌن أو من المرشحٌن للعمل فً مجال العالقات العامة 

 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

  .التعرٌف بالعالقات العامة فً أجهزة الشرطة 

  .ًتفعٌل دور أجهزة العالقات العامة فً تحسٌن وتطوٌر عالقة الشرطة بالجمهور الداخلً والخارج 

 ٌري وطرق تؤثٌرها فً الرأي العامإدراك المشارك لوسائل االتصال الجماه 

 
 

 
 

 محتوى الدورة

 
 

  األهداف"  –التنظٌم  –العالقات العامة فً أجهزة الشرطة "المفهوم 

  ًدور أجهزة العالقات العامة فً تحسٌن وتطوٌر العالقات بٌن أجهزة الشرطة والجمهور الداخلً والخارج

 لألجهزة الشرطٌة. 

  .الرأي العام والجماهٌر 

  .وسائل االتصال الجماهٌري وطرق التؤثٌر فً الرأي العام والجمهور 

 .فن التعامل مع اآلخرٌن 

  ًهورالجم مع التعامل مهاراتاالبتكار ف 

 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0222 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 20/20/0202 02/20/0202

 920 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 20/29/0202 02/20/0202

09/22/0202 00/22/0202 
 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة

0022 

00/02/0202 02/20/0202 0200 
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 star 7نموذج الخدمة المتمٌزة 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  أن ٌكون من الذٌن تستهدفهم الدورة 
 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  نجوم. 7التعرف على مفهوم التمٌز فً خدمة العمالء 

 .التدرب على أسس التمٌز فً تقدٌم الخدمة 

  نجوم حسب مواصفات برنامج اإلمارات للخدمات الحكومٌة  7التدرب على معاٌٌر تطوٌر مراكز الخدمات

 المتمٌزة .

 
 
 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

  وأصنافها .تعرٌف الخدمة 

 . أسس التمٌز فً تقدٌم الخدمة 

  ، معاٌٌر تطوٌر مراكز تقدٌم الخدمات وتشمل : الربط اإلستراتٌجً ، المتعامل ، الخدمات ، قنوات تقدٌم الخدمات

 تجربة المتعامل ،كفاءة الخدمات واإلبداع ، الموارد البشرٌة ، التكنولوجٌا .

  ًالمتمٌزة الخدمة نموذجاالبتكار ف star 7 . 

 
 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

04/20/0202 22/20/0202 
 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة

021 

01/00/0202 02/00/0202 010 
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 مهارات االتصال والتواصل الداخلً 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 بالخدمات المقدمةتعزٌز رضا الجمهور 

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 .أن ٌكون من الذٌن تستهدفهن لدورة 

 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 .تنمٌة وتطوٌر مهارات العاملٌن فً التواصل مع الجمهور الداخلً للمإسسة 

  تعرف أنواع االتصال الداخلً ووسائله 

 تعرف معوقات التواصل الداخلً وكٌفٌة التغلب علٌها 

 
 

 
 
 

 

 محتوى الدورة

 
 

 .التواصل كظاهرة اجتماعٌة وضرورته للتفاهم والتفاعل مع اآلخرٌن 

  ًخارجً(. –ماهٌة التواصل واقسامة ) داخل 

  ًجماعً(. –)فردي  –عمودي( –)أفقً  –غٌر رسمً( –أنواع التواصل الداخلً )رسم 

  التواصل الداخلً.وسائل 

 .ًمعوقات التواصل الداخل 

 .كٌفٌة زٌادة فاعلٌة التواصل 

  ًالداخلً والتواصل االتصال مهاراتاالبتكار ف. 

 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0201 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 00/20/0202 02/20/0202

 0920 قسم التؤهٌل و التدرٌب / أم القٌوٌن 29/22/0202 02/24/0202

 0220 معهد قوات األمن الخاصة / مربح 01/20/0202 00/20/0202

 020 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة 02/00/0202 0/00/0202
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 VIPفن التعامل مع كبار  الشخصٌات 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 الجمهور بالخدمات المقدمةتعزٌز رضا 

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  .أن ٌكون من الذٌن تستهدفهم الدورة 
 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 والمرإوسعٌن الكتسعاب المهعارات الالزمعة لكٌفٌعة التعامعل  الدبلوماسعٌٌنالمشاركٌن فً مجال التعامل معع  وتؤهٌل إعداد

 محددة .  وضوابطمعهم وفق قواعد 

 
 
 
 

 
 

 

 محتوى الدورة

 
 

 . المفاهٌم الحدٌثة فً مهارات التعامل مع الدلماسٌٌن 

 . الضوابط والحدود الواجب مراعاتها للتعامل مع الدبلوماسٌٌن 

  االسس الواجب مراعاتها فً تسلسل مخاطبة الرإساء وعدم تخطً المرجع 

  ًالشخصٌات  كبار مع التعامل فناالبتكار ف VIP  . 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 012 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة 20/29/0202 02/20/0202
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 خدمة العمالءالتمٌز فً 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 
 

 مع المباشر التعامل ذات االقسام مجال فً او العامة العالقات مجال فً للعمل المرشحٌن او العاملٌن من ٌكون ان 

 العمالء

 ارتداء الزي العسكري  

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 .ًتعرٌف المشاركٌن بنظرٌات العالقات التبادلٌة فً السلوك اإلنسان 

  .التعامل مع األنماط المختلفة من البشر والتعرف على متطلباتهم 

  تطبٌق الجودة الشاملة فً تقدٌم الخدمة.  –تطبٌق مبادئ تقدٌم الخدمة وإرضاء العمٌل واالحتفاظ به 

 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

 )التعامل مع الجمهور )األهمٌة، المبادئ 

  .سلوكٌات التعامل مع الجمهور واستراتٌجٌات التعامل مع األنماط المختلفة فً البالد 

  .سمات وأبعاد الخدمة المتمٌزة للجمهور 

  .إستراتٌجٌة استقراء أنماط الجمهور 

  .مهارات التعامل مع الجمهور وكٌفٌة اكتسابها 

 .ورشة عمل 

  ًالعمالء خدمة فً التمٌزاالبتكار ف. 

 
 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0012 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 22/29/0202 24/29/0202

 0024 تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمةمعهد  02/24/0202 02/24/0202

 040 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 00/22/0202 09/22/0202

 0202 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 24/02/0202 92/22/0202
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 العالقات العامة واالتصال الجماهٌري

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 المقدمةتعزٌز رضا الجمهور بالخدمات 

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 
 

 الدورة تستهدفهم الذٌن من ٌكون ان 

 العسكري الزي ارتداء 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 واختصاصاته بؤنواعه اإلعالمً المجال فً ومعلوماتهم المتدربٌن معارف زٌادة 

 اإلعالمٌة المإسسات فً اإلدارٌة كفاءتهم لتطوٌر الالزمة المهارات المتدربٌن إكساب 

 اإلعالمٌة المإسسات فً العاملٌن ومع اإلعالمً العمل مع للتفاعل االٌجابٌة المتدربٌن اتجاهات تنمٌة 

 بناء بشكل وتطوٌره عمله مع التكٌف من ٌمكنه بما الخالق المبدع التفكٌر على الفرد قدرة زٌادة 

 العالقات أنشطة وممارسة للمشاركٌن واالبتكارٌة اإلبداعٌة والمهارات القدرات تنمٌة 

 والتواصل االتصال عملٌة فً الالزمة والقدرات المهارات المشاركٌن إكساب 

 
 

 

 محتوى الدورة

 

 المعاصرة العامة العالقات أساسٌات 

 متكامل كنظام المعاصرة العامة العالقات 

 العامة العالقات أنشطة ممارسة فً واالبتكار التمٌز 

 اآلخرٌن حب باالتصال تكسب وكٌف االتصال مهارات 

 المعاصرة العامة العالقات ممارسات فً والتمٌز لالبتكار أساسٌة كدعامة الذهبٌة المهارات تنمٌة 

 العامة العالقات داراتبإ العمل فً النجاح إلى الطرٌق 

  ًالجماهٌري واالتصال العامة العالقاتاالبتكار ف. 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

00/29/0202 02/29/0202 
 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة

0020 

00/00/0202 02/00/0202 0022 
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 فن البروتوكول واالستقبال و الضٌافة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 رضا الجمهور بالخدمات المقدمةتعزٌز 

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 الدورة تستهدفهم الذٌن من ٌكون ان 

 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 باآلخرٌن االتصال وفنون العامة العالقات لوظٌفة األساسٌة المفاهٌم على التعرف 

 والحرجة الصعبة المواقف ومواجهة اآلخرٌن مع التعامل 

 وأهمٌتها والبروتوكول المراسم قواعد تطبٌق 

 اآلخرٌن مع والتواصل االتصال 

 
 
 

 

 محتوى الدورة

 
 

 وأهمٌتها وأهدافها العامة العالقات نشؤة 

 الشخصٌات كبار وسمات وخصائص اآلخرٌن مع التعامل مهارات 

 الشخصٌات كبار مع الحدٌث ومهارات المناقشة أسالٌب 

 وتودٌعهم الشخصٌات كبار استقبال 

 الشخصٌات كبار مع التعامل فً المجاالت 

 الشخصٌات كبار مع التعامل فً األسبقٌات 

 الرسمٌة والحفالت المإتمرات وتنظٌم واالجتماعات المآدب بروتوكول 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0109 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 00/29/0202 02/29/0202

29/21/0202 20/21/0202 
 معهد االمارات للجنسٌة واالقامة

0200 

00/22/0202 01/22/0202 0202 
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 تنظٌم المإتمرات والمعارض

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 الدورة تستهدفهم الذٌن من ٌكون ان 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 المإتمرات و الفعالٌات العداد المشاركٌن مهارات تنمٌة 

 المإتمر و للفعالٌة المصاحبة بالمهام المشاركٌن تعرٌف 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 الدورةمحتوى 

 
 

 المإتمرات و الفعالٌات انواع 

 ( االماكن_  البرنامج_  الخطط)  المإتمرات و للفعالٌات التحضٌر 

 المعرض او المإتمر اول الفعالٌة تنظٌم 

 المإتمرات و للفعالٌات التروٌج 

 
 
 
 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 020 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة 22/24/0202 20/24/0202

 0222 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 92/22/0202 01/22/0202
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 مفاتٌح الخدمة المتمٌزة / العنصر النسائً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة

 الكفاءة األساسٌة الكفاءةالربط بإطار   02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 الدورة تستهدفهم ممن ٌكون ان 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 والخدمات للتفوق مسبوقة غٌر نتائج لتحقٌق الداء فً التمٌز ونماذخ مفهوم على التعرف من المشاركٌن تمكٌن 

 واالنجاز

 
 
 
 

 
 

 محتوى الدورة

 

 المتمٌزة الخدمة وخصائص واهمٌة ومفاهٌم طبٌعة تحدٌد 

 المتمٌزة الخدمة نحو المنظمات تحوٌل متطلبات 

 المتمٌزة للخدمة المحورٌة والقدرات الدولٌة والمعاٌٌر النماذج 

 ( الحكومً للتمٌز عجمان وبرنامج للتمٌز خلٌفة الشٌخ)  التمٌز برامج على عملٌة تطبٌقات 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب االنعقادمكان 

 إلى من

 0299 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 00/24/0202 22/24/0202

 0222 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 22/20/0202 20/20/0202
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 فن االتصال والتعامل مع الشكاوي

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 المقدمةتعزٌز رضا الجمهور بالخدمات 

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 
 

 .أن ٌكون من العاملٌن فً مجال خدمة العمالء 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

  .التعرف على مفاهٌم إدارة الخدمة واالتصال مع الجمهور 

  .التعرف على أسالٌب التعامل مع الشكاوي ومعالجتها 

  .تحقٌق اإلبداع واالبتكار فً تحسٌن الخدمات 

 
 
 

 محتوى الدورة

 

  .مفهوم االتصال وأسالٌبه 

  .فن التعامل ودوره فً تحقٌق التمٌز فً خدمة العمالء 

  .مهارات االتصال الفعال مع العمالء 

  .أسالٌب التعامل مع الشكاوي واالعتراضات والمواقف الصعبة 

  .مشكالت خدمة العمالء وطرق التنبإ بها ومعالجتها 

  .أسالٌب تقٌٌم نشاط خدمة العمالء وتطوٌر األداء 

  ًالشكاوي مع والتعامل االتصال فناالبتكار ف. 

 
 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

22/24/0202 00/24/0202 
 الفجٌرةمعهد تدرٌب الشرطة / 

920 

21/22/0202 02/22/0202 029 

 024 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة 21/00/0202 20/00/0202
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 العالقات العامة وفن المراسم والبرتوكول والعالقات الدولٌة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 الدورة تستهدفهم ممن ٌكون ان 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  تطوٌر معارف وقدرات ومهارات الضباط حول العالقات العامة وفن المراسم والبروتوكول والعالقات

 الدولٌة.

 تطبٌق سٌاسة  المتحدث الرسمً المعتمدة بوزارة الداخلٌة 

 ًالعالقات العامة وفن المراسم والبروتوكول والعالقات  فً استشراف مستقبل تطبٌقات الذكاء االصطناع

 الدولٌة

 
 

 

 محتوى الدورة

 

  مدخل العالقات العامة لفن االتٌكٌت والمراسم والبروتوكول والعالقات الدولٌة 

   المداخل واالتجاهات الحدٌثة فً العالقات العامة وفن المراسم والبروتوكول والعالقات الدولٌة 

  تطبٌقات سٌاسة االبتكار المعتمدةفً تطوٌر  العالقات العامة وفن المراسم والبروتوكول فً المراسم

 والفعالٌات  والعالقات  الدولٌة

 رة الداخلٌةتطبٌقات سٌاسة  المتحدث الرسمً المعتمدة بوزا 

  استشراف مستقبل تطبٌقات الذكاء االصطناعً فً االتٌكٌت والمراسم والبروتوكول للتعامل كبار

 VIPالشخصٌات 

 
 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0222 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 29/22/0202 02/24/0202

 0242 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 02/21/0202 04/21/0202
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 التراث والهوٌة الوطنٌة / الوالء واالنتماء

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 الدورة تستهدفهم ممن ٌكون ان 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 فٌهم المواطنة روح وغرس الوطنٌة الهوٌة بمقومات المشاركٌن المام 

 العالٌة الكفاءة تحقٌق على ٌساعد بما الوظٌفة وتقالٌد العمل باخالقٌات االلتزام تاكٌد 

 االدارٌة الممارسات فً القٌم تلك وتدعٌم االٌجابً للتعامل قٌم صٌاغة من المشاركٌن تمكٌن 

 والوالء االنتماء تجعل ومحفزة اٌجابٌة تنظٌمٌة مإسسٌة عمل بٌئة خلق 

 السلبً السلوك مع التعامل وكٌفٌة للمرإوسٌن المختلفة االنماط مع التعامل المشاركٌن المام 

 
 
 

 
 

 

 محتوى الدورة

 

 وخصوصٌاته االمارات مجتمع بجذور التعرٌف 

 االماراتً التراث من بنماذج التعرٌف 

 الوطنٌة الهوٌة مفاهٌم دراسة 

 االماراتً للمجتمع الحضارٌة السلوكٌات تعرٌف 

 واالنتماء الوظٌفً الوالء مفهوم 

 الجدٌد الوظٌفً للنظام الحدٌثة االساسٌة المفاهٌم 

 الوظٌفً الوالء بناء فً اساسٌة ركائز العمل اخالقٌات 

 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب االنعقادمكان 

 إلى من

 0201 معهد االمارات للجنسٌة واالقامة 02/22/0202 21/22/0202
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 مهارات تقدٌم الخدمة المتمٌزة 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة

 األساسٌةالكفاءة  الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 الدورة تستهدفهم ممن ٌكون ان 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 التعرف على مفهوم الخدمة المتمٌزة وخصائصها 

  اإللمام بمجاالت الخدمة المتمٌزة وآلٌة االنتقال من الخدمات التقلٌدٌة إلى الخدمات المتمٌزة 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

  والخدمة التقلٌدٌة. ةالخدمة المتمٌزالتعرٌف بمفهوم 

 .محاور تقدٌم الخدمة المتمٌزة 

 .أهمٌة تقدٌم خدمات متمٌزة للجمهور 

  الخدمات المتمٌزة. إلىمن الخدمات التقلٌدٌة  االنتقالرسم خطط وبرامج 

 .تمرٌنات وتطبٌقات عملٌة 

 
 

 
 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0292 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 00/22/0202 09/22/0202

 019 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 01/20/0202 00/20/0202
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 فن التعامل مع المسافرون

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة

 الكفاءة األساسٌة الكفاءة الربط بإطار  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 الدورة تستهدفهم ممن ٌكون ان 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 المسافرٌن مع التعامل بمفهوم المشاركٌن تعرٌف 

 المسافر مع التعامل مهارة المشاركٌن اكساب 

 المسافر سلوكٌات على التعرف مهارات الموظف اكساب 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 محتوى الدورة

 

 المسافر مع العامة العالقة 

 والجماهٌر العام الراي 

 المسافر مع التعامل فنون 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0202 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 02/21/0202 04/21/0202
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 مهارات التعامل مع الرإساء والمرإوسٌن 

 ضباط صف المشاركٌنفئة 
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 .أن ٌكون من العاملٌن أو المرشحٌن للعمل فً نفس المجال 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

  .إكساب المشاركٌن مهارات التعامل بٌن الرإساء والمرإوسٌن وسلوكٌات كل منهم 

  .التعرٌف بمفهوم اإلدارة وطبٌعتها 

  .إدراك المشارك لدور المدٌر فً تنظٌم العمل واألنماط األدائٌة للرإساء 

 
 

 محتوى الدورة

 
 

  .مفهوم اإلدارة 

  .طبٌعة اإلدارة 

 .دور المدٌر فً تنظٌم العمل 

  .األنماط األدائٌة للرإساء 

  .دوافع العاملٌن 

  .مهارات اإلصغاء واإلقناع 

  تحلٌل المشكالت 

  .كٌفٌة التعامل مع ذوي الطباع الصعبة 

 تقٌٌم األداء  

  ًوالمرإوسٌن. الرإساء مع التعامل مهاراتاالبتكار ف 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0222 معهد قوات األمن الخاصة / مربح  00/20/0202 22/20/0202

 1770 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 01/22/0202 00/22/0202
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 التمٌز فً ادارة العالقات العامة 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 العامة العالقات مجال فً للعمل المرشحٌن أو العاملٌن من ٌكون ان 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 الخاصة العالقات عن وتمٌٌزها العامة العالقات ماهٌة على التعرف 

 وفعالٌة بتمٌز األنشطة انجاز مهارات على التعرف 

 العمالء وإسعاد الجمهور إرضاء بمهارات اإللمام 

 
 

 
 

 

 محتوى الدورة

 
 

 العامة العالقات ماهٌة تعرٌف 

 الخاصة العالقات عن العامة العالقات تمٌز 

 انسٌابٌة بطرق األنشطة لممارسة العامة العالقات لموظفً الصالحٌات تفوٌض 

 عالٌة بتقنٌة الرسمٌة الحفالت انجاز 

 االعالم ووسائل االجتماعً التواصل مواقع استغالل 

 والخارجً الداخلً الجمهور إرضاء 

 العمالء إسعاد درجة إلى الوصول 

  ًالعامة العالقات ادارة فً التمٌزاالبتكار ف. 

 
 
 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0202 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 00/20/0202 22/20/0202

 022 معهد تدرٌب الشرطة / عجمان 02/00/0202 00/00/0202
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 مهارات التعامل مع الجمهور

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 
  .أن ٌكون من العاملٌن أو من المرشحٌن للعمل فً مجال العالقات العامة 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

  .التعرٌف بالعالقات العامة فً أجهزة الشرطة 

  .ًتفعٌل دور أجهزة العالقات العامة فً تحسٌن وتطوٌر عالقة الشرطة بالجمهور الداخلً والخارج 

  ري وطرق تؤثٌرها فً الرأي العاماالتصال الجماهٌإدراك المشارك لوسائل 

 
 

 
 

 

 محتوى الدورة

 
 
 

  األهداف"  –التنظٌم  –العالقات العامة فً أجهزة الشرطة "المفهوم 

  ًدور أجهزة العالقات العامة فً تحسٌن وتطوٌر العالقات بٌن أجهزة الشرطة والجمهور الداخلً والخارج

 لألجهزة الشرطٌة. 

  .الرأي العام والجماهٌر 

  .وسائل االتصال الجماهٌري وطرق التؤثٌر فً الرأي العام والجمهور 

 .فن التعامل مع اآلخرٌن 

  ًالجمهور مع التعامل مهاراتاالبتكار ف. 

 
 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0022 األمن الخاصة / مربحمعهد قوات  00/20/0202 22/20/0202
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 الشركاءاالتصال والتواصل مع 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 الدورة تستهدفهم ممن ٌكون ان 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 الداخلٌة وزارة فً المعتمدة الشركاء مع التواصل بآلٌة المشاركٌن تزوٌد  . 

 اإلستراتٌجٌة األهداف تحقٌق فً دورهم بالشركاء الخاصة المعارف اكتساب . 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 محتوى الدورة

 

 الشرٌك مفهوم  . 

 والمورد الشرٌك بٌن الفرق . 

 الداخلٌة وزارة فً المعتمد الشراكة دلٌل . 

 اإلستراتٌجٌة األهداف تحقٌق فً الشركاء دور . 

 االبتكار فً االتصال والتواصل مع الشركاء 

 
 

 
 

 
 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0294 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 00/20/0202 22/20/0202
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 / العنصر النسائً فن االتصال والتعامل مع الشكاوي

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  .أن ٌكون من العاملٌن فً مجال خدمة العمالء 
 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

  .التعرف على مفاهٌم إدارة الخدمة واالتصال مع الجمهور 

  .التعرف على أسالٌب التعامل مع الشكاوي ومعالجتها 

  .تحقٌق اإلبداع واالبتكار فً تحسٌن الخدمات 

 
 
 

 
 
 

 محتوى الدورة

 
 

  .مفهوم االتصال وأسالٌبه 

  .فن التعامل ودوره فً تحقٌق التمٌز فً خدمة العمالء 

  .مهارات االتصال الفعال مع العمالء 

  .أسالٌب التعامل مع الشكاوي واالعتراضات والمواقف الصعبة 

  .مشكالت خدمة العمالء وطرق التنبإ بها ومعالجتها 

  .أسالٌب تقٌٌم نشاط خدمة العمالء وتطوٌر األداء 

  ًالشكاوي مع والتعامل االتصال فناالبتكار ف. 

 
 
 

 

 بٌانات الدورة

 االنعقادتارٌخ 
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0022 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 02/20/0202 02/20/0202
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 فن االقناع 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 .تزوٌد المشاركٌن بالفن الالزمة لعملٌة الحوار وكٌفٌة اإلقناع  

  .تزوٌد المشاركٌن بسٌاسة ) نعم ( فً إدارة الحوارات المختلفة 

  واألسس العملٌة والتطبٌقٌة لتحدٌد تدرٌب المشاركٌن على الجوانب األساسٌة التً تتضمنها عملٌات الحوار

  إستراتٌجٌات وتكتٌكات الحوار الواجب إتباعها لنجاح عملٌة اإلقناع والتؤثٌر فً اآلخرٌن .

 
 

 محتوى الدورة

 

 . ًالحوار واإلقناع ماذا ٌعن  

 . األهمٌة والحتمٌة للحوار وطرق اإلقناع وكٌفٌة التؤثٌر فً اآلخرٌن  

  واإلقناع والتؤثٌر فً اآلخرٌن.خصائص عملٌة الحوار  

 .التجهٌز واإلعداد لعملٌة الحوار واإلقناع  

 .تحدٌد القضاٌا وموضوع الحوار  

 .ًمهارات االتصال اللفظً وغٌر اللفظ  

  . مرحلة اإلعداد والتهٌئة للحوار ومتطلباتها 

 .مرحلة التنفٌذ وإنهاء عملٌة الحوار واشتراطاتها  

  شبكة جودة الخدمة 

 . االبتكار فً فن االقناع 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0202 معهد قوات األمن الخاصة / مربح 02/20/0202 02/20/0202

 0220 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 01/20/0202 00/20/0202

 0924 الشارقة معهد تدرٌب الشرطة / 22/00/0202 24/00/0202
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 مهارات تقدٌم الخدمة المتمٌزة 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 ٌ كون من العاملٌن أو من المرشحٌن للعمل فً نفس المجال.أن 

  .ارتداء الزي العسكري 

 
 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 التعرف على مفهوم الخدمة المتمٌزة وخصائصها 

  اإللمام بمجاالت الخدمة المتمٌزة وآلٌة االنتقال من الخدمات التقلٌدٌة إلى الخدمات المتمٌزة 

 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

  والخدمة التقلٌدٌة. ةالخدمة المتمٌزالتعرٌف بمفهوم 

 .محاور تقدٌم الخدمة المتمٌزة 

 .أهمٌة تقدٌم خدمات متمٌزة للجمهور 

  الخدمات المتمٌزة. إلىمن الخدمات التقلٌدٌة  االنتقالرسم خطط وبرامج 

 .تمرٌنات وتطبٌقات عملٌة 

  ًالمتمٌزة الخدمة تقدٌم مهاراتاالبتكار ف. 

 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب االنعقادمكان 

 إلى من

 0202 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 02/20/0202 02/20/0202

 022 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة 09/00/0202 22/00/0202
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 التمٌز فً خدمة العمالء / العنصر النسائً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 بالخدمات المقدمةتعزٌز رضا الجمهور 

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  للعمل فً مجال العالقات العامة أو فً مجال األقسام ذات التعامل المباشر مع  اتأو المرشح تكون من العامالتأن

 العمالء. 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 بنظرٌات العالقات التبادلٌة فً السلوك اإلنسانً. اتتعرٌف المشارك 

  .التعامل مع األنماط المختلفة من البشر والتعرف على متطلباتهم 

  تطبٌق الجودة الشاملة فً تقدٌم الخدمة.  –تطبٌق مبادئ تقدٌم الخدمة وإرضاء العمٌل واالحتفاظ به 

 
 

 
 
 

 محتوى الدورة

 
 

  ،المبادئ(التعامل مع الجمهور )األهمٌة 

  .سلوكٌات التعامل مع الجمهور واستراتٌجٌات التعامل مع األنماط المختلفة فً البالد 

  .سمات وأبعاد الخدمة المتمٌزة للجمهور 

  .إستراتٌجٌة استقراء أنماط الجمهور 

  .مهارات التعامل مع الجمهور وكٌفٌة اكتسابها 

  .ورشة عمل 

  ًالعمالء خدمة فً التمٌزاالبتكار ف . 

 
 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0001 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 20/22/0202 02/20/0202
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 و الخطابة / العنصر النسائً اإللقاءمهارات العرض والتقدٌم وفن 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 بالخدمات المقدمةتعزٌز رضا الجمهور 

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 
 
 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  التقدٌم( –اإلعداد  –التعرف على خطوات العرض والتقدٌم وتنفٌذ مراحله )التخطٌط 

  .اكتساب الثقة والتحرر من الخوف والرهبة، والقدرة على اإللقاء والنقاش والحوار وجذب اهتمام المستمعٌن 

 
 
 
 

 
 

 

 محتوى الدورة

 

  .أهمٌة العرض والتقدٌم 

 .لماذا ٌرفض األشخاص التحدث أمام الجمهور وكٌفٌة التغلب على ذلك 

 .أسالٌب كسر الحاجز النفسً فً مواجهة الجمهور 

  .حالة اإلخفاق التً ٌقع فٌها المتحدثون 

  .أسالٌب مواجهة األجهزة اإلعالمٌة 

 .أسالٌب وطرق التمٌز فً مواجهة الجمهور 

 .تطبٌقات عملٌة على مخاطبة الجمهور أو تقدٌم عرض أو مخاطبة رجال اإلعالم 

 
 

 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0000 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 22/22/0202 22/22/0202
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 و الخطابة اإللقاءمهارات العرض والتقدٌم وفن 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 
 
 
 
 
 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  التقدٌم( –اإلعداد  –التعرف على خطوات العرض والتقدٌم وتنفٌذ مراحله )التخطٌط 

  .اكتساب الثقة والتحرر من الخوف والرهبة، والقدرة على اإللقاء والنقاش والحوار وجذب اهتمام المستمعٌن 

 
 
 
 

 
 

 

 محتوى الدورة

 

  .أهمٌة العرض والتقدٌم 

 .لماذا ٌرفض األشخاص التحدث أمام الجمهور وكٌفٌة التغلب على ذلك 

 .أسالٌب كسر الحاجز النفسً فً مواجهة الجمهور 

  .حالة اإلخفاق التً ٌقع فٌها المتحدثون 

  .أسالٌب مواجهة األجهزة اإلعالمٌة 

 .أسالٌب وطرق التمٌز فً مواجهة الجمهور 

 لى مخاطبة الجمهور أو تقدٌم عرض أو مخاطبة رجال اإلعالم.تطبٌقات عملٌة ع 

 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0000 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 01/22/0202 00/22/0202
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  واإلرشادتخطٌط وتنفٌذ حمالت التوعٌة 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
 الهدف

 االستراتٌجً
 تعزٌز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  .أن ٌكون من الذٌن تستهدفهم الدورة 
 
 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  التعرف على ماهٌة التخطٌط 

  .اإللمام ببرامج حمالت التوعٌة وكٌفٌة إعدادها 

  اإللمام بوسائل اإلعالم الالزمة لحمالت التوعٌة 

 
 
 
 
 
 

 
 

 محتوى الدورة

 

  تعرٌف التخطٌط 

 وضع البرامج الزمنٌة لحمالت التوعٌة 

 اختٌار الفئة المستهدفة من حمالت التوعٌة 

 استعمال الوسائل التعلٌمٌة الالزمة 

  اإلعالم الالزمةاستغالل وسائل 

 
 

 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0929 قسم التؤهٌل والتدرٌب / أم القٌوٌن 01/22/0202 00/22/0202
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 مهارات االتصال والتواصل الداخلً / العنصر النسائً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 الجمهور بالخدمات المقدمةتعزٌز رضا 

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 أن تكون من الذٌن تستهدفهن الدورة 
 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 فً التواصل مع الجمهور الداخلً للمإسسة. تنمٌة وتطوٌر مهارات العامالت 

  تعرف أنواع االتصال الداخلً ووسائله 

  تعرف معوقات التواصل الداخلً وكٌفٌة التغلب علٌها 

 
 

 
 

 

 محتوى الدورة

 

 .التواصل كظاهرة اجتماعٌة وضرورته للتفاهم والتفاعل مع اآلخرٌن 

  ًخارجً(. –ماهٌة التواصل واقسامة ) داخل 

  ًجماعً(. –)فردي  –عمودي( –)أفقً  –غٌر رسمً( –أنواع التواصل الداخلً )رسم 

 .ًوسائل التواصل الداخل 

 .ًمعوقات التواصل الداخل 

 .كٌفٌة زٌادة فاعلٌة التواصل 

  ًالداخلً والتواصل االتصال مهاراتاالبتكار ف. 

 
 
 

 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 042 الشرطة / الشارقةمعهد تدرٌب  02/00/0202 02/00/0202
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 أخالقٌات المهنة األمنٌة 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 
 أن ٌكون من الذٌن تستهدفهم الدورة  -

 
 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 تعرٌف مفهوم األخالق األمنٌة 

  .اإللمام بمقومات أخالقٌات مهنة الشرطة واألنظمة والقوانٌن الحاكمة لها 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

  ًمفهوم األخالق األمن 

  مقومات أخالقٌات مهنة الشرطة 

  واألنظمة الحاكمة ألخالقٌات مهنة الشرطةالقوانٌن 

  التدرب على األخالق 

 ًأخالقٌات المهنة األمنٌة اإلبتكار ف 

 
 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0700 معهد قوات األمن الخاصة / مربح 00/20/0202 20/20/0202

 0700 تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمةمعهد  02/20/0202 00/20/0202
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 التحقٌق فً الجرائم المستحدثة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 ٌكون من العاملٌن فً نفس المجال أن 

 .ارتداء الزي العسكري 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 
 

  فً مواجهتها والوقاٌة منها األمنتطوٌر معارف ومهارات المشاركٌن فً التعرف على الجرائم المستحدثة ودور 

 
 
 
 
 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

 تعرٌف الجرائم المستحدثة 

 التجرٌم القانونً للجرائم المستحدثة 

  اإلماراتًواقع الجرائم فً المجتمع 

  الوقاٌة من الجرائم المستحدثةطرق 

  فً التصدي لها األخرى واألجهزة األمن أجهزةدور 

 التحقٌق فً الجرائم المستحدثة ًاإلبتكار ف 

 
 

 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0022 قسم التؤهٌل والتدرٌب / أم القٌوٌن 00/20/0202 20/20/0202

 00 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة 02/20/0202 00/20/0202

 



 الجنائًالمحور : القانون واألمن 

3 
    

 التنبإ األمنً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 .أن ٌكون من العاملٌن فً هذا المجال 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  .ًالتعرف على مفهوم التنبإ األمن 

  .تنمٌة وتطوٌر معارف ومهارات المشاركٌن فً متطلبات التنبإ األمنً فً ظل الظروف المتباٌنة 

 .التعرف على مراحل التنبإ األمنً ومعوقاته 

 

 محتوى الدورة

 

  .مفهوم التنبإ األمنً فً ظل الظروف المتباٌنة 

  .جمع المعلومات وتحلٌلها 

 .ًمتطلبات التنبإ األمن 

  .مراحل التنبإ األمنً ومعوقاته 

  .تطبٌقات عملٌة 

 ًالتنبإ األمنً اإلبتكار ف 

 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0720 معهد قوات األمن الخاصة / مربح 00/20/0202 20/20/0202

 72 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 20/20/0202 02/20/0202

 0722 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 02/20/0202 00/20/0202

 0722 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 00/27/0202 22/27/0202

 2 معهد تدرٌب الشرطة / عجمان 02/22/0202 22/22/0202

 0720 الشرطة االتحادٌة / الشارقة مدرسة 02/00/0202 00/00/0202
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 تجنٌد المصادر / العنصر النسائً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  فً مجال التحرٌات والبحث الجنائً. التكون من العامتأن 

 المإهل العلمً عن األول الثانوي أن ال ٌقل 

  .ارتداء الزي العسكري 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 .ًاإللمام بمهارات التحرٌات والبحث الجنائ 

  .تنمٌة الخبرات فً مجال تجنٌد المصادر لتوفٌر المعلومة ألداء العمل بكل اقتدار 

 

 

 محتوى الدورة

 
 

  ماهٌة المعلومات ودورها لرجل األمن 

  مصادر المعلومات 

 المرشد ودوره وكٌفٌة اختٌاره والرقابة علٌه 

 أنواع المرشدٌن وصفاتهم وسلبٌاتهم ودوافعهم 

  القٌود الشرعٌة والشكلٌة لضوابط وحدود التحرٌات 

 اإلعداد الجٌد لرجل المباحث 

 ة وخلل التركٌبة أقسام التحرٌات والمباحث الجنائٌة بٌن الواقع والمؤمول فً ظل الجرٌمة المنظمة والهجر

 السكانٌة

 حقوق اإلنسان 

  ًتجنٌد المصادر اإلبتكار ف 

 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0720 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 00/20/0202 20/20/0202
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 تنمٌة مهارات الحس األمنً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 .أن ال ٌقل المإهل العلمً عن األول الثانوي 

 .ًأن ٌكون من العاملٌن أو المرشحٌن للعمل فً مجال البحث الجنائ 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

  األمنً.التعرٌف بماهٌة الحس 

  القدرة على التعامل مع المواقف األمنٌة المختلفة 

 محتوى الدورة

 

 .ماهٌة ومفهوم الحس األمنً والتوقع 

 .طرق تحلٌل صوت المستجوب أثناء التحقٌق 

 .التحلٌل الحركً ألقوال المستجوب 

 .ًأنماط السلوك الغٌر لفظ 

 االنفعاالت النفسٌة أثناء التحقٌق 

  ًمهارات الحس األمنًتنمٌة اإلبتكار ف 

 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 72 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 00/20/0202 20/20/0202

 0 معهد تدرٌب الشرطة / عجمان 22/20/0202 27/20/0202

00/20/0202 02/20/0202 
 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة

02 

00/22/0202 00/22/0202 02 

 0202 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 02/22/0202 07/22/0202
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 البحث الجنائً التؤسٌسٌة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

  عن األول الثانوي.أن ال ٌقل المإهل 

 .أن ٌكون من العاملٌن او المرشحٌن فً هذا المجال 

 .أن ٌكون قد اجتاز دورة اإلعداد األساسً للمستجدٌن 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  . التعرٌف بماهٌة التحقٌق الجنائً وقواعد تحرٌر المحاضر، وكٌفٌة تلقً البالغات 

  الجزائٌة، والقانون االتحادي المتعلق بالسموم والصٌدلٌات والقواعد العامة فيً إلمام المشارك لقاتون اإلجراءات

 المداهمة وتفتٌش األماكن، وضمانات حقوق المتهم، واألدلة الجنائٌة.

 إدراك المشارك ألنواع المخدرات، وآثارها عند التعاطً، وأماكن إنتاجها طرق تهرٌبها 

 عٌل األداء االمنً، والجوانب النظرٌة والعملٌة لمتابعة المطلوبٌنإدراك المشارك لدور المصادر السرٌة فً تف 

 التفتٌش واستخدام السالح والرمايالتدرٌب على طرق القبض و 

 محتوى الدورة

 

 .واجبات وصفات رجل المباحث 

 .قانون اإلجراءات الجزائٌة 
 .قانون المخدرات االتحادي 

  القانون االتحادي المتعلق بالسموم
 والصٌدلٌات.

  أماكن إنتاج المخدرات وطرق
 التهرٌب.

  أنواع المخدرات وآثارها عند
 التعاطً.

 ٌالتحرٌات ومشروعٌتها  ةماه
 ومجاالت استخدامها.

  المصادر السرٌة ودورها فً تفعٌل
 األداء األمنً.

 .شهود الوقائع الجنائٌة 
 المعلوماتٌة ومسرح الحادث.

 

 .ًالمراقبة ودورها فً تفعٌل األداء األمن 

 .ًماهٌة التحقٌق الجنائ 

 .المقابلة والمحادثة 
  الجوانب النظرٌة والعملٌة لمتابعة

 المطلوبٌن.

 .القواعد العامة لتحرٌر المحاضر 

  ، إرشادات تحرٌر محاضر "القبض
التفتٌش ، المعاٌنة سماع األقوال ، 

 االستدالل".
 .ًالتحقٌق الجنائ 
 .)جرائم )اآلداب، المنظمة، االقتصادٌة 

 العامة فً المداهمة وتفتٌش األماكن.القواعد 

 .)حاسب آلً ) تطبٌقات 
 ًتطبٌق عمل 
 أسلحة و رماٌة 
 

 

 .األدلة الجنائٌة 
 .ضمانات حقوق المتهم 
  ًعالقة رجل البحث ف

 بٌئة العمل.
 .ًالتسجٌل الجنائ 
  تلقً البالغات والتصرف

 فٌها.
 .ًاإلحصاء األمن 
  عالقة رجل الشرطة

بوسائل اإلعالم 
 والجمهور.

 ابة التقارٌر كت
 والمراسالت.

 .ًعلم النفس الجنائ 
 .لغة الجسد 
 .حقوق اإلنسان 
  اإلبتكار فً البحث

 الجنائً التؤسٌسٌة

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

20/20/0202 00/20/0202 
 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة

0022 

20/22/0202 02/00/0202 0700 
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 لغة الجسد

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 .أن ال ٌقل المإهل العلمً عن األول الثانوي 

 .أن ٌكون من العاملٌن او المرشحٌن للعمل فً هذا المجال 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  التعرف على المبادئ األساسٌة للغة الجسد 

 التعرف على كٌفٌة التفاعل مع لغة الجسد 

  اإللمام بكٌفٌة تحلٌل السلوك غٌر اللفظً الستخالص المعلومات 

 ًالتعرف على أنماط السلوك غٌر اللفظ  

 محتوى الدورة

 

 .المبادئ األساسٌة لحركة الجسد 

 المستجوب إثناء التحقٌق. طرق تحلٌل  

 .التحلٌل الحركً ألقوال المستجوب 

 .ًأنماط السلوك اللفظ 

 .ًتحلٌل السلوك غٌر اللفظ 

 .االنفعاالت النفسٌة إثناء التحقٌق 

 .التحقٌق الجنائً مع الفئات الخاصة 

 التعامل مع الشخصٌة االنطوائٌة واالنبساطٌة 

 اإلبتكار فً لغة الجسد 

 بٌانات الدورة

 االنعقاد تارٌخ
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0770 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 00/20/0202 20/20/0202

 0202 معهد قوات األمن الخاصة / مربح 20/20/0202 02/20/0202

 22 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 22/20/0202 27/20/0202

 0202 االتحادٌة / الشارقة مدرسة الشرطة 22/27/0202 20/27/0202

 22 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 02/20/0202 02/20/0202

 0200 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 02/02/0202 00/02/0202

 07 معهد تدرٌب الشرطة / عجمان 22/00/0202 27/00/0202

 



 الجنائًالمحور : القانون واألمن 

8 
    

 التحقٌق فً الجرائم االلكترونٌة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 الجرٌمة مسرح مجال فً العاملٌن من ٌكون أن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 المتزاٌدة اإلجرامٌة ونشاطاتها واستخداماتها االلكترونٌة الجرائم تقنٌات على التعرف 

 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

 الجرٌمة مسرح فاحصً من المطلوبة اإلجراءات على التعرف 

 األجهزة تحرٌز كٌفٌة على التعرف 

 اإلبتكار فً التحقٌق فً الجرائم اإللكترونٌة 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 2 معهد تدرٌب الشرطة / عجمان 00/20/0202 20/20/0202
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 ارتباط جرائم العنف الجنسً ضد المرأة بالجرٌمة المنظمة وجرائم االتجار بالبشر

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 
 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 

 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 العنف و االغتصاب لجرائم المناهضة الدولٌة بالجهود المشاركٌن تعرٌف 

 الجنسً العنف و االغتصاب جرائم فً العمل و التخطٌط بمهارات االلماام 

 
 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

 التحقٌق مبادئ 

 االستدالالت جمع و البالغات تلقً و الجنائً التحقٌق 

 العنف اشكال 

 الجنسً العنف و االغتصاب جرائم عن البالغ عدم اسباب 

 االغتصاب و العنف لجرائم المناهضة الدولٌة و المحلٌة الجهود 

 العنف و االغتصاب لجرائم واقعٌة قضاٌا عرض 

 االغتصاب و العنف جرائم مكافحة 

  ًضد المرأة بالجرٌمة المنظمة وجرائم االتجار بالبشرارتباط جرائم العنف الجنسً اإلبتكار ف 

 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0000 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 00/20/0202 20/20/0202
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 الشرطة وحقوق اإلنسان

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 واألمان تعزٌز األمن

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 ًالداخلٌة وزارة منتسب 

 العسكري الزي ارتداء 

 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 اإلنسان حقوق بمفهوم المشاركٌن تعرٌف 

 الدولٌة القوانٌن فً اإلنسان حقوق على التعرف 

 اإلنسان حقوق حفظ فً الشرطة دور معرفة 

 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

 اإلنسان حقوق مفهوم 

 الدولٌة المواثٌق تضمنها التً األساسٌة الحقوق 

 اإلنسان حقوق حفظ فً الشرطة دور 

 اإلنسان حقوق مجال فً المطبقة والعقوبات القوانٌن 

 
 
 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0722 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 02/20/0202 07/20/0202

 0000 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 00/00/0202 00/00/0202
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 أمن وحماٌة المعلومات

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الفنٌةالكفاءة  الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 .أن ٌكون من العاملٌن فً مجال األمن ألمعلوماتً واألدلة الجنائٌة 

  .ارتداء الزي العسكري 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

  التعرف على مفهوم أمن المعلومات 

  اإللمام بالطرق الحدٌثة لحماٌة أمن المعلومات 

  إدراك دور القانون والشرطة فً حماٌة المعلومات 

 
 

 محتوى الدورة

 

 .مفهوم أمن المعلومات 

 .عملٌات الشرطة والقبض والتفتٌش 

 .الطرق الحدٌثة لحماٌة امن المعلومات 

 .دور القانون فً حماٌة المعلومات 

 .دور الشرطة فً حماٌة المعلومات 

 .اإلبتكار فً أمن و حماٌة المعلومات 

 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0200 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 02/20/0202 07/20/0202

 0722 معهد قوات األمن الخاصة / مربح 02/20/0202 00/20/0202

 0722 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 00/20/0202 22/20/0202
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 المهارات السلوكٌة لرجال األمن 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 
 

 ان ٌكون من العاملٌن فً نفس المجال 

 
 
 
 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  ا ٌعكس الوجه الالزمة للمشاركٌن فً التعامل اإلٌجابً و االتصال مع اآلخرٌن بمتنمٌة المهارات السلوكٌة

 نالحضاري لرجال األم

 

 محتوى الدورة

 

 مفهوم السلوك اإلنسانً و مكوناته 

 مفهوم االتصال وأهمٌة ومهارات االتصال الفعال 

 إدراك متطلبات الجمهور و معرفة سلوكٌاته 

  المتنوعة من الجمهورمهارات التعامل مع االنماط 

 التعامل مع المواقف الحرجة من كبار الشخصٌات و الدبلوماسٌٌن 

 مهارات السٌطرة على الضغوط و التخلص من القلق 

 أسالٌب التعامل مع المشكالت االنسانٌة و حلها 

 ) تطبٌقات عملٌة ) ورش عمل 

 اإلبتكار فً المهارات السلوكٌة لرجال األمن 

 
 

 بٌانات الدورة

 االنعقاد تارٌخ
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0720 معهد قوات األمن الخاصة / مربح 02/20/0202 07/20/0202

 0722 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 00/22/0202 00/22/0202
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 تجنٌد المصادر

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 المشاركٌنعدد 

 الشروط

 

 .ًأن ٌكون من العاملٌن فً مجال التحرٌات والبحث الجنائ 

 أن ال ٌقل المإهل العلمً عن األول الثانوي 

  .ارتداء الزي العسكري 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 .ًاإللمام بمهارات التحرٌات والبحث الجنائ 

  .تنمٌة الخبرات فً مجال تجنٌد المصادر لتوفٌر المعلومة ألداء العمل بكل اقتدار 

 

 محتوى الدورة

 

  ماهٌة المعلومات ودورها لرجل األمن 

  مصادر المعلومات 

 المرشد ودوره وكٌفٌة اختٌاره والرقابة علٌه 

 أنواع المرشدٌن وصفاتهم وسلبٌاتهم ودوافعهم 

  القٌود الشرعٌة والشكلٌة لضوابط وحدود التحرٌات 

 اإلعداد الجٌد لرجل المباحث 

  أقسام التحرٌات والمباحث الجنائٌة بٌن الواقع والمؤمول فً ظل الجرٌمة المنظمة والهجرة وخلل التركٌبة

 السكانٌة

 حقوق اإلنسان 

 اإلبتكار فً تجنٌد المصادر 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب االنعقادمكان 

 إلى من

 0770 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 02/20/0202 07/20/0202

 02 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة 00/20/0202 02/20/0202

 77 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 00/27/0202 22/27/0202

 0022 القٌوٌنقسم التؤهٌل والتدرٌب / أم  02/22/0202 22/22/0202
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 كشف أسالٌب التزوٌر والتزٌٌف

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 .أن ال ٌقل المإهل العلمً عن األول الثانوي 

  والتحري.أن ٌكون من العاملٌن فً مجال التحقٌق 

 .ارتداء الزي العسكري 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  .التعرف على مفهوم جرٌمتً التزوٌر والتزٌٌف والفرق فٌما بٌنهما 

 اإللمام بؤسالٌب التزوٌر المختلفة 

  .إدراك اآلثار المادٌة بمسرح الجرٌمة لالستدالل بها على حدوث جرٌمتً التزوٌر والتزٌٌف 

 
 
 
 
 

 الدورةمحتوى 

 

 نبذة عامة عن علم التزوٌر والتزٌٌف 

 أسالٌب تزوٌر جوازات السفر 

 أسالٌب تزوٌر بطاقات االئتمان 

 أسالٌب تزوٌر األختام والوثائق الرسمٌة والمستندات الثبوتٌة 

 اإللمام بعملٌات التزٌٌف فً العمالت المحلٌة واألجنبٌة 

 اإلبتكار فً كشف أسالٌب التزوٌر و التزٌٌف 

 
 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0000 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة 02/20/0202 07/20/0202
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 دراسة وتحلٌل الظواهر األمنٌة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الكفاءةالربط بإطار   02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 .دراسة وتحلٌل الظواهر األمنٌة 

 
 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  التعرف على مالمح الظاهرة اإلجرامٌة المعاصرة 

  الكشف عن اآلثار المخالفة للظاهرة اإلجرامٌة 

  التعرف على مدى كفاءة األنظمة واإلجراءات فً مواجهة الظواهر اإلجرامٌة 

 محتوى الدورة

 

 ."الظاهرة األمنٌة "طبٌعتها ، أنواعها ، تطورها 

  .تصنٌف المجرمٌن 

 .منهجٌة دراسة الظواهر األمنٌة 

 .التخطٌط الحتواء الظواهر األمنٌة 

 .مناهج ووسائل البحث فً الظواهر األمنٌة 

 .معاٌٌر قٌاس الجرٌمة باستخدام المإشرات األمنٌة 

  وتطبٌقاتها بدولة اإلمارات العربٌة المتحدة.تحلٌل الظواهر األمنٌة 

 .الحلول العلمٌة للمواقف األمنٌة المختلفة 

 .الظواهر األمنٌة وتطبٌقاتها بدولة اإلمارات العربٌة المتحدة 

 اإلبتكار فً دراسة و تحلٌل الظواهر األمنٌة 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0702 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 02/20/0202 00/20/0202

 0207 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 00/22/0202 00/22/0202

 0772 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 27/02/0202 02/22/0202
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 لغة الجسد / العنصر النسائً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 األمن واألمانتعزٌز 

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 .أن ال ٌقل المإهل العلمً عن األول الثانوي 

 للعمل فً هذا المجال. أن تكون من العامالت أو المرشحات 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  التعرف على المبادئ األساسٌة للغة الجسد 

  على كٌفٌة التفاعل مع لغة الجسدالتعرف 

  اإللمام بكٌفٌة تحلٌل السلوك غٌر اللفظً الستخالص المعلومات 

 ًالتعرف على أنماط السلوك غٌر اللفظ 

 
 
 

 محتوى الدورة

 

 .المبادئ األساسٌة لحركة الجسد 

 .طرق تحلٌل المستجوب إثناء التحقٌق  

 .التحلٌل الحركً ألقوال المستجوب 

  اللفظً.أنماط السلوك 

 .ًتحلٌل السلوك غٌر اللفظ 

 .االنفعاالت النفسٌة إثناء التحقٌق 

 .التحقٌق الجنائً مع الفئات الخاصة 

  التعامل مع الشخصٌة االنطوائٌة واالنبساطٌة 

 اإلبتكار فً لغة الجسد 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0722 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 02/20/0202 00/20/0202

 0722 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 22/20/0202 27/20/0202
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 الحس األمنً ولغة الجسد

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 الذٌن تستهدفهم الدورة 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  بطبٌعة الحس األمنً ومقوماته.التعرٌف  

 .ًتزوٌد المشاركٌن مهارات الحس األمن  

  .ًالتعرٌف بمإشرات الحس األمن 

 لمام المشاركٌن مهارة قراءة لغة الجسد واستخدامها فً التحقق من هوٌة المسافرٌن.إ  

 

 الدورةمحتوى 

 

  الحس األمنً.طبٌعة  

 .ًالعوامل المإثرة على الحس األمن  

 . ًطرق تنمٌة مهارات الحس األمن  

 .أهمٌة الحس األمنً لموظف الجنسٌة واإلقامة والمنافذ  

 .الخلفٌة السٌكولوجٌة  

 .مإثرات لغة الجسد  

  .حركات أعضاء جسم اإلنسان 

  الجنسٌة واإلقامة والمنافذ.طرق االستفادة من لغة الجسد فً أعمال  

 اإلبتكار فً الحس األمنً و لغة الجسد 

 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0777 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 02/20/0202 00/20/0202

 0772 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 22/20/0202 27/20/0202

 00 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة 00/27/0202 22/27/0202

 72 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 02/22/0202 22/22/0202
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 المراقبة األمنٌة 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 .ًأن ٌكون من العاملٌن فً مجال التحرٌات والبحث الجنائ 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 ًإدراك أهمٌة المراقبة األمنٌة فً العمل األمن 

 .التعرٌف بؤنماط وأنواع المراقبة األمنٌة وكٌفٌة تتبع الهدف 

  التعرف على اإلجراءات المتبعة للتواصل مع األجهزة األمنٌة 

 
 
 

 الدورةمحتوى 

 

 .مفهوم وأهمٌة المراقبة واالستطالع فً الجرائم األمنٌة 

 .وسائل الحصول على المعلومات 

  مراحل المراقبة واالستطالع 

 .اإلجراءات المتبعة للتواصل مع األجهزة األمنٌة المختلفة 

 تطبٌقات عملٌة  

 منٌةاإلبتكار فً المراقبة األ 

 
 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب االنعقاد مكان

 إلى من

 22 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 02/20/0202 00/20/0202

 0720 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 02/20/0202 00/20/0202

 0720 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 02/22/0202 22/22/0202

 0727 الشارقةمدرسة الشرطة االتحادٌة /  00/22/0202 00/22/0202

 0020 قسم التؤهٌل والتدرٌب / أم القٌوٌن 02/22/0202 07/22/0202
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 لغة المكان

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 والتحري البحث مجال فً العاملٌن من ٌكون أن. 

 العسكري الزي ارتداء. 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 المشبوهٌن ضبط عملٌات تنشٌط. 

 والسلبٌة اإلٌجابٌة الظواهر أهم رصد. 

 

 محتوى الدورة

 

 المكان لغة عن تعرٌفٌة مقدمة. 

 المكان لغة برنامج. 

 األمنً الحس. 

 األمنً الوضع مقٌاس. 

 الدورٌة مسإول واجبات. 

 المختلفة اإلجرامٌة األسالٌب. 

 القانونً واالستٌقاف االنتباه. 

 الدورٌات أداء تقٌٌم آلٌات. 

 .اإلبتكار فً لغة المكان 

 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 20 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 02/20/0202 00/20/0202

 00 تدرٌب الشرطة / الشارقةمعهد  00/22/0202 00/22/0202

 0720 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 02/22/0202 00/22/0202
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 مكافحة االتجار بالبشر ومساعدة الضحاٌا

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 ال ٌقل المإهل العلمً عن األول الثانوي. أن 

  .أن ٌكون من العاملٌن أو المرشحٌن للعمل فً هذا المجال 

 .ارتداء الزي العسكري 

 

 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  التعرٌف بمفهوم جرٌمة االتجار بالبشر وتطورها 

 اإللمام بؤنواع جرائم االتجار بالبشر 

  اإللمام بالقوانٌن المجرمة لإلتجار بالبشر وواقع هذا النوع من الجرائم فً دولة اإلمارات 

 إدراك المشارك بطرق وأسالٌب مكافحة جرٌمة اإلتجار بالبشر 

 
 
 

 محتوى الدورة

 

  وتطور جرٌمة االتجار بالبشر.مفهوم 

 .أنوع جرائم االتجار بالبشر 

  بالبشر.القوانٌن المجرمة لجرٌمة االتجار 

 .واقع جرٌمة االتجار بدولة اإلمارات 

 .طرق وأسالٌب مكافحة جرٌمة االتجار بالبشر 

 .التحقٌق فً جرائم االتجار بالبشر 

 .حقوق اإلنسان 

  ًمكافحة االتجار بالبشر ومساعدة الضحاٌااإلبتكار ف 

 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 02 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة 02/20/0202 00/20/0202
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 ثقافة احترام القانون

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  ترسٌخ اقتناع المواطنٌن الذٌن ٌتبنون سٌادة القانون بصورة مثالٌة أنة من الممكن لمجتمعهم التحرك فً اتجاه

سٌادة القانون وانه ٌنبغً علٌهم وعائالتهم وأصدقائهم وزمالئهم لعب دور نشط فً تعزٌز ثقافة احترام القانون 

 فً المجتمع .

 ة من اجل تحسٌن نوعٌة الحٌاة فً مجتمعاتهم بالرغم من أنة قد ال ٌكون ٌوفر للمواطنٌن شٌئاً هاماً ٌمكنهم فعل

 لدٌهم القدرة على تفعٌل سٌادة القانون ولكن ٌمكنهم المساهمة فً تعزٌز هذه الثقافة فً مجتمعاتهم .

  سٌادة ٌساعد فً تفسٌر أن بعض المجتمعات قادرة على الحفاظ على القانون والنظام استخدام اقل تكلفة وإنفاذ

 القانون بطرٌقة أكثر من غٌرها من المجتمعات األخرى .

  ٌساعد على تهمٌش السلوك الذي ٌنعدم فٌه القانون من خالل حماٌة المجتمعات من مختلف اشكال التهدٌد

 المتمثلة فً الفساد والجرٌمة المنظمة واالستبداد والعنف السٌاسً .

 

 محتوى الدورة

 

  القوانٌن لألفراد .تبسٌط عملٌة نشر وشرح 

 . تعزٌز دور اإلعالم فً نشر ثقافة القانون 

 . ًالتصدي لشائعات وسائل التواصل االجتماع 

 . إنشاء قناة خاصة بقوانٌن حماٌة الطفل 

 . احترام اإلعراف والقٌم والعادات 

 . ًالتحذٌر من التجاوزات عبر التواصل االجتماع 

  المرورٌة .تشدٌد العقوبات ٌحد من المخالفات 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0200 معهد قوات األمن الخاصة / مربح 02/20/0202 00/20/0202

 0200 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 02/27/0202 00/27/0202

 022 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 22/20/0202 20/20/0202
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 أمن المعلومات فً الحاسب اآللً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 المعلومات إدارة النظمة المعاصرة البٌئة فً المعلومات أمن بؤسس التعرٌف. 

 المعلومات لحماٌة اتباعها الواجب المختلفة االسالٌب اٌضاح. 

 منهما الوقاٌة وكٌفٌة المعلومات أنظمة تصٌب التً بالكوارث لتعرٌف. 

 

 

 

 محتوى الدورة

 

 المعلومات أمن إلى والحاجة ومفاهٌمها المعلومات ألمن المكونة األسس . 

 المعلومات أنظمة لحماٌة أمنً برنامج ووضع ومعالجتها كشفها وطرق الحاسوب جرائم . 

 المعلومات إلى الوصول لصالحٌات نظام وتطبٌق تطوٌر. 

 وأنظمتها المعلومات أمن لمواصفات مرجع ووضع وتطبٌق تطوٌر . 

 .ًاإلبتكار فً أمن المعلومات فً الحاسب اآلل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب االنعقادمكان 

 إلى من

 0220 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 20/20/0202 02/20/0202
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 المراقبة واالستطالع فً جرائم المخدرات

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  أن ٌكون من الذٌن تستهدفهم الدورة 
 
 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 المخدرات جرائم مكافحة فً السرٌة التكتٌكٌة لالمكانٌات الالزمة المعرفة من المشاركٌن تمكٌن 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

 وتحلٌلها المعلومات جمع 

 والشرطة العامة النٌابة منظور من المخدرات جرائم مكافحة 

 التصنٌعٌة والمخدرات المخدرة المواد 

 المخدرات مكافحة فً السرٌة وااللٌات التكتٌكات 

 
 
 
 
 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0702 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 20/20/0202 02/20/0202
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 المعلومات األمنٌةمهارات التحري وجمع 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 .أن ٌكون من العاملٌن أو المرشحٌن للعمل فً مجال التحرٌات 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

  .التعرف على مفهوم التحري وجمع المعلومات 

 التعرف على أسالٌب التحرٌات وتحلٌل المعلومات، والضوابط القانونٌة 

  اإللمام بتجنٌد المصادر 

 
 
 

 محتوى الدورة

 

 .ماهٌة التحري وجمع المعلومات األمنٌة حول األهداف المطلوبة 

  وجمع المعلومات األمنٌة ومصادرها.أسالٌب وإجراءات المسح المٌدانً ألعمال التحرٌات 

 .تجنٌد المصادر السرٌة 

 .تحلٌل وتقسٌم المعلومات األمنٌة 

 .الضوابط القانونٌة التً تحكم عملٌة التحري وجمع المعلومات 

 .استخدام لغة المكان فً حصر عملٌة جمع المعلومات األمنٌة 

 .اإلبتكار فً مهارات التحري و جمع المعلومات األمنٌة 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0020 قسم التؤهٌل والتدرٌب / أم القٌوٌن 22/20/0202 27/20/0202

00/20/0202 02/20/0202 
 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت

0702 

20/27/0202 22/27/0202 0702 

 02 الشرطة / الشارقةمعهد تدرٌب  20/22/0202 02/27/0202

 0702 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 20/00/0202 02/02/0202
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 مهارات التحقٌق مع المتهمٌن

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 عملهم اختصاصات وضمن الجنائً التحقٌق مجال فً العاملٌن من ٌكون أن 

 العسكري الزي ارتداء 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 للحقٌقة ووصولها الجرائم كشف بهدف الجنائً التحقٌق مجال فً المشاركٌن مهارات تنمٌة 

 

 

 

 

 محتوى الدورة

 

 وإجراءاته البالغ مفهوم 

 الجنائً المحقق وصفات وخصائصه الجنائً التحقٌق مفهوم 

 جراءاإل مشروعٌة ومدى التحقٌق وإجراء المختصة السلطة 

 األشخاص وتفتٌش القبض 

 تدرٌبٌة عمل ورشة 

 اإلبتكار فً مهارات التحقٌق مع المتهمٌن 

 
 
 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0772 التدرٌب الفنً / االتصاالت قسم 22/20/0202 27/20/0202

 0722 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 22/20/0202 27/20/0202

 07 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة 02/27/0202 02/27/0202

 72 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 02/22/0202 02/22/0202
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 تجنٌد وقٌادة المصادر السرٌة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 الذٌن تستهدفهم الدورة  من ٌكون أن 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  ًصفاتو ًشرًط تجنٍذه ً شرعٍة االستعانة بو من الناحٍة القانٌنٍة . السريماىٍة المصذر 

  تحكم مراجعة تقارٌر المصادر السرٌة ً استخالص المعلٌمات منيا . التًالقٌاعذ 

 السرٌة . مراحل تجنٍذ المصادر السرٌة ًعقبات التجنٍذ ًًسائل الرقابة ًالمتابعة للمصادر 

 أمن المصادر السرٌة ًطرٌقة معاملتو ًإنياء خذماتو 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

  ًصفاتو ًشرًط تجنٍذه . السريماىٍة المصذر 

 . شرعٍة االستعانة بالمصادر السرٌة من الناحٍة القانٌنٍة 

 .الصفات الٌاجب تٌافرىا فى المصادر السرٌة ًمصذاقٍة المعلٌمات المتحصلة منو 

 .القٌاعذ التى تحكم مراجعة تقارٌر المصادر السرٌة ًاستخالص المعلٌمات منيا 

 
 

 
 

 

 بٌانات الدورة

 االنعقادتارٌخ 
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0220 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 22/20/0202 27/20/0202

 0200 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 00/00/0202 00/00/0202
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 التعامل مع مسرح الجرٌمة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  اإلسعاف واإلنقاذ( –الدورٌات  –المستجٌب األول لمسرح الجرٌمة مثل العاملٌن فً )التحرٌات 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

  الجرٌمة قبل وصول فاحصً مسرح التعرٌف بالعمل الذي تقوم به إدارة مسرح الجرٌمة وكٌفٌة حماٌة مسارح

 الجرٌمة وماهً مسإولٌات المستجٌب األول لمسرح الجرٌمة

 نشر سٌاسة مسرح الجرٌمة 

 
 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

  التعرٌف بمسرح الجرٌمة ودور المستجٌب األول لمسرح الجرٌمة وأهمٌة المحافظة على مسرح الجرٌمة

 الجرٌمة.والسٌطرة علٌه حتى ٌتم تسلٌمه لقسم مسرح 

  .التعرٌف باألدلة الجنائٌة فً مسرح الجرٌمة واإلجراءات الصحٌحة للتعامل مع األحراز وتحرٌزها 

 .ًتدرٌب المشاركٌن عملٌاً على كٌفٌة حماٌة مسرح الجرٌمة عن طرٌق تطبٌق سٌنارٌو عمل 

 تعرٌف المتدربٌن وتوعٌتهم بسٌاسة مسرح الجرٌمة 

 ٌمة.اإلبتكار فً التعامل مع مسرح الجر 

 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

27/20/0202 22/20/0202 

 قرٌة مسرح الجرٌمة / عجمان

0020 

22/22/0202 02/22/0202 0707 

02/00/0202 02/00/0202 0200 
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 حقوق المشتبه بهم والمتهمٌن

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 .أن ٌكون من العاملٌن فً هذا المجال 

 .أن ال ٌقل المإهل العلمً عن األول الثانوي 

 ارتداء الزي العسكري 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  .تعرٌف المشاركٌن بؤهمٌة حفظ حقوق المتهمٌن والمشتبه بهم 

  .التعرف على أهم المواثٌق الدولٌة والقوانٌن التشرٌعٌة الخاصة بضمانات حقوق المتهمٌن والمشتبه بهم 

  .ًالتعرف على إجراءات االستدالل والتحقٌق االبتدائ 

  .اإللمام بحقوق اإلنسان بشكل عام 

 

 

 

 محتوى الدورة

 

  ضمانات المشتبه بهم والمتهم فً المواثٌق الدولٌة 

  ضمانات المشتبه بهم والمتهم فً الشرٌعة اإلسالمٌة 

   ضمانات المشتبه بهم والمتهم فً التشرٌع الجنائً فً اإلمارات 

  حقوق اإلنسان 

 اإلبتكار فً حقوق المشتبه بهم و المتهمٌن 

 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب االنعقادمكان 

 إلى من

 70 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 02/20/0202 00/20/0202

 2 معهد تدرٌب الشرطة / عجمان 00/20/0202 02/20/0202
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 مهارات واستراتٌجٌات التفاوض األمنً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 وبدنٌا طبٌاً  الئق ٌكون أن 

 المجال هذا فً العاملٌن من ٌكون أن 

 الخاصة األمن قوات لمنتسبً الشاملة الخاصة العملٌات دورة اجتٌاز 

 العسكري الزي ارتداء 

 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  كعنصر أساسً فً اإلدارة المعاصرة وتزوٌد المشاركٌن بالمراحل المختلفة لعملٌة التعرٌف بمفهوم وأهمٌة دوره

 التفاوض وكٌفٌة اختٌار المفاوض

 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

 مفهوم وأهمٌة التفاوض 

 اإلعداد الفعال للتفاوض واختٌار المفاوض 

 فنون وتكتٌكات التفاوض والتكتٌكات المضادة 

  بمهارات التفاوضحاالت وتمارٌن عملٌة تتعلق 

 ًاإلبتكار فً مهارات و استراتٌجٌات التفاوض األمن 

 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 70 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 00/20/0202 02/20/0202
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 إعداد وكتابة التقارٌر األمنٌة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 .أن ٌكون من العاملٌن فً هذا المجال 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  .التعرف على مفهوم التقرٌر األمنً وأنواعه وأهمٌته 

  معرفة المبادئ األساسٌة للرسائل والتقارٌر األمنٌة 

  .كٌفٌة إعداد التقارٌر األمنٌة ومراحل كتابتها 

  .معرفة كٌفٌة تصنٌف الرسائل والتقارٌر األمنٌة 

 
 

 

 محتوى الدورة

 

 .تعرٌف التقرٌر األمنً وأهمٌة أنواع التقارٌر األمنٌة 

 كتابة التقارٌر األمنٌة. األسس والمبادئ العامة التً ٌجب مراعاتها عند 

 .المصطلحات األمنٌة فً كتابة التقارٌر األمنٌة 

 .خطوات ومراحل إعداد التقرٌر وتركٌب المعلومات 

 .مهارات إعداد التقارٌر والمراسالت وفقا لقواعدها الشكلٌة والموضوعٌة 

 .خصائص التقرٌر الجٌد 

 .األشكال التوضٌحٌة والترقٌم 

 ."تطبٌقات عملٌة "ورش عمل 

 اإلبتكار فً إعداد و كتابة التقارٌر األمنٌة 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0772 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 00/20/0202 02/20/0202

 00 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة 02/20/0202 02/20/0202

 0202 التدرٌب الفنً / االتصاالتقسم  22/20/0202 20/20/0202
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 مكافحة جرائم سرقة السٌارات

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  أن ٌكون من الذٌن تستهدفهم الدورة 

 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  التعرف على جرائم سرقة السٌارات والقانون المختص بالعقوبة 

  اإللمام بواقع جرٌمة سرقة السٌارات فً دولة اإلمارات 

  التعرف على أسالٌب مكافحة جرائم سرقة السٌارات 

 
 
 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

  مفهوم جرائم سرقة السٌارات 

  القانون المعاقب لجرٌمة سرقة السٌارات 

  الواقع الملموس لجرٌمة سرقة السٌارات فً دولة اإلمارات 

  طرق مكافحة جرائم سرقة السٌارات 

  أسالٌب حدٌثة لمواجهة جرائم سرقة السٌارات 

 اإلبتكار فً مكافحة جرائم سرقة السٌارات 

 
 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0707 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 22/20/0202 27/20/0202
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 مكافحة جرائم غسٌل األموال

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  .أن ال ٌقل المإهل العلمً عن الثانوٌة العامة 

  .أن ٌكون من العاملٌن فً هذا المجال 

  .ارتداء الزي العسكري 

 
 

 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  .التعرف على الجرٌمة وماهٌة غسل األموال 

  .التعرف على طرق المكافحة 

 
 

 

 محتوى الدورة

 

  .مصطلح غسل االموال 

  أركان جرٌمة غسل االموال 

  .مراحل عملٌة غسل االموال 

  .أسالٌب غسل األموال 

 اآلثار السلبٌة لظاهرة غسل األموال 

  طرق المكافحة ووسائل الوقاٌة 

 .دراسة حاالت عملٌة 

 اإلبتكار فً مكافحة جرائم غسٌل األموال 

 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0020 / أم القٌوٌن قسم التؤهٌل والتدرٌب 02/20/0202 00/20/0202
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 تحلٌل الروابط والشبكات اإلجرامٌة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 الدورة تستهدفهم الذٌن من ٌكون أن 

 العسكري الزي ارتداء 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 المستحدثة الجرائم مجال فً العاملة اإلجرامٌة والشبكات الروابط تحلٌل على القدرة 

 المعاصرة للمجتمعات والتكنولوجٌة واالقتصادٌة االجتماعٌة البٌئة فً التغٌٌرات عن الناتجة الجرائم إدراك 

 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

 الجرٌمة واقتصادٌات العولمة 

 للحدود العابرة الجرٌمة ومنظمات الشركات 

 اإلجرامٌة للمنظمات اإلقلٌمٌة العالقات تحلٌل 

 الجرٌمة لمكافحة والدولً اإلقلٌمً التعاون طبٌعة فهم 

 ( اإللكترونٌة)  المعلوماتٌة الجرائم عن عملٌة تطبٌقات 

  ًتحلٌل الروابط والشبكات اإلجرامٌةاإلبتكار ف 

 
 
 
 
 
 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 00 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة 00/20/0202 02/20/0202
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 اجراءات التحقٌق فً بالغات االختطاف

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الفنٌةالكفاءة  الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 الدورة تستهدفهم الذٌن من ٌكون نأ 

 
 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 والشكاوي البالغات فً التحقٌق بؤصول المشاركٌن تعرٌف 

 والقدرات بالمهارات وتزوٌدهم المحلٌة القوانٌن فً الصلة ذات حكاماأل 

 

 

 

 

 

 محتوى الدورة

 

 شروط وطرق إجراءات اإلبالغ 

  المبلغٌن والشهودحماٌة 

 تشكٌل لجنة للتحقٌق 

 إجراءات وضوابط جلسات االستماع 

 أدلة اإلثبات 

  ًاجراءات التحقٌق فً بالغات االختطافاإلبتكار ف 

 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0720 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة  02/20/0202 02/20/0202
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 مضاهاة البصمات

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 أن ٌكون من الذٌن تستهدفهم الدورة 

 

 

 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 على بها واالستدالل توثٌقها وكٌفٌة البصمات لمضاهاة العملٌة الطرق حول المشاركٌن وقدرات معارف تنمٌة 

 الجانً هوٌة

 

 

 

 

 محتوى الدورة

 

 ماهٌة البصمة أو البصمات 

 أنواع البصمات 

 طرق رفع البصمات والمحافظة علٌها 

 األسطح التً ٌمكن رفع البصمات عنها 

 مطابقة البصمات المرفوعة من مسرح الجرٌمة مع بصمات المشتبه بهم 

 األسالٌب الحدٌثة فً مضاهاة البصمات 

  اإلبتكار فً مضاهاة البصمات 

 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0772 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة  00/27/0202 22/27/0202
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 حقوق اإلنسان ومعاملة النزالء

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 ًالداخلٌة وزارة منتسب 

 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 تعذٌب المصطلح معنى طٌاتها فً تتضمن والتً االربعة االفعال وتحدٌد" تعذٌب" المصطلح تعرٌف. 

 االشخاص معاملة اساءة مصطلح تشكل التً التصرفات او االفعال تلك تحدٌث 

 التعذٌب استخدام تحرك التً الدولٌة السلطات تحدٌد 

 االمن قوات قبل من التعذٌب استخدام امكان لعدم اسالٌب اربعة تقدٌم 

 
 
 
 
 

 
 

 

 محتوى الدورة

 

 للتعذٌب العام التعرٌف 

 التحرٌم الدولً للتعذٌب 

 أمثلة التعذٌبالتعذٌب تحرٌم معاهدة ، 

 االبتكار فً مجال حقوق اإلنسان ومعاملة النزالء 

 
 

 
 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0222 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة  02/27/0202 02/27/0202
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 مهارات الحس األمنً بغرف العملٌات

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 ٌكون من الذٌن تستهدفهم الدورة أن 

 

 

 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  بغرف العملٌات األمنًتطوٌر مفاهٌم ومهارات الحس 

  بغرف العملٌات األمنًتحدٌد الضوابط القانونٌة للحس 

  فً العمل الشرطً األمنًتعرٌف عوامل ومحددات استدام الحس 

  اآلخرٌنلدى  األمنًاكتساب مهارات قٌاس وتحسٌن الحس 

 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

 نشؤة الحس األمنً ومفهومه 

 ًغاٌة وأهداف الحس األمن 

 أهمٌة الحس األمنً بغرف العملٌات 

  األمنًالضوابط القانونٌة للحس 

 ًعوامل تنمٌة الحس األمن 

 وسائل رفع كفاءة الحس األمنً وقٌاسه 

  ًمهارات الحس األمنً بغرف العملٌاتاإلبتكار ف 

 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 20 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة  02/27/0202 02/27/0202
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 واالستطالع وجمع المعلوماتالمراقبة 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 الدورة تستهدفهم ممن ٌكون أن 

 العسكري الزي ارتداء 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 المعلومات وجمع التحري مفهوم على التعرف . 

 القانونٌة والضوابط المعلومات، وتحلٌل أسالٌب على التعرف . 

 المصادر بتجنٌد اإللمام. 

 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

 األمنٌة المعلومات وتقسٌم تحلٌل . 

 السرٌة المصادر تجنٌد . 

 المعلومات وجمع التحري عملٌة تحكم التً القانونٌة الضوابط. 

 االمنٌة المعلومات جمع عملٌة حصر فً المكان لغة استخدام. 

  ًالمراقبة واالستطالع وجمع المعلوماتاإلبتكار ف 

 
 
 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0222 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 02/27/0202 00/27/0202

 0220 تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمةمعهد  02/00/0202 02/00/0202
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 صٌاغة وإعداد محاضر التحري

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  أن ٌكون من الذٌن تستهدفهم الدورة 

 
 
 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  .اإللمام بصٌاغة وضبط محاضر التحري 

  .التعرف على قواعد إعداد محاضر التحري 

 
 
 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

 .التعرٌف بمحاضر التحري 

  .المحاور الرئٌسٌة لمحضر التحري 

  .مراعاة الصٌاغة القانونٌة لمحضر التحري 

  .تتابع الخطوات أثناء صٌاغة محضر التحري 

  ًوإعداد محاضر التحريصٌاغة اإلبتكار ف. 

 
 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0702 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة  02/27/0202 00/27/0202
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 اإلحصاء األمنً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 ثانوي األول عن العلمً المإهل ٌقل ال أن 

 الدورة هذه فً المشاركة عملهم طبٌعة تتطلب الذٌن من ٌكون أن 

 العسكري الزي ارتداء 

 

 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 المختلفة اإلحصائٌة األسالٌب وتطبٌق وتفسٌرها البٌانات تحلٌل فً اإلحصائٌة األسالٌب على التعرف 

 اآللً الحاسب واستخدام الرٌاضٌات بمبادئ اإللمام 

 اإلحصائٌة والخرائط والكشوف التقارٌر بعمل اإللمام 

 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

 النظري اإلحصاء 

 الرٌاضٌات مبادئ 

 التطبٌقً اإلحصاء 

 اآللً الحاسب 

 اإلحصائٌة والخرائط والكشوف التقارٌر 

 اإلحصائٌة والبٌانات التقارٌر عرض 

 ًاإلبتكار فً اإلحصاء األمن 

 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 02 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة  02/27/0202 00/27/0202
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 اإلجراءات القانونٌة فً القبض والتفتٌش

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 أن ٌكون من الذٌن تستهدفهم الدورة 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 والسٌارات األشخاص وتفتٌش القبض مهارات المشاركٌن إكساب. 

 وجه أكمل على بؤعمالهم القٌام من تمكنهم التً القانونٌة واإلجراءات بالمعارف المشاركٌن تزوٌد. 

 والتفتٌش القبض فً القانونٌة اإلجراءات  

 
 
 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

 والتفتٌش القبض ماهٌة. 

 والتفتٌش القبض فً القضائً الضبط مؤمور إجراءات. 

 وأنواعه وشروطه وصوره التفتٌش خصائص 

 والتفتٌش القبض لعملٌة القانونٌة الجوانب. 

 التفتٌش مراحل. 

 والتحرٌر والتفتٌش القبض محضر إعداد. 

 والسٌارات والمنشآت األشخاص تفتٌش 

 
 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0222 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت  20/22/0202 02/27/0202

 27 تدرٌب الشرطة / الفجٌرةمعهد  20/22/0202 02/20/0202

 



 الجنائًالمحور : القانون واألمن 

42 
    

 مهارات المراقبة والمداهمة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 أن ٌكون من الذٌن تستهدفهم الدورة 

 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 المداهمة خطط إلعداد العملٌة األسس و ودورٌات المراقبة ودور مفهوم على التعرف 

 األمنٌة الدورٌات بواسطة الحدٌثة التقنٌات استخدام 

 وتحلٌلها المعلومات جمع خالل من  والمداهمة االقتحام خطط إعداد 

 والتفتٌش المداهمة لعملٌات المنظمة والتشرٌعات القوانٌن تطبٌق 

 

 

 محتوى الدورة

 

 المراقبة األعمال فً منها  واالستفادة النتائج واستخالص وتحلٌلها المعلومات جمع 

 األدوار توزٌع خالل من  المداهمة موعد وتحدٌد المحدد الموقع حول األمنٌة المظاهر رصد 

 المراقبة عن الناتجة  والمعلومات التحرٌات على تعتمد التً للعملٌات والتفتٌش المداهمة 

 والرإساء الدورٌات أفراد بٌن االتصال 

 المداهمة عند مراعاتها الواجب النقاط 

 والتفتٌش بالمداهمات الخاصة والتشرٌعات القوانٌن تطبٌق 

 التقارٌر وكتابة إعداد 

  ًمهارات المراقبة والمداهمةاإلبتكار ف 

 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0202 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت  02/22/0202 22/22/0202

 0722 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 02/02/0202 07/02/0202
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 البحث الجنائً المتقدمة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 
 

 الثانوي األول عن العلمً المإهل ٌقل ال أن 

 الجنائً البحث مجال فً العاملٌن من ٌكون أن 

 العسكري الزي ارتداء 

 التؤسٌسٌة الجنائً البحث دورة اجتٌاز 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 

 نائًجال البحث فً الحدٌثة األسالٌب على التعرف 

 الجنائً البحث بعملٌات المرتبطة القانونٌة واإلجراءات بالطرق اإللمام 

 

 

 

 

 محتوى الدورة

 

 وأنواعه الجرٌمة مسرح أهمٌة 

 المتباٌنة الظروف فً والتحري البحث 

 والتحري البحث عملٌة فً التخطٌط 

 الجرٌمة غموض لكشف الحدٌثة األسالٌب 

 المستحدثة الجرائم فً والتحري البحث 

 مٌدانٌة وزٌارات عمل وورش تطبٌقات 

 ًاإلبتكار فً البحث الجنائ 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0700 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة  02/22/0202 22/22/0202
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 التحقٌق والتحري فً جرائم القتل

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 المشاركٌنعدد 

 الشروط

 

  أن ٌكون من الذٌن تستهدفهم الدورة 

 
 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 القتل جرائم على التعرف فً المشاركٌن مهارات و معارف تطوٌر 

 القتل جرائم فً التحري و التحقٌق فً المشاركٌن قدرات تنمٌة 

 

 

 

 الدورةمحتوى 

 

 الجرٌمة مفهوم على التعرف 

 القتل جرائم بمفهوم التعرٌف 

 القتل لجرائم القانونً التجرٌم 

 االماراتً المجتمع فً الجرٌمة واقع 

 الجسدي العنف و القتل جرائم مكافحة 

 الجرٌمة لهذه التعدي فً االخرى االجهزة و االمنٌة االجهزة دور 

 التحري و القبض اجراءات و القضٌة ملف اعداد 

 اإلبتكار فً التحقٌق و التحري فً جرائم القتل 

 

 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0727 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة  02/22/0202 22/22/0202

 



 الجنائًالمحور : القانون واألمن 

45 
    

 التبصٌم االلكترونً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 األمن واألمانتعزٌز 

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 اإلختصاص ويذ العاملٌن من ٌكون أن 

 

 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 اآللً للتبصٌم العملٌة بالطرق اإللمام 

 اآللً التبصٌم خالل من الجانً هوٌة على واالستدالل التوثٌق كٌفٌة على التعرف 

 اآللً التبصٌم أجهزة مع التعامل وكٌفٌة البصمات توثٌق فً الحدٌثة التقنٌات لتوظٌف اإللمام 

 
 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

 البصمات لعلم األساسٌة القواعد 

 البصمات عن البحث أسالٌب أدوات 

 البصمات وتوثٌق الجرٌمة حرمس إدارة 

 البصمات توثٌق فً الحدٌثة التقنٌات توظٌف 

 اآللً التبصٌم أجهزة مع التعامل كٌفٌة 

 ًاإلبتكار فً التبصٌم اإللكترون 

 

 

 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 00 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة  00/22/0202 00/22/0202
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 أمن وسرٌة الوثائق والمستندات

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 منتسبً وزارة الداخلٌة.  -
 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 الترقٌم وعالمات الفنٌة والخصائص المواصفات تطبٌق على التعرف 

 التقارٌر وإعداد كتابة فً الحدٌثة التقنٌات باستخدام المشاركٌن تعرٌف 

 السطور بٌن البٌنٌة والمسافات الخطوط وأحجام أنواع تحدٌد 

 وإعدادها التقارٌر أنواع على التعرف 

 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

 وأنواعها مفهومها االدارٌة والكتابة الكتابٌة االتصاالت 

 والوقوف الترقٌم وعالمات والمواصفات الخصائص االدارٌة الكتابة 

 االدارٌة للكتابة الموضوعٌة والشروط الكلٌة الشروط 

 والداخلٌة الخارجٌة الرسالة بٌن الفرق 

 عملٌة تطبٌقات 

 
 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

07/22/0202 02/22/0202 
 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة 

02 

02/20/0202 02/20/0202 02 
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 التحقٌق فً جرائم العنف واالعتداء الجنسً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  .ًالعاملٌن فً مجال البحث الجنائً أو حقوق اإلنسان أو األمن الوقائ 

  .ارتداء الزي العسكري 

 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

  .ًاإللمام بجرائم العنف واالعتداء الجنس 

  .التعرف على دور األمن فً مواجهة هذه الجرائم 

 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

 .ًالتعرٌف بمفهوم جرائم العنف واالعتداء الجنس 

 .ًالتجرٌم القانونً لجرائم العنف واالعتداء الجنس 

 .ًواقع الجرٌمة فً المجتمع االمارات 

 .مكافحة جرائم العنف 

  .دور أجهزة األمن واألجهزة األخرى فً التصدي لهذه الجرٌمة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0702 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة  22/20/0202 20/20/0202
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 البحث والتحري وتجنٌد المصادر

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  أن ٌكون من الذٌن تستهدفهم الدورة 

 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 المصادر وتجنٌد المعلومات لجمع الجنائً البحث بعملٌات المشاركٌن تعرٌف 

 االمنٌة التقارٌر بكتابة المشاركٌن إلمام 

 الشرطً االداء فً االنسان حقوق ومراعاة الجمهور مع التعامل بكٌفٌة المشاركٌن تزوٌد 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

 الجرٌمة من الوقاٌة فً ودوره الجنائً البحث تعرٌف . 

 المعلومات وجمع واالستطالع المراقبة إجراءات . 

 القبض أوامر تنفٌذ وكٌفٌة القبض إجراءات . 

 وإدارتها السرٌة المصادر تجنٌد . 

 المختلفة األمنٌة التقارٌر وكتابة إعداد . 

 االبتكار فً مجال البحث والتحري وتجنٌد المصادر 

 
 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 02 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة  00/20/0202 22/20/0202
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 أخالقٌات المهنة األمنٌة 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  أن ٌكون من الذٌن تستهدفهم الدورة 

 
 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 تعرٌف مفهوم األخالق األمنٌة 

  .اإللمام بمقومات أخالقٌات مهنة الشرطة واألنظمة والقوانٌن الحاكمة لها 

 
 
 
 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

  ًمفهوم األخالق األمن 

  مقومات أخالقٌات مهنة الشرطة 

 القوانٌن واألنظمة الحاكمة ألخالقٌات مهنة الشرطة 

  التدرب على األخالق 

 
 
 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 02 معهد تدرٌب الشرطة / عجمان  00/20/0202 22/20/0202
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 مكافحة تهرٌب األشخاص واالتجار بالبشر

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 المشاركٌنعدد 

 الشروط

 
 

 .أن ٌكون ممن تستهدفهم الدورة 

  .ارتداء الزي العسكري 

 
 
 
 

 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

  واالتجار بالبشر األشخاصتعرٌف المشاركٌن بؤعمال ومهارات مكافحة تهرٌب 

 
 
 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

  وتعرٌف االتجار بالبشر األشخاصتعرٌف تهرٌب 

 التمٌٌز بٌن التهرٌب واالتجار 

  الدولٌة للتهرٌب واالتجار بالبشر األنماطدراسة 

  األمرٌكٌةخطط المكافحة فً ضوء التجربة 

  التهرٌب ألغراضسرقة دفاتر جوازات السفر 

 
 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 20 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة  00/20/0202 22/20/0202
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 تنمٌة المهارات والقدرات االبداعٌة واالبتكارٌة للعاملٌن فً األجهزة األمنٌة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 . التخطٌط االستراتٌجً للمإسسة من اجل وضع معاٌٌر األداء 

 . ًمعرفة أساسٌات التفكٌر واإلبداع 

 . الصفات المتوفرة فً المدٌر المبتكر والمبدع 

 . توظٌف االبتكار واإلبداع فً خدمة أهداف المنظمة 

 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

 . ًأساسٌات التخطٌط االستراتٌج 

 . نقاط القوة والضعف 

 . مكونات إستراتٌجٌة التحسٌن المستمر 

 . معاٌٌر اختٌار اإلستراتٌجٌة 

 . الرقابة ودورها فً  متابعة تنفٌذ األعمال 

 . أساسٌات التفكٌر أالبتكاري 

 . العالقة بٌن االبتكار والمعلومات 

  الخاطئة .االبتكار والمفاهٌم 

 . سمات المبدعٌن والمبتكرٌن 

 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0222 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة  02/20/0202 02/20/0202
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 التقنٌات الحدٌثة فً الكشف عن المخدرات

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 األمن واألمان تعزٌز

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 المجتمع على ذلك وأثر المتعاطٌن وسلوك القانونٌة غٌر المخدرات تحدٌد كٌفٌة على التعرف 

 واستخدامها جمعها سبل وفهم االستخبارٌة المعلومات جمع فرص على التعرف 

 المخدرات جرائم ومالحقة التحري لمنع االستراتٌجٌات تطوٌر 

 ذلك من المستفادة والدروس ناجحة لنتائج العالمٌة والخبرات التجارب او دراسٌة حاالت عن امثلة اعطاء 

 المرتبطة الجرائم معالجة فً األخرى والمشاركة والجهات المجتمعٌة الشرطة به الذي الهام الدور فهم 

 بالمخدرات

 
 
 
 
 

 
 
 

 محتوى الدورة

 

 ًالمجتمع فً المخدرات بجرائم واالمنً المهنً الوع 

 المخدرات مكافحة مجال فً الحدٌثة الخبرات على االطالع 

 المخدرات جرائم مواجهة واسالٌب طرق 

 المخدرات تعالج التً واالنظمة القوانٌن 

  االبتكار فً التقنٌات الحدٌثة فً الكشف عن المخدرات 

 
 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 00 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة  20/22/0202 02/20/0202
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 مهارات التحقٌق واالستجواب

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 األمن واألمانتعزٌز 

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 العسكري الزي ارتداء 

 أن ٌكون من العاملٌن فً هذا المجال 

 
 
 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 الفعال االستجواب وطرق الجنائً التحقٌق مجال فً المشاركٌن ومهارات معارف وتطوٌر تنمٌة 

 
 
 

 محتوى الدورة

 

 المحقق وصفات وخصائصه الجنائً التحقٌق مفهوم. 

 التحقٌق إجراء مشروعٌة ومدى التحقٌق وإجراء المختصة السلطة. 

 واالستجواب االستدالل إجراءات. 

 األشخاص وتفتٌش القبض. 

 اإلداري والتفتٌش والسٌارات المنازل تفتٌش. 

 
 
 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب االنعقادمكان 

 إلى من

 0220 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة  20/22/0202 02/20/0202
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 مكافحة الجرائم االلكترونٌة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  ٌكون من العاملٌن فً مجال التحقٌق.أن 

 .ارتداء الزي العسكري 

 
 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  .التعرف على مفهوم الجرائم االلكترونٌة 

 اإللمام بؤسالٌب التحقٌق وجمع األدلة االلكترونٌة 

 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

  .مفاهٌم الجرائم االلكترونٌة 

  .أمن المعلومات واألدلة الجنائٌة 

  .مهارات وطرق البحث والتحري فً الجرائم االلكترونٌة 

 .ورشة عمل وتطبٌقات عن األدلة االلكترونٌة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 00 معهد تدرٌب الشرطة / عجمان  22/22/0202 22/22/0202
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 فتح محاضر االستدالل وجمع المعلومات

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 
 الدورة تستهدفهم الذٌن من ٌكون أن . 

 
 
 
 
 
 

 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 واالستدالل والتحري والشكاوي واالخبارٌات البالغات تلقً فً الضبط رجال مهارات تنمٌة . 

 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

 والشكاوي البالغات تلقً فً مهارة المتدرب اكساب . 

 البالغات تلقً عند اتخاذها ٌجب التً باالجراءات المتدرب المام . 

 التحرٌات مصادر على الحصول فً المتدرب قدرة . 

 واالستدالل التحري بمصطلح المتدرب تعرٌف . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0720 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة  02/22/0202 02/22/0202
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 عملٌات البحث والتحري فً جرائم االغتصاب والعنف الجنسً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 
 الدورة تستهدفهم الذٌن من ٌكون أن . 

 
 
 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 تعرٌف جرائم االغتصاب وأبعاده االجتماعٌة 

 بٌان اإلجراءات الصحٌحة للتعامل مع حوادث االغتصاب 

 المحافظة على اآلثار المرئٌة وغٌر المرئٌة فً مسرح الجرٌمة 

 .)التؤكد من عدم اختالط )الضحٌة والجانً للحفاظ على عدم تلوث اآلثار 

 نشر سٌاسة مسرح الجرٌمة 

 
 
 

 

 محتوى الدورة

 
 

 بحٌث ٌتم  كٌفٌة التعامل الصحٌح مع حوادث االغتصاب واتباع االجراءات الصحٌحة فً التعامل مع تلك الحوادث

 تجنب اختالط الطرفٌن )الضحٌة والجانً( للمحافظة على األدلة المرئٌة وغٌر المرئٌة

  التعامل الصحٌح حسب الطرق المتبعة فً حوادث االغتصاب بحٌث ٌمكن كشف صحة ادعاء الضحٌة على

 الجانً.

 .التعرف على أنواع اآلثار التً ٌمكن االستفادة منها فً هذا النوع من الجرائم 

 .التعرف على طرق التحرٌز وحفظ اآلثار بطرٌقة صحٌحة 

 .تعرٌف المتدربٌن وتوعٌتهم بسٌاسة مسرح الجرٌمة 

 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0722 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة  02/22/0202 02/22/0202
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 المعلوماتأسالٌب التحرٌات وجمع 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 .أن ٌكون من العاملٌن أو المرشحٌن للعمل فً مجال التحرٌات 

 
 
 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  .التعرف على مفهوم التحري وجمع المعلومات 

 التعرف على أسالٌب التحرٌات وتحلٌل المعلومات، والضوابط القانونٌة 

  اإللمام بتجنٌد المصادر 

 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

 .ماهٌة التحري وجمع المعلومات األمنٌة حول األهداف المطلوبة 

  وجمع المعلومات األمنٌة ومصادرها.أسالٌب وإجراءات المسح المٌدانً ألعمال التحرٌات 

 .تجنٌد المصادر السرٌة 

 .تحلٌل وتقسٌم المعلومات األمنٌة 

 .الضوابط القانونٌة التً تحكم عملٌة التحري وجمع المعلومات 

 .استخدام لغة المكان فً حصر عملٌة جمع المعلومات األمنٌة 

 
 
 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 التدرٌبكود  مكان االنعقاد

 إلى من

 00 معهد تدرٌب الشرطة / عجمان  00/22/0202 00/22/0202
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 المحقق وعلم االجتماع الجنائً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 التعرف على علم االجتماع الجنائً وعالقته بآلٌات وإجراءات وأدوات التحقٌق 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

 ًركائز علم النفس االجتماع 

 ًعلم االجرام وعلم االجتماع الجنائ 

 ًمفاهٌم القانون الجنائ 

 ًتصنٌف المجرمٌن فً علم االجتماع الجنائ 

  االجتماع الجنائً بآلٌات التحقٌقعالقة علم 

 ًالعالقة بٌن علم القانون وعلم االجتماع الجنائ 

 ًالعالقة بٌن علم االجرام وعلم القانون الجنائ 

 ًالعالقة بٌن علم النفس وعلم االلقانون الجنائ 

 ًالعالقة بٌن علم النفس االجتماعً وعلم القانون الجنائ 

 التحقٌق عالقة علم االجتماع الجنائً بإجراءات 

  اجراءات وتصنٌف الجرائم 

 ًاستخدام المنهج العلمً فً التحقٌق الجنائ 

 عملٌات التحلٌل الجنائً لمعلومات الحاسب 

 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0722 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة  27/02/0202 02/22/0202
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 التحقٌق فً جرائم سرقة السٌارات 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 السٌارات جرائم بمفهوم المشاركٌن تعرٌف . 

 السٌارات سرقة جرائم على المشاركٌن تدرٌب . 

 المشاركٌن لدى السٌارات جرائم فً التحقٌق مهارات تنمٌة . 

 
 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

 السٌارات سرقة جرائم مع التعامل اجراءات . 

 معهم والتحقٌق المتهمٌن استجواب اجراءات . 

 تطبٌقٌة ورش . 

  االبتكار فً التحقٌق فً جرائم سرقة السٌارات 

 
 
 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 00 معهد تدرٌب الشرطة / عجمان  00/02/0202 20/02/0202
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 الرعاٌة الالحقة وتؤهٌل ضحاٌا االغتصاب والعنف الجنسً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  أن ٌكون من الذٌن تستهدفهم الدورة 
 
 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 بؤهمٌة الرعاٌة الالحقة لضحاٌا االغتصاب والعنف الجنسً المشاركٌن تعرٌف 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 الدورةمحتوى 

 

 ًأهمٌة  الرعاٌة الالحقة لضحاٌا االغتصاب والعنف الجنس 

 الجهات المختصة بالرعاٌة الالحقة 

 خطوات وأساسٌات الرعاٌة وإعادة التؤهٌل 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0722 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة  02/00/0202 00/00/0202
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 المهارات والضوابط الفنٌة فً التحقٌق الجنائً االلكترونً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 ًالداخلٌة وزارة منتسب 
 
 
 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 العامة النٌابة قبل من اتباعها الواجب االجراءات لنموذج الصحٌحة القانونٌة االجراءات على التعرف 

 المتهم على الجنائً االثبات والٌة واالنترنت الحاسوب جرٌمة كشف فً العدلٌة بالضوابط االلمام 

 الجرٌمة كشف فً بالتحقٌق المختصة السلطة بها تقوم التً الفنٌة الطرق 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

 االلكترونٌة الجرائم فً الجنائً التحقٌق ماهٌة 

 االلكترونٌة الجرائم فً التحقٌق فً القضائً الضبط مؤمور دور 

 االلكترونٌة الجرائم لمكافحة المتخذة القانونٌة والجهود االلكترونٌة الجرائم فً بالتحقٌق المختصة السلطات 

 االلكترونٌة الجرائم لمكافحة المتخذة القانونٌة الجهود 

 
 
 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0227 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة  00/00/0202 22/00/0202
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 عملٌات االستٌقاف والقبض والتفتٌش

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 سنة 02 ٌتجاوز ال العمر 

 الدورة مجال فً العاملٌن 

 وبدنٌا صحٌا الئقا ٌكون أن 

 الخاصة األمن قوات لمرتب بالنسبة التؤسٌسٌة الشاملة الخاصة العملٌات دورة اجتٌاز 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 والسٌارات األشخاص وتفتٌش قبض بمهارة المشاركٌن تزوٌد 

 وجهه أكمل على بؤعمالهم القٌام من تمكنهم التً القانونٌة اإلجراءاتو بالمعارف المشاركٌن تزوٌد 

 
 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

 والتفتٌش القبض 

 األسلحة 

  اللٌاقة البدنٌة 

  قانون اإلجراءات الجزائٌة 

  المتفجرات 

  اإلسعافات األولٌة 

 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0727 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة  00/00/0202 22/00/0202
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 السالئف الكٌمٌائٌة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 األمن واألمان تعزٌز

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 الدورة تستهدفهم ممن ٌكون ان 

 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 المكافحة رجال لدى االداء مستوى ورفع المخدرات مكافحة فً العاملة البشرٌة الموارد تنٌمة 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

 المخدرات صناعة فً واستخداماتها السالئف ماهٌة على التعرف 

 السالئف تسرٌب منع فً الوقائٌة االجراءات 

 السالئف على الرقابة فً عملٌة تطبٌقات 

 المخدرات متحف الى زٌارة  

 
 
 

 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0000 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 02/00/0202 02/00/0202
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 تنمٌة مهارات الحس األمنً / العنصر النسائً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 .أن ال ٌقل المإهل العلمً عن األول الثانوي 

 من العاملٌن أو المرشحٌن للعمل فً مجال البحث الجنائً. أن ٌكون 

 
 
 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 .ًالتعرٌف بماهٌة الحس األمن 

  القدرة على التعامل مع المواقف األمنٌة المختلفة 

 
 
 
 
 
 

 
 

 محتوى الدورة

 

 .ماهٌة ومفهوم الحس األمنً والتوقع 

  التحقٌق.طرق تحلٌل صوت المستجوب أثناء 

 .التحلٌل الحركً ألقوال المستجوب 

 .ًأنماط السلوك الغٌر لفظ 

 االنفعاالت النفسٌة أثناء التحقٌق 

 
 
 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0000 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 02/00/0202 02/00/0202
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 والتزوٌرمكافحة جرائم التزٌٌف 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 الدورة تستهدفهم ممن ٌكون أن 

 ارتداء الزي العسكري 

 
 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 ٌتعلييييق فٌمييييا خاصيييية والتزوٌيييير التزٌٌييييف مكافحيييية جييييال فييييً خبييييراتهم وتطييييوٌر المشيييياركٌن معييييارف صييييقل 

 القانونٌة اإلجراءات وتطبٌق اكتشافها وكٌفٌة الحدٌثة والوسائل باألسالٌب

 
 

 
 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

 والتزوٌر التزٌٌف جرائم تعرٌف 

 ( عملً - نظري)  والتزوٌر التزٌٌف جرائم كشف ووسائل أسالٌب 

 والتزوٌر التزٌٌف بجرائم المنظمة الجرٌمة عالقة 

 بها المرتبطة والجرائم والتزوٌر التزٌٌف جرائم مجال فً والدولً اإلقلٌمً التعاون 

 
 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0700 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 00/00/0202 00/00/0202
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 الرد على البالغات باللغة االنجليزية

 ضباط صف فئة المشاركين
الهدف 

 االستراتيجي
تعزيز ثقة الجمهور بالخدمات اإلدارية 

 المقدمة

 الكفاءة الفنية الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركين

 الشروط

 

 الثانوية المرحلة عن المنتسب مستوى يقل ال أن 

 االتصال مراكز في العملين+ الشرطية المراكز+ العمليات غرف في يعمل أن 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصيلية 

 

 البالغات على الرد كيفيه في االنجليزية اللغة وأساسيات بمبادئ المنتسبين تزويد 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

 البالغات تلقي في األساسية المفردات من مجموعه فيها نظريه محاضرات 

 وعروض عملية تمارين 

 ةتقديمي مشاريع 

 
 

 
 

 
 

 بيانات الدورة

 تاريخ االنعقاد
 كود التدريب مكان االنعقاد

 إلى من

 031 معهد تدريب الشرطة / الفجيرة 20/20/0202 02/20/0202

 0200 الفني / االتصاالتقسم التدريب  02/20/0202 21/20/0202

 0202 مدرسة الشرطة االتحادية / الشارقة 02/20/0202 00/20/0202

 



 المحور : المرور
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 التثقٌف المروري

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 جعل الطرق أكثر أمانا  

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  .أن ٌكون من العاملٌن فً مجال الترخٌص والمرور 

  .ارتداء الزي العسكري 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 .تعرف المشارك على مفهوم التثقٌف المروري 

 .إدراك المشارك بأهمٌة نشر الوعً المروري 

  .التعرف على الطرق واألسالٌب الالزمة لنشر الوعً والتثقٌف بٌن أفراد الجمهور 

 
 
 

 
 

 محتوى الدورة

 

 .مفهوم وأهمٌة الوعً والتثقٌف المروري 

 .طرق وأسالٌب التثقٌف المروري 

  .فن التعامل مع الجمهور 

  .دور وسائل اإلعالم فً نشر ثقافة المرور 

  ًالمروري التثقٌفاالبتكار ف. 

 
 

 
 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

24/20/0205 00/20/0205 
 0 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة

 3 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة

 96 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 06/00/0205 02/00/0205

 



 المحور : المرور
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 مهام وواجبات الدورٌات

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 جعل الطرق أكثر أمانا  

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  ًهذا المجال.أن ٌكون من العاملٌن ف 

 .ارتداء الزي العسكري 

 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 التعرف على األبعاد المتعلقة بالدورٌات األمنٌة ودورها فً خطط األمن والنظام العام 

  اإللمام بمهارات التعامل مع الجمهور بصورة صحٌحة وحضارٌة العام 

  القدرة على التعامل مع مسرح الجرٌمة ، وكٌفٌة تفتٌش األشخاص والسٌارات 

 .تطوٌر أداء العاملٌن بطاقم الدورٌة 

 
 

 

 محتوى الدورة

 

 .أهداف الدورٌات وأنواعها واستخدامها كأداة لمكافحة الجرٌمة 

  المتعلقة بعمل الدورٌات " امنً ، اجتماعً ، اقتصادي ، تنموي".األبعاد 

 .التخطٌط النوعً والفنً لعمل الدورٌات وكٌفٌة متابعتها 

 ."اإلجراءات المتعلقة بالتعامل مع مسرح الجرٌمة "الدورٌات 

  التطووووور التكنولوووووجً ودور  فووووً رفووووع كفوووواءة العموووول الشوووورطً للوووودورٌات " وسووووائل اإلعووووالم ، تجهٌووووزات

 دورٌات ، وتطوٌر مهارات العاملٌن".ال

 .مهارات السٌطرة على مواقع عمل الدورٌات 

 .تطبٌقات عملٌة مٌدانٌة 

  ًالدورٌات وواجبات مهاماالبتكار ف. 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0260 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 05/20/0205 01/20/0205

 56 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 02/20/0205 00/20/0205

 



 المحور : المرور

3 
    

 فئة الخفٌف –مهارات قٌادة المركبات العسكرٌة 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 جعل الطرق أكثر أمانا  

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  تستهدفهم الدورة.أن ٌكون من الذٌن 
 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  .التعرف على المهارات الالزمة فً مجال قٌادة المركبات العسكرٌة فئة الخفٌف والثقٌل بصورة آمنة 

  .اإللمام بمهارات القٌادة فً مختلف الظروف البٌئٌة المحٌطة 

 
 

 
 
 
 

 
 

 محتوى الدورة

 

 واألجواء الصافٌة. مهارات القٌادة على الطرق الجافة 

 .مهارات القٌادة على الطرق المبتلة، والتعامل مع اإلنزالقات المرورٌة 

  .تطبٌق قواعد األمن والسالمة على الطرٌق 

  .تطبٌقات وتمرٌنات عملٌة 

  ًالخفٌف فئة – العسكرٌة المركبات قٌادة مهاراتاالبتكار ف . 

 
 

 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب االنعقادمكان 

 إلى من

21/20/0205 25/20/0205 

 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة

0291 

23/22/0205 02/22/0205 0212 

20/26/0205 23/26/0205 0261 
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 أعمال دورٌات المرور

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 جعل الطرق أكثر أمانا  

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 أن ٌكون من العاملٌن فً مجال المرور والدورٌات 
 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  تعرٌف المشاركٌن بقواعد وقوانٌن المرور 

  .اإللمام باللوائح التنفٌذٌة المنظمة لقوانٌن المرور 

  .التعرف على كٌفٌة جمع وتحلٌل األدلة فً الحوادث المرورٌة 

  .تعرٌف المشاركٌن بكٌفٌة استخدام اإلشارات الٌدوٌة فً تسٌٌر حركة المرور 

 
 

 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

 .قانون المرور والالئحة التنفٌذٌة 

 رخص القٌادة وتراخٌص المركبات 

 إدارة وتنظٌم المرور 

 هندسة الطرٌق والمرور 

 )دورٌات المرور )الحمالت المرورٌة 

  تطبٌقات عملٌة.  –تحلٌل األدلة واالستنتاجات  –جمع األدلة  –مسرح الجرٌمة 

  ًالمرور دورٌات أعمالاالبتكار ف . 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 52 الفجٌرةمعهد تدرٌب الشرطة /  02/20/0205 00/20/0205

 0926 قسم التأهٌل والتدرٌب / أم القٌوٌن 00/20/0205 05/20/0205

 



 المحور : المرور
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 تخطٌط الحوادث البلٌغة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 جعل الطرق أكثر أمانا  

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 الدورٌات مجال فً العاملٌن من ٌكون أن 

 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 البلٌغة الحوادث فً والمرور السٌر قانون إتباع مع الصحٌح التخطٌط أهمٌة على التعرف 

 الجرٌمة مسرح على الحفاظ بمهارات اإللمام 

 المروري الحادث تقارٌر كتابة مهارات على التعرف 

 
 

 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

 والمرور السٌر قانون 

 الجرٌمة مسرح على الحفاظ مهارات 

 المروري الحادث بناء إعادة 

 المروري الحادث تقارٌر كتابة مهارات 

  ًالبلٌغة الحوادث تخطٌطاالبتكار ف . 

 
 

 
 

 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0900 القٌوٌنقسم التأهٌل والتدرٌب / أم  20/29/0205 02/20/0205

 60 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 25/29/0205 21/29/0205
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 مهارات فحص سائق المركبات فئة الخفٌف والثقٌل

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 جعل الطرق أكثر أمانا  

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 المجال هذا فً للعمل المرشحٌن او العاملٌن من ٌكون ان 

 العسكري الزي ارتداء 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 عالٌة بكفاءة السائقٌن فحص فً عملهم ألداء الالزمة والمعارف المهارات المشاركٌن إكساب 

 
 
 

 
 

 محتوى الدورة

 

 وصفاته المروري الفاحص تعرٌف 

 للفحص المتقدمٌن استقبال أسالٌب 

 التنفٌذٌة والئحته والمرور السٌر قانون 

 ( خارجً  - داخلً)  العملً الفحص قواعد 

 بالفحص وعالقته النفس علم 

 بالجمهور الفاحص عالقة 

 بالفحص وعالقتها الطرٌق لغة 

 المدٌنة فً وخارجً ، المرور فً داخلً عملً تدرٌب 

  ًوالثقٌل الخفٌف فئة المركبات سائق فحص مهاراتاالبتكار ف 

 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0262 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 02/29/0205 00/29/0205

 943 الشارقةمعهد تدرٌب الشرطة /  26/25/0205 22/25/0205
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 أعمال الدورٌات األمنٌة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 الطرق أكثر أمانا  جعل 

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 والمرور الترخٌص مجال فً العاملٌن من ٌكون أن 

 العسكري الزي ارتداء 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 لها المنظمة التنفٌذٌة واللوائح المرور وقوانٌن قواعد على التعرف 

 المرورٌة الحوادث فً األدلة وتحلٌل جمع على القدرة 

 المرور حركة تسٌٌر فً الٌدوٌة اإلشارات استخدام تمكٌن 

 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

 التنفٌذٌة والالئحة المرور قانون 

 المركبات وتراخٌص القٌادة رخص 

 المرور وتنظٌم إدارة 

 والمرور الطرق هندسة 

 ( المرورٌة الحمالت)  المرور دورٌات 

 الحادث مسرح فً األدلة وجمع،  الجرٌمة مسرح 

 واالستنتاجات األدلة تحلٌل 

 عملٌة تطبٌقات 

  ًاألمنٌة الدورٌات أعمالاالبتكار ف 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 60 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 02/29/0205 00/29/0205

 0909 قسم التأهٌل والتدرٌب / أم القٌوٌن 03/24/0205 00/24/0205
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 تنمٌة المهارات السلوكٌة لرجال المرور

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 جعل الطرق أكثر أمانا  

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  ًهذا المجال.أن ٌكون من العاملٌن ف 

  ال ٌقل المؤهل عن األول الثانويأن. 

 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 تعرٌف المشارك بالسلطة القانونٌة لشرطً المرور 

 إدراك المشارك بحاالت القبض واالستٌقاف واالنتبا  لسائقً السٌارات 

  تمكٌن المشارك على كٌفٌة التصرف فً الحاالت الحرجة 

 
 

 
 

 

 محتوى الدورة

 

  القانونٌة لشرطً المرور.السلطة 

   .حاالت القبض واالستٌقاف واالنتبا  لسائقً السٌارات 

 . حاالت حجز المركبات الخفٌفة والثقٌلة 

 .تحرٌر المخالفات المرورٌة ونظام النقاط السوداء 

 .حاالت االعتراض على المخالفات المرورٌة وطرق إلغائها 

 .فن التعامل مع الجمهور 

  ًالحاالت الحرجة.كٌفٌة التصرف ف 

  ًالمرور لرجال السلوكٌة المهارات تنمٌةاالبتكار ف. 

 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0902 قسم التأهٌل والتدرٌب / أم القٌوٌن 00/29/0205 05/29/0205

 55 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 92/25/0205 03/25/0205

 



 المحور : المرور

9 
    

 إعداد فاحصٌن مركبات خفٌفة وثقٌلة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 جعل الطرق أكثر أمانا  

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 الدورة تستهدفهم الذٌن من ٌكون نأ 

 العسكري الزي ارتداء 

 
 
 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 والثقٌلة الخفٌفة المركبات فحص مجال فً الالزمة بالمهارات اإللمام 

 
 
 
 
 

 
 

 محتوى الدورة

 

 المركبة بمكونات التعرٌف 

 الفرامل ونظام(  الجٌر)  الحركة ناقل فحص على التدرٌب 

 ( االكزوزت) والعادم المحرك فحص على التدرٌب 

 والشاصً اإلضاءة أنظمة فحص على التدرٌب 

 األخرى واألجزاء األنظمة بقٌة فحص على التدرٌب 

  ًوثقٌلة خفٌفة مركبات فاحصٌن إعداداالبتكار ف. 

 
 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0900 قسم التأهٌل والتدرٌب / أم القٌوٌن 06/29/0205 02/29/0205
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 المرور التأسٌسٌة

فئة 
 المشاركٌن

 الهدف االستراتٌجً ضباط صف
جعل الطرق أكثر 

 أمانا  

عدد 
 المشاركٌن

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02

 الشروط

 

 هذا المجال.فً  عاملٌن أو المرشحٌن للعملأن ٌكون من ال 

  ال ٌقل المؤهل عن األول الثانويأن. 

 ارتداء الزي السكري 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  تأهٌل المشاركٌن للعمل فً مجال المرور 

 .إلمام المشارك بالجوانب الفنٌة والقانونٌة، وكٌفٌة التعامل مع الحوادث المرورٌة 

 .التدرٌب على إدارة موقع الحادث واإلسعافات األولٌة 

 إلمام المشارك بالهندسة المرورٌة للمركبات، وكٌفٌة إعادة بناء الحادث المروري 

   .التعرٌف برموز واصطالحات المرور، وتخطٌط حوادث السٌر 

 

 محتوى الدورة
 

 

 .قانون المرور االتحادي والالئحة التنفٌذٌة 

 .علم النفس وعالقته بالحوادث  

 .التحقٌق فً الحوادث المرورٌة 

  .إعادة بناء الحادث المروري   

 .تحرٌر المخالفات المرورٌة 

 .الهندسة المرورٌة للمركبات 

 .العالقات عامة وفن التعامل مع الجمهور 

 إسعافات أولٌة 

 االبتكار فً المرور التأسٌسٌة 

 

 .إدارة موقع الحادث المروري 

  رموووووووز واصووووووطالحات الموووووورور وتخطووووووٌط

 حوادث السٌر.

 .أعمال دورٌات المرور 

 .إدارة الوقت 

 .التوعٌة المرورٌة 

 .تحرٌر المخالفات المرورٌة 

 .ًالتدرٌب اإلفتراض 

 

بٌانات 
 الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 مكان االنعقاد

كود 
 إلى من التدرٌب

 0201 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 03/21/0205 20/21/0205
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 مهارات قٌادة سٌارات الدورٌات

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 جعل الطرق أكثر أمانا  

 الكفاءة الفنٌة الكفاءةالربط بإطار   02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 .ان ٌكون من العاملٌن فً هذا المجال 

 .ارتداء الزي العسكري 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 اكساب المشاركٌن المعارف والمهارات الالزمة لقٌادة سٌارات الدورٌات بكفاءة عالٌة 

 
 

 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

 قانون السٌر والمرور 

  سٌارة الدورٌةفحص وصٌانة 

 قٌادة الدورٌة اثناء الظروف الطارئة 

 ًتدرٌب عمل 

  ًالدورٌات سٌارات قٌادة مهاراتاالبتكار ف 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 62 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 06/21/0205 02/21/0205
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 تأهٌل المحقق المروري

فئة 
 المشاركٌن

 الهدف االستراتٌجً ضباط صف
جعل الطرق أكثر 

 أمانا  

عدد 
 المشاركٌن

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02

 الشروط

 

 .أن ال ٌقل المؤهل العلمً عن األول الثانوي 

 .اجتٌاز دورة المرور التأسٌسٌة 

 .العاملٌن او المرشحٌن للعمل فً هذا المجال 

  العسكري.ارتداء الزى 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 إدراك المشارك لمبادئ الرسم الكروكً، وكٌفٌة إعادة بناء الحادث المروري 

 .إلمام المشارك لتخطٌط وتحلٌل الحوادث، ومعاٌنة اآلثار المختلفة عنه 

 التعرف على سرعة المركبات وقت الحادث، ومعاٌنة الطرٌق وحالة الطقس 

 

 محتوى الدورة

 
 

 .قانون المرور االتحادي 

 .مبادئ الرسم الكروكً للحادث المروري 

 .إعادة بناء الحادث المروري 

 .معرفة سرعة المركبات وقت الحادث 

 .إدارة موقع الحادث المروري 

  معاٌنووووة الطرٌووووق وذكوووور حالووووة الطقووووس وقووووت

 الحادث.

 .استدعاء الجزاء 

 

 .تصوٌر الحادث 

 .إعادة التقرٌر الفنً الخاص بالحادث 

 .معاٌنة اآلثار المتخلفة عن الحادث 

 .تخطٌط وتحلٌل الحوادث المرورٌة 

  ًالمروري المحقق تأهٌلاالبتكار ف 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 52 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 03/21/0205 00/21/0205
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 المستوى األول –االنقاذ فً حوادث الطرق التأسٌسٌة 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 جعل الطرق أكثر أمانا  

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 طبٌا الئقا ٌكون أن 

 المدنً الدفاع واإلنقاذ اإلسعاف مجال فً العاملٌن من ٌكون أن 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 والشاحنات راتالسٌا حوادث مع التعامل على قادرٌن منقذٌن تأهٌل 

 فٌها المستخدمة والتقنٌات الحدٌثة للمركبات المشاركٌن تعرٌف 

 استخدامها وطرق الهٌدرولٌكٌة اإلنقاذ معدات بأنواع المشاركٌن تعرٌف 

 
 
 
 

 
 

 محتوى الدورة

 

 آمنة بطرٌقة العمل 

 فٌها المستخدمة والتقنٌات الحدٌثة المركبات بتصمٌم اإللمام 

 استخدامها وطرق المعدات وأنواع الحوادث أنواع معرفة 

 بالمعدات العناٌة طرق معرفة 

 اإلنقاذ فرٌق أعضاء عمل تقسٌم بطرٌقة المعرفة 

 الموقع وسالمة تأمٌن شروط معرفة 

 المركبة أجزاء إزالة طرٌقة معرفة 

 والباصات الشاحنات حوادث مع التعامل بطرٌقة اإللمام 

 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 أكادٌمٌة الدفاع المدنً 03/21/0205 00/21/0205
 

0159 

09/26/0205 04/26/0205 944 
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 تخطٌط الحوادث المرورٌة المتقدمة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 جعل الطرق أكثر أمانا  

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 ًالداخلٌة وزارة منتسب 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 معها التعامل وكٌفٌة وأسبابها وأنواعها المرورٌة بالحوادث التعرٌف 

 التقارٌر عدادوإ المخطط رسم كٌفٌة 

 المتضررة للمركبات الفنٌة المعاٌنة 

 
 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

 المادٌة االثار ورفع معاٌنة 

 المفتعلة الحوادث عن الكشف كٌفٌة 

 الطرٌق سطح على اآلثار وتحدٌد االستدالل كٌفٌة 

 الكترونٌا   وارشفتها السٌر حوادث توثٌق 

 التحقٌق مجال فً التأمٌن وشركات المرور أجهزة بٌن التكاملٌة العالقة 

 الحاسوبٌة المحاكاة برنامج باستخدام المروري الحادث مسرح تخطٌط 

 الحدٌثة التقنٌة باستخدام االحتكاك ومعامل التسارع تحدٌد 

 المروري الحادث مسرح على التحفظ مهارات 

 االبتكار فً تخطٌط الحوادث المرورٌة 

 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0269 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 03/21/0205 00/21/0205

 69 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 05/23/0205 01/23/0205
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 لغة المكان لرجل المرور

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 جعل الطرق أكثر أمانا  

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  ًمجال المرور والترخٌص.أن ٌكون من العاملٌن ف 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  تنمٌة مهارات وقدرات رجل المرور فً التعرف على معالم األماكن وكٌفٌة السٌطرة على حركة السٌر والمرور

 بها.

  التعرف على لغة المكان، وعناصر 

  التعرف على واجبات  مسئول الدورٌة 

 
 
 

 محتوى الدورة

 

 .مقدمة تعرٌفٌة عن لغة المكان 

 .عناصر المكان 

 .كٌفٌة استنطاق المكان لٌروي األحداث التً وقعت على سطحه 

 .واجبات مسئول الدورٌة 

 .متطلبات رجل الدورٌة للحفاظ على مسرح الجرٌمة وعدم العبث به 

  الدورٌات.آلٌة التقٌٌم لعمل 

 .معاٌٌر مردودات المكان على رجل المرور 

 .استخدام المكان على مسرح الجرٌمة 

  .مهارات التبوء وتحلٌل األحداث لرجال الدورٌات 

  ًالمرور لرجل المكان لغةاالبتكار ف 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 54 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 00/24/0205 25/24/0205

 53 معهد تدرٌب الشرطة / عجمان 92/25/0205 03/25/0205
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 قواعد السالمة المرورٌة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 جعل الطرق أكثر أمانا  

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 المرور مجال فً العاملٌن من ٌكون أن 

 العسكري الزي ارتداء 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 المرورٌة السالمة بمفهوم المشاركٌن تعرٌف 

 المرورٌة السالمة وسائل معرفة 

 المركبة استخدام عند الوقائٌة باإلجراءات اإللمام 

 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

 المرورٌة السالمة مفهوم 

 المرورٌة السالمة عناصر 

 المرورٌة السالمة لتحقٌق الالزمة الوقائٌة اإلجراءات 

 المجتمع أفراد سالمة على الحفاظ أهمٌة 

  ًالمرورٌة السالمة قواعداالبتكار ف 

 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0901 القٌوٌنقسم التأهٌل والتدرٌب / أم  26/25/0205 22/25/0205

 62 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 03/25/0205 00/25/0205

 61 معهد تدرٌب الشرطة / عجمان 02/26/0205 03/26/0205

 0219 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 25/00/0205 21/00/0205
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 إعداد بناء الحادث المروري

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 الطرق أكثر أمانا  جعل 

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 أن ٌكون من العاملٌن فً هذا المجال 

 ارتداء الزي العسكري 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 تطوٌر مهارات المشاركٌن فً كٌفٌة إعادة بناء الحادث المروري 

  الحادث المروري.القدرة على تخطٌط وتحقٌق 

 
 

 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

  .مفهوم إعادة بناء الحادث المروري 

 .تخطٌط حوادث المرور 

 .التحقٌق فً حوادث المرور 

 األسالٌب الحدٌثة فً إعادة وبناء الحادث المروري 

  تطبٌقات عملٌة 

  ًالمروري الحادث بناء إعداداالبتكار ف. 

 
 

 
 
 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 50 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 02/26/0205 03/26/0205
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 التخطٌط والتحقٌق فً الحوادث المرورٌة

 جعل الطرق أكثر أمانا   الهدف االستراتٌجً ضباط صف فئة المشاركٌن

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 .اجتٌاز دورة المرور التأسٌسٌة 

 .أن ال ٌقل المؤهل العلمً عن األول الثانوي 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 .تأهٌل عناصر بشرٌة للعمل فً مجال المرور والتعامل مع الحوادث المرورٌة بكفاءة وفعالٌة 

 اإللمام بقانون المروري االتحادي والالئحة التنفٌذٌة 

 برموز واصطالحات المرور وتخطٌط حوادث السٌر اإللمام 

 
 
 

 محتوى الدورة

 
 

 .قانون المرور االتحادي والالئحة التنفٌذٌة 

 .علم النفس وعالقته بالحوادث المرورٌة 

 .التحقٌق فً الحوادث المرورٌة 

 .تخطٌط وتحلٌل الحوادث المرورٌة 

 .إعادة بناء الحادث المروري 

 .الهندسة المرورٌة للمركبات 

 .إسعافات أولٌة 

  ًفوووووووً والتحقٌوووووووق التخطوووووووٌطاالبتكوووووووار فووووووو 

 المرورٌة الحوادث

 

 

  العالقوووات العاموووة وفووون التعامووول موووع

 الجمهور.

 .إدارة موقع الحادث المروري 

  رمووووووووووز واصوووووووووطالحات المووووووووورور

 وتخطٌط حوادث السٌر.

 .أعمال دورٌات المرور 

 .إدارة الوقت 

 .التوعٌة المرورٌة 

 تحرٌر المخالفات المرورٌة 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0292 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 04/26/0205 09/26/0205
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 كتابة وصٌاغة التقارٌر والمراسالت

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  أن ٌكون من الذٌن تستهدفهم الدورة 

 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 .تعرٌف تطبٌق المواصفات والخصائص الفنٌة وعالمات الترقٌم والوقوف 

  .إلمام المشاركٌن باستخدام التقنٌات الحدٌثة فً كتابة وإعداد التقارٌر 

  .التعرف على أنواع التقارٌر والرسائل وإعدادها 

 
 
 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

  .االتصاالت الكتابٌة والكتابة اإلدارٌة مفهومها وأنواعها 

 الكتابة اإلدارٌة الخصائص والمواصفات وعالمات الترقٌم والوقوف 

  الشروط الكلٌة والشروط الموضوعٌة للكتابة اإلدارٌة 

  .الفرق بٌن الرسالة الخارجٌة والداخلٌة 

  .تطبٌقات عملٌة 

  ًوالمراسالت التقارٌر وصٌاغة كتابةاالبتكار ف. 

 
 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0365 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 00/20/0205 24/20/0205

 0340 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 05/20/0205 01/20/0205
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 الرقابة اإلدارٌة والتفتٌش

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  ٌكون من الذٌن تستهدفهم الدورةأن 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  تطوٌر معارف ومهارات المشاركٌن حول موضوع الرقابة اإلدارٌة والتفتٌش لتمكٌنهم من القٌام بمهامهم على

 أكمل وجه.

 محتوى الدورة

 
 

 .منظومة الرقابة اإلدارٌة والتفتٌش 

  والتفتٌش.مراحل وخطوات العملٌة الرقابٌة 

 .أنواع منظومة الرقابة اإلدارٌة والتفتٌش 

 .مراحل وخطوات العملٌة الرقابٌة والتفتٌش 

 .أنواع الرقابة والتفتٌش ومصادرها 

 .قٌاس وتقٌٌم أداء العاملٌن 

 .دور الحوافز فً عملٌة الرقابة اإلدارٌة والتفتٌش 

  .الرقابة والتفتٌش ومصادرها 

 .قٌاس وتقٌٌم أداء العاملٌن 

 الحوافز فً عملٌة الرقابة اإلدارٌة والتفتٌش. دور 

  ًوالتفتٌش اإلدارٌة الرقابةاالبتكار ف. 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0316 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 00/20/0205 24/20/0205

 0450 الخاصة / مربحمعهد قوات األمن  06/21/0205 02/21/0205
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 تنظٌم العمل المكتبً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 .أن ال ٌقل المإهل عن األول الثانوي 

  .أن ٌكون العاملٌن أو المرشحٌن للعمل فً المجال اإلداري 

  .ارتداء الزي العسكري 

 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

  .إٌجاد عناصر بشرٌة قادرة على التعامل مع مختلف األعمال المكتبٌة 

  .التدرٌب على التعامل مع نظام المراسالت فً وزارة الداخلٌة 

 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

  .فكرة عن االتصاالت اإلدارٌة 

  .صفات وواجبات فرٌق عمل المكتب 

  .نظام المراسالت فً وزارة الداخلٌة 

  .الكشوف والتقارٌر 

 .محاضر االجتماعات 

  .إدارة الوقت 

  .تطبٌقات عملٌة 

  ًالمكتبً العمل تنظٌماالبتكار ف . 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

01/20/0205 05/20/0205 
 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة

0310 

20/24/0205 22/24/0205 0426 

 066 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 06/24/0205 02/24/0205
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 القٌادة والمدرب الرٌاضً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
وفق  ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  أن ٌكون من الذٌن تستهدفهم الدورة 
 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 .تعرٌف المدرب على إدارة عملٌة التدرٌب الرٌاضً واتخاذ القرار وأهمٌة الذات 

 
 
 

 
 
 
 

 محتوى الدورة

 
 

 .ًالقٌادة والمدرب الرٌاض 

 .ًاتخاذ القرار والمدرب الرٌاض 

 .ًمفهوم الذات والمدرب الرٌاض 

 .ًمهارات اإلتصال والمدرب الرٌاض 

  ًالرٌاضً والمدرب القٌادةاالبتكار ف. 

 
 

 
 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0310 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 05/20/0205 01/20/0205

 0326 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 25/00/0205 21/00/0205
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 السكرتارٌة التنفٌذٌة / العنصر النسائً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 والشفافٌةمعاٌٌر الجودة والكفاءة 

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 اآللً الحاسب دورة اجتٌاز 

 السكرتارٌة مجال فً والمرشحات العامالت من تكون أن 

 ثانوي األول عن التعلٌمً المستوى ٌقل ال أن 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 وحفظ االلكترونٌة األنشطة فً معارفهم وتنمٌة الرإساء أنماط مع التعامل وكٌفٌة بمهارة المنتسبات تعرٌف 

 .بفعالٌة الوقت وإدارة واكتساب السجالت وإدارة المعلومات وتؤمٌن

 
 

 
 

 محتوى الدورة

 

 المكتبٌة عمالاأل فً فلسفة 

 الحدٌثة األنظمة نماذج 

 المعلومات نظم وظائف 

 المعلومات نظم تصمٌم مراحل 

 الحدٌثة المكتبٌة المعلومات نظم متطلبات 

 المعلومات لتكنولوجٌا الرئٌسٌة العناصر 

  ًالتنفٌذٌة السكرتارٌةاالبتكار ف. 

 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0120 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 05/20/0205 01/20/0205

 0400 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 25/00/0205 21/00/0205
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 السكرتارٌة الحدٌثة ومدراء األقالم

 الهدف االستراتٌجً ضباط صف فئة المشاركٌن
ضمان تقدٌم كافة الخدمات 
اإلدارٌة وفق معاٌٌر الجودة 

 والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 .ًأن ٌكون قد اجتاز دورة الحاسب اآلل 

 .أن ٌكون من العاملٌن أو المرشحٌن فً هذا المجال 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

  كساب المشاركٌن فنٌات السكرتارٌة الحدٌثة 

 إلمام المشارك بكٌفٌة التعامل مع مختلف األعمال المكتبٌة 

  اإللمام بنظام المراسالت فً وزارة الداخلٌة 

 محتوى الدورة

 
 

 .فكرة عن االتصاالت اإلدارٌة  

   .إدارة الوقت 

 .تنظٌم العمل المكتبً فً وزارة الداخلٌة 

 .استقبال الزوار والمراجعٌن   

 .صفات وواجبات فرٌق عمل المكتب 

 . المعاونة فً صنع القرار 

  الداخلٌة .نظام المراسالت فً وزارة 

 . تفهم السلوك اإلنسانً ودوافعه 

 . درجات السرٌة واألسبقٌة 

 

 

  مداخل اإلدراك وتكوٌن المواقف واالتجاهات

 والكشوف والتقارٌر.

 .األنماط السلوكٌة وكٌفٌة التعامل معها 

 .محاضر االجتماع ونماذجها 

 .ًاألمن الوقائ 

 .تشكٌل لجان اإلتالف وعملها 

 .الثقافة اإلسالمٌة 

 اإلنسان. حقوق 

 .فن التعامل مع اآلخرٌن 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0402 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 02/20/0205 00/20/0205

 062 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 00/21/0205 25/21/0205

03/26/0205 02/26/0205 
االتحادٌة / مدرسة الشرطة 

 الشارقة
0406 



 المحور : الموارد البشرٌة والخدمات

7 
    

 أمناء المستودعات

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  أن ٌكون من العاملٌن أو من المرشحٌن للعمل فً هذا المجال 

  أن ال ٌقل المإهل عن األول الثانوي 

 ارتداء الزي العسكري 

 أن ٌكون قد اجتاز دورة مستجدي الشرطة 

 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  إعداد ضباط الصف واألفراد عملٌاً وفنٌاً للعمل كؤمناء مستودعات 

  اإللمام بالقوانٌن واألنظمة المتعلقة بالشإون المخزنٌة والمستودعات 

 
 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

 القوانٌن واألنظمة المتعلقة بالشإون المخزنٌة والمستودعات 

 إدارة المخازن 

  النظم والقواعد المخزنٌة 

  مراقبة المخزون 

 أمن وسالمة المخزون 

 اإلحصاء 

  النماذج والسجالت 

  ًالمستودعات أمناءاالبتكار ف. 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0350 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 02/20/0205 00/20/0205

 0366 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 20/26/0205 02/20/0205
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 تحفٌز الموظفٌن

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 أن ٌكون من الذٌن تستهدفهم الدورة 
 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

  والرضا الوظٌفً لتفجٌر طاقات اإلنتاجٌة وزٌادة معدالت الرضا الوظٌفًاإللمام بالمفاهٌم الحدٌثة للتحفٌز 

 اإللمام بنظرٌات الدافعٌة والتحفٌز 

 التعرف على أنواع التحفٌز 

 
 
 

 
 

 محتوى الدورة

 

 ًالسلوك اإلنسان 

 نظرٌات الدافعٌة والتحفٌز 

 ًالعالقات بٌن اإلنتاجٌة والتحفٌز والرضا الوظٌف 

 على المدخل الوظٌفً أنواع التحفٌز وتؤثٌرها 

  االبتكار فً تحفٌز الموظفٌن 

 
 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0364 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 02/20/0205 00/20/0205

 0352 معهد القوات األمن الخاصة / مربح 06/26/0205 02/26/0205

 003 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة 60/22/0205 04/22/0205

 0406 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 05/23/0205 01/23/0205
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 إعداد الخطط المالٌة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 الدورة تستهدفهم ممن ٌكون أن 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 الدخل قائمة وعناصر مكونات على التعرف 

 المالٌة الموازنات وتحلٌل قراءة 

 المالٌة الموازنات  عناصر تقٌٌم 

 الموازنات وإعداد والمصروفات اإلٌرادات حسب أسالٌب تطبٌق 

 
 

 

 محتوى الدورة

 

 المحاسبة مبادئ 

 الحسابٌة المعلومات نظام 

 المحاسبٌة المعلومات نظام مخرجات/  مدخالت 

 قراءتها وكٌفٌة/  المالٌة التقارٌر 

 والمصروفات اإلٌرادات ونظم الدخل قائمة 

 الختامً الحساب إعداد 

 المحاسبٌة اإلجراءات تنفٌذ 

 اإلدارٌة للغاٌات المالٌة البٌانات استثمار أوجه 

 المحاسبة ألقسام الفنٌة اإلدارٌة المهارات 

  ًالمالٌة الخطط إعداداالبتكار ف . 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0511 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 20/20/0205 05/20/0205

 006 تدرٌب الشرطة / عجمانمعهد  06/26/0205 02/26/0205
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 إدارة الموارد البشرٌة / العنصر النسائً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  أن ٌكون من الذٌن تستهدفهم الدورة 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 .تحدٌد المفاهٌم الحدٌثة فً إدارة الموارد البشرٌة 

 .تحدٌد وظائف إدارة الموارد البشرٌة 

 .تطبٌق وظائف إدارة الموارد البشرٌة 

 .تصمٌم وصٌاغة إستراتٌجٌة الموارد البشرٌة 

  البشرٌة.تطبٌقات منهجٌات إدارة الموارد 

 
 

 
 

 محتوى الدورة

 

 .المفهوم العام إلدارة الموارد البشرٌة 

 .إستراتٌجٌة إدارة الموارد البشرٌة 

 .وصف وتحلٌل الوظائف وتخطٌط القوى العاملة 

 .اإلختٌار والتعٌٌن وإدارة المواهب 

 .إدارة التعوٌضات والمكافآت 

 .تدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 

 .تقوٌم وإدارة األداء 

 
 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0005 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 20/20/0205 05/20/0205

 0000 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 02/22/0205 23/22/0205
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 مبادئ المحاسبة المالٌة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 الدورة تستهدفهم الذٌن من ٌكون أن 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 المالٌة المحاسبة بؤساسٌات المشاركٌن تزوٌد 

 المالٌة والتقارٌر الموازنات إعداد بكٌفٌة اإللمام 

 الدفاتر ومسك المالً التدقٌق إلجراءات المشارك إدراك 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

 المالً والتخطٌط اإلدارة فً مقدمة 

 الدفاتر ومسك المحاسبة أساسٌات 

 المالٌة الوظٌفة تنظٌم 

 وأنواعها المالٌة الرقابة أسالٌب 

 المالً التدقٌق إجراءات 

 االبتكار فً مبادئ المحاسبة المالٌة 

 
 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0312 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 20/20/0205 05/20/0205

 0366 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 00/20/0205 05/20/0205

 0400 تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمةمعهد  00/26/0205 05/26/0205
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 األسالٌب الحدٌثة فً تقٌٌم أداء العاملٌن

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  ٌكون من العاملٌن فً مجال الموارد البشرٌة.أن 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  تنمٌة معارف ومهارات المشاركٌن فً عملٌة تقٌٌم أداء األفراد 

  التعرف بالسلبٌات الراهنة لتقٌٌم أداء العاملٌن 

  إلمام المشارك لألنواع المختلفة لتقٌٌم األداء 

 
 
 

 
 
 
 

 محتوى الدورة

 
 

 .التعرف على أهمٌة وأسالٌب ومتطلبات تقٌٌم أداء العاملٌن 

 .تحدٌد األنواع المختلفة لتقٌٌم األداء ومعرفة جوانب القوة والضعف فٌها 

  مناقشة سلبٌات الوضع الراهن لتقٌٌم أداء العاملٌن وتقدٌم المقترحات الالزمة لتطوٌر الوضع الراهن لنظام تقٌٌم

 األداء المإسسً.األداء بما ٌتكامل مع تقٌٌم 

 .تطبٌق نتائج التقٌٌم على مستوى األفراد والمإسسات 

  ًالعاملٌن.  أداء تقٌٌم فً الحدٌثة األسالٌباالبتكار ف 

 
 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0355 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 25/20/0205 21/20/0205

 0344 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 00/26/0205 05/26/0205
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 إدارة وتطوٌر الذات

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 
 

 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 الموظفٌن لدى الذات إدارة حول المشاركٌن وقدرات مهارات تنمٌة . 

 للذات الجدٌدة اإلدارة  على المشاركٌن تدرٌب . 

 
 

 محتوى الدورة

 
 

 الذات لنظرٌة العامة المفاهٌم . 

 اإلٌجابً التغٌٌر مقومات . 

 الذاتً والتطوٌر النقدي التفكٌر أسلوب . 

 التمٌز مهارات وامتالك الذات إدارة أسلوب . 

  ًالذات وتطوٌر إدارةاالبتكار ف. 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0325 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 25/20/0205 21/20/0205

 0356 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 25/26/0205 21/26/0205

 0353 معهد القوات األمن الخاصة / مربح 00/26/0205 05/26/0205

 0521 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 06/26/0205 02/26/0205

 0460 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 26/22/0205 06/21/0205

 0615 قسم التؤهٌل والتدرٌب / أم القٌوٌن  22/24/0205 20/24/0205

 0326 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 23/26/0205 20/26/0205

 0316 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 00/00/0205 05/00/0205
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 المحاسبة لغٌر المحاسبٌن

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
اإلدارٌة وفق ضمان تقدٌم كافة الخدمات 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  أن ٌكون من العاملٌن أو من المرشحٌن للعمل فً هذا المجال 

  أن ال ٌقل المإهل عن األول الثانوي 

 ارتداء الزي العسكري 

 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  .التعرف على أهمٌة الوظٌفة المالٌة وكٌفٌة التخطٌط لها 

 .ًاإللمام بؤسالٌب وإجراءات التدقٌق المال 

  التعرف على طرق إعداد الموازنات والتقارٌر المالٌة 

 
 
 

 
 
 

 محتوى الدورة

 

 .ًمقدمة فً اإلدارة والتخطٌط المال 

 أساسٌات المحاسبة ومسك الدفاتر 

  تنظٌم الوظٌفٌة المالٌة 

 أسالٌب الرقابة المالٌة وأنواعها 

 ًإجراءات التدقٌق المال 

 تطبٌقات عملٌة على إعداد الموازنة 

  التقارٌر المالٌة وإعداد الموازنات الحكومٌة 

 .ًمقدمة فً اإلدارة والتخطٌط المال 

  ًالمحاسبٌن لغٌر المحاسبةاالبتكار ف 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 التدرٌبكود  مكان االنعقاد

 إلى من

 0320 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 25/20/0205 21/20/0205
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 قٌاس األداء المتوازن

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 
 
 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 المتوازن األداء بطاقة بمفهوم المشاركٌن تعرٌف . 

 المتوازن االداء بطاقة إلعداد العملٌة المفاهٌم بؤحدث المشارك تزوٌد . 

 اإلدارة فً المتوازن األداء بطاقة إستخدام بؤهمٌة المشارك  تعرٌف . 

 العمل تخطٌط فً المتوازن االداء بطاقة لدور المشاركٌن إدراك . 

 
 
 
 
 

 
 

 

 محتوى الدورة

 

 المتوازن االداء لبطاقة مقدمة 

 المتوازن االداء لبطاقة العمل حاجة 

 إستراتٌجً إدارة كنظام المتوازن األداء بطاقة إستخدام 

 واالجتماع الوضوح الكتساب االستراتٌجٌة الرإٌا 

 األهداف لتحقٌق اإلستراتٌجٌة والمبادرات الموارد تخصٌص مطابقة . 

 
 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0421 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 02/20/0205 00/20/0205
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 لغة اإلشارة المتقدمة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 التؤسٌسٌة الدورة اجتٌاز 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 لغة وتطبٌق السمعٌة االعاقات ذوي مع الصور واستخدام السمعٌة االعاقات ذوي مع التواصل كٌفٌة على التعرف 

 اللفظٌة غٌر االرشادات واستخدام الوصفٌة االشارة

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

 ( واالدوات المبادئ)  االشارة لغة مبادئ على التعرف 

 الوصفٌة االشارة لغة 

 والتوجٌه والترٌبة للتعلٌم اداة االشارة لغة 

 للصم العربً االشاري القاموس 

 االشارة لغة وفاعلٌة التعبٌري االداء 

 
 

 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0324 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 02/20/0205 00/20/0205
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 ولً التدرٌبإتنمٌة مهارات مس

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
الخدمات اإلدارٌة وفق  ضمان تقدٌم كافة

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 أن ٌكون من المسئولٌن أو المشرفٌن العاملٌن على التدرٌب فً جهة عمله 

  )أن ال ٌقل المستوى التعلٌمً عن الصف التاسع )االعدادٌة 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 .تعرٌف مفهوم ومبادئ التدرٌب وأنواعه ومكونات العملٌة التدرٌبٌة وانعكاساتها على إدارة الموارد البشرٌة 

  التعرٌف بواجبات مسإولً التدرٌب 

  التعرف على المعوقات التً تحد من تنمٌة مهارات مسئولً التدرٌب 

 
 

 
 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

  العام لتنمٌة و تدرٌب الموارد البشرٌة.المفهوم 

 .واجبات مسئول التدرٌب 

 .المعوقات التً تحد من تنمٌة مهارات مسئولً التدرٌب 

 .صقل مهارات مسئولً التدرٌب بالتعلٌم والثقافة العامة 

 .ورشة عمل وتطبٌقات 

  ًالتدرٌب مسإولً مهارات تنمٌةالالبتكار ف. 

 
 

 
 
 

 بٌانات الدورة

 االنعقادتارٌخ 
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0004 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 02/20/0205 00/20/0205
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 نظم وأسالٌب إدارة شإون العاملٌن

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 أن ٌكون من الذٌن تستهدفهم الدورة 
 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 تحدٌد طبٌعة تطبٌق األسالٌب المعاصرة فً إدارة شإون الموظفٌن ومتطلباتها 

  تقٌٌم األداءاإللمام باالتجاهات الحدٌثة لالختبار والتوظٌف وأهمٌة 

 
 
 
 
 
 

 
 

 محتوى الدورة

 

 المنظور المعاصر للموارد البشرٌة فً المنظمات وأدوارها الجدٌدة 

 ًالوصف الوظٌف 

 االتجاهات الحدٌثة فً االختٌار والتوظٌف 

 تخطٌط عملٌات االختٌار والتوظٌف 

 طبٌعة وأهمٌة تقٌٌم األداء 

  ًالعاملٌن شإون إدارة وأسالٌب نظماالبتكار ف. 

 
 
 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0412 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 00/20/0205 05/20/0205

 0322 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 22/24/0205 20/24/0205
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 تخطٌط ومتابعة النشاط التدرٌبً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 العامة الثانوٌة عن العلمً المإهل ٌقل ال إن 

 التدرٌبً المجال فً العاملٌن المشرفٌن أو سئولٌنمال من ٌكون أن 

 العسكري الزي ارتداء 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 التدرٌب مراحل على المشارك تعرٌف 

 والتدرٌب بالتخطٌط اآللً الحاسب لعالقة المشارك إدراك 

 التدرٌبً النشاط نجاح معوقات على التعرف على القدرة 

 
 

 محتوى الدورة

 

 ومفهومه التخطٌط أهمٌة 

 والتدرٌب التخطٌط 

 ومفهومه التدرٌب أهمٌة 

 التدرٌب مراحل 

 التدرٌب أسالٌب 

 التدرٌب معوقات 

 والتدرٌب بالتخطٌط وعالقته اآللً الحاسب 

 تطبٌقات 

  ًالتدرٌبً النشاط ومتابعة تخطٌطاالبتكار ف . 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

02/20/0205 20/26/0205 
 االتحادٌة / الشارقةمدرسة الشرطة 

0362 

06/26/0205 04/26/0205 0402 
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 التمٌز فً الموارد البشرٌة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 المجال هذا فً للعمل المرشحٌن أو العاملٌن من ٌكون أن 

 العسكري الزي ارتداء 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 الداخلٌة وزارة من المعتمدة للمنهجٌة وفقاً  البشرٌة الموارد وإدارة تنظٌم بمهارات المشاركٌن تزوٌد. 

 العاملة القوى وتخطٌط الوظائف وتحلٌل وصف على التعرف. 

 ( .والترقٌات التعٌٌن) األفراد بسٌاسات اإللمام 

 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

 اإلدارٌة العملٌة أسس. 

 ( .التعٌٌن) األفراد سٌاسات 

 والتحفٌز األجور . 

 ( .الترقٌات) األفراد سٌاسات 

 الخدمة وإنهاء التؤدٌب. 

 العاملة القوى تخطٌط. 

 الوظٌفً المسار تحدٌد. 

 العاملٌن أداء تقٌٌم 

  .االبتكار فً التمٌز فً الموارد البشرٌة 

 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0343 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 20/26/0205 02/20/0205

 0401 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 26/22/0205 06/21/0205
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 الشرطة المهارات السلوكٌة لرجال

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 المجال هذا فً نالعاملٌ من ٌكون أن 

 الثانوي األول عن المإهل ٌقل ال أن 

 
 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 المرور لشرطً القانونٌة بالسلطة المشارك تعرٌف 

 السٌارات لسائقً واالنتباه واالستٌقاف القبض بحاالت المشارك ادارك 

 الحرجة الحاالت فً التصرف كٌفٌة على المشارك تمكٌن 

 
 
 

 محتوى الدورة

 

 المرور لشرطً القانونٌة السلطة 

 السٌارات لسائق واالنتباه واالستٌقاف القبض حاالت 

 والثقٌلة الخفٌفة المركبات حجز حاالت 

 السوداء النقاط ونظام المرورٌة المخالفات تحرٌر 

 الغائها وطرق المرورٌة المخالفات على االعتراض حاالت 

 الجمهور مع التعامل فن 

 الحرجة الحاالت فً التصرف كٌفٌة 

  ًالشرطة لرجال السلوكٌة المهاراتاالبتكار ف. 

 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

02/20/0205 20/26/0205 
 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة

0313 

02/24/0205 06/24/0205 0412 
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 السكرتارٌة التنفٌذٌة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
الخدمات اإلدارٌة وفق  ضمان تقدٌم كافة

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 اآللً الحاسب دورة إجتٌاز 

 السكرتارٌة مجال فً للعمل المرشحٌن أو العاملٌن من ٌكون أن 

 الثانوي األول عن التعلٌمً المستوى ٌقل ال أن 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 المكتبٌة األعمال فً النظم أهم على التعرف 

 اإللكترونٌة األنشطة فً المشاركٌن معارف تنمٌة 

 بفاعلٌة الوقت إدارة كٌفٌة على التعرف 

 المكتبٌة المعلومات نظم تطوٌر على المشارك قدرة 

 
 
 
 
 

 
 

 

 محتوى الدورة

 

 المكتبٌة االعمال فً فلسفة 

 الحدٌثة االنظمة نماذج 

 المعلومات نظم وظائف 

 المعلومات نظم تصمٌم مراحل 

 الحدٌثة المكتبٌة المعلومات نظم متطلبات 

 
 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0406 معهد القوات األمن الخاصة / مربح 02/26/0205 00/26/0205
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 والمراسالت / العنصر النسائً كتابة وصٌاغة التقارٌر

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 الدورة  ممن تستهدفهنكون أن ت 

 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 .تعرٌف تطبٌق المواصفات والخصائص الفنٌة وعالمات الترقٌم والوقوف 

  .إلمام المشاركٌن باستخدام التقنٌات الحدٌثة فً كتابة وإعداد التقارٌر 

  .التعرف على أنواع التقارٌر والرسائل وإعدادها 

 
 
 

 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

  .االتصاالت الكتابٌة والكتابة اإلدارٌة مفهومها وأنواعها 

 الكتابة اإلدارٌة الخصائص والمواصفات وعالمات الترقٌم والوقوف 

  الشروط الكلٌة والشروط الموضوعٌة للكتابة اإلدارٌة 

  .الفرق بٌن الرسالة الخارجٌة والداخلٌة 

  .تطبٌقات عملٌة 

  ًوالمراسالت التقارٌر وصٌاغة كتابةاالبتكار ف. 

 
 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0363 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 02/26/0205 00/26/0205

 0061 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 00/02/0205 24/02/0205
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 خازن فنً أسلحة وذخٌرة ومتفجرات

 صف ضباط فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 .أن ٌكون من مواطنً دولة اإلمارات 

 .ان ٌكون من العاملٌن أو المرشحٌن فً هذا المجال 

  دورة مستجدي الشرطة.أن ٌكون قد اجتاز 

 رة نظم المعلومات "الحاسب اآللً"ان ٌكون قد اجتاز دو 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  إلمام المشارك بإجراءات العمل بالمستودعات وطرق التخزٌن واحتٌاطات األمن 

  تعرٌف المشارك ببرنامج الحاسب اآللً الخاص بالمستودعات 

  واإلحصاء األمنً الوقائًإلمام المشارك بإدارة الوقت 

 التدرٌب على األسلحة والرماٌة 

 محتوى الدورة

 

 ."تنظٌم إجراءات العمل بالمستودعات "أنواعها ومواصفاتها والتعلٌمات المتبعة فٌها 

 .األسلحة والذخٌرة 

 .المتفجرات والكبسوالت والفتائل 

 .طرق التخزٌن وإحتٌاطات األمان 

 .أجهزة الكشف عن المتفجرات 

 .برنامج الحاسب اآللً الخاص بالمستودعات 

 .إدارة الوقت 

 .اإلحصاء 

  ومتفجرات وذخٌرة أسلحة فنً خازناالبتكار فً مجال. 

 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0512 معهد القوات األمن الخاصة / مربح 06/21/0205 00/26/0205

 



 المحور : الموارد البشرٌة والخدمات

25 
    

 كتابة التقارٌرمهارات 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 
 

  أن ٌكون من العاملٌن أو من المرشحٌن للعمل فً هذا المجال 

  أن ال ٌقل المإهل عن الثانوٌة العامة 

 ارتداء الزي العسكري 

 
 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  التعرف على المهارات واألسالٌب الفنٌة المستخدمة فً كتابة التقارٌر 

  التعرف على أنواع التقارٌر 

  القدرة على توظٌف األلفاظ والمعنى فً كتابة التقارٌر 

 

 محتوى الدورة

 

   مقدمة وفكرة عامة 

 الكتابة الفنٌة : كٌف ٌمكن نقل المعرفة والمعلومات بدقة 

  أهمٌة توظٌف األلفاظ والمعنى فً كتابة التقارٌر 

 التقارٌر الفنٌة 

 كتابة المذكرات وخطابات األعمال 

 خطابات التوظٌف والسٌرة الذاتٌة 

 االقتراحات التقارٌر القصٌرة، التقارٌر الدورٌة، تقارٌر التوصٌة، تقارٌر 

 حاالت عملٌة فً كتابة التقارٌر 

  ًالتقارٌر كتابة مهاراتاالبتكار ف 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0421 معهد قوات األمن الخاصة / مربح 06/26/0205 02/26/0205

 0322 االتصاالتقسم التدرٌب الفنً /  26/22/0205 06/21/0205
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 االتجاهات الحدٌثة فً الموارد البشرٌة 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 .تحدٌد المفهوم الحدٌث إلدارة الموارد البشرٌة 

 .استخدام مداخل ادارة الموارد البشرٌة 

 .تحدٌد المفهوم الحدٌث إلستراتٌجٌة الموارد البشرٌة 

 .تطبٌق إستراتٌجٌة الموارد البشرٌة بوزارة الداخلٌة 

 
 
 
 
 
 

 
 

 محتوى الدورة

 

  إلدارة الموارد البشرٌة.المفهوم الحدٌث 

 .إستراتٌجٌة الموارد البشرٌة 

 .الوظائف الحدٌثة إلدارة الموارد البشرٌة 

 .التحدٌات المستقبلٌة إلدارة الموارد البشرٌة 

 .ورش عمل وتطبٌقات إستراتٌجٌة الموارد البشرٌة بوزارة الداخلٌة 

 
 

 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 التدرٌبكود  مكان االنعقاد

 إلى من

 0426 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 06/26/0205 02/26/0205

 0416 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 00/24/0205 25/24/0205
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 قٌاس العائد من التدرٌب

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 والكفاءة والشفافٌةمعاٌٌر الجودة 

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 أن ٌكون من الذٌن تستهدفهم الدورة 

  أن ال ٌقل المإهل العلمً عن الثانوٌة العامة 

 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  التدرٌبً والتعرف على األسالٌب المختلفة فً تمكٌن المشاركٌن من استخدام المنهج العلمً فً تقٌٌم النشاط

 تشخٌص وتقٌٌم النشاط.

 معرفة أسالٌب وضع أهداف الخطة للتقٌٌم وتحدٌد اتجاهاتها 

 
 
 

 
 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

 ٌالكاملة. ةالمنظومة التدرٌب 

 .مفهوم وأهمٌة قٌاس العائد من التدرٌب 

 .طرق قٌاس العائد من التدرٌب 

  وأنواعها.أسالٌب التقٌٌم 

 .ورش عمل تطبٌقٌة 

  ًالتدرٌب من العائد قٌاساالبتكار ف. 

 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0320 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 06/26/0205 02/26/0205
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 تخطٌط وتنمٌة المسار الوظٌفً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 أن ٌكون من الذٌن تستهدفهم الدورة 
 
 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  المإسسات من خالل منهج متكامل إلدارة التغٌٌر.اكتساب مهارات وأسباب وأسالٌب تطوٌر 

  .التعرف على مراحل المسار الوظٌفً للعاملٌن، وطرق تنمٌته 

 .ًالتعرف على الوسائل المستخدمة فً التخطٌط للمسار الوظٌف 

 
 

 
 

 

 محتوى الدورة

 

  .مفهوم وأهمٌة تخطٌط المسار الوظٌفً للعاملٌن 

  .مراحل المسار الوظٌفً للعاملٌن 

 .طرق تنمٌة المسار الوظٌفً للعاملٌن 

  ًالوسائل الحدٌثة فً التخطٌط للمسار الوظٌف 

 ورش عمل وتطبٌقات 

  ًالوظٌفً المسار وتنمٌة تخطٌطاالبتكار ف 

 
 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0516 االتصاالتقسم التدرٌب الفنً /  06/26/0205 02/26/0205

 001 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 00/23/0205 04/23/0205

 0364 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 02/26/0205 03/26/0205
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 تقٌٌم وتطوٌر إدارة المخازن وكفاءة المستودعات

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
وفق ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 أن ٌكون من العاملٌن أو المرشحٌن للعمل فً هذا المجال 

 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  .اإللمام بمهارات اإلدارة المالٌة واإلشراف على إدارة المخازن والمستودعات 

  .القدرة على المحافظة على كفاءة المستودعات 

 
 
 

 
 

 

 محتوى الدورة

 

  إدارة المخازن والمستودعات.مفهوم  

 . اإلدارة المستودعات والموازنات  

 .نظم المستودعات  

 المستودعات وتقٌٌم وتطوٌر إدارة المخازن. االنتقال إلً أسلوب التقنً فً إدارة  

  ًالمستودعات وكفاءة المخازن إدارة وتطوٌر تقٌٌماالبتكار ف 

 
 
 
 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

02/26/0205 06/26/0205 
 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة

0405 

20/26/0205 23/26/0205 0400 
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 السكرتارٌة الحدٌثة ومدراء األقالم / العنصر النسائً

 الهدف االستراتٌجً ضباط صف فئة المشاركٌن
ضمان تقدٌم كافة الخدمات 
اإلدارٌة وفق معاٌٌر الجودة 

 والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  ٌقل المإهل عن األول الثانوي.أن ال 

 دورة الحاسب اآللً. تكون قد اجتازأن ت 

  فً هذا المجال. تكون من العامالت أو المرشحات للعملأن 

 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 فنٌات السكرتارٌة الحدٌثة  إكساب المشاركات 

 بكٌفٌة التعامل مع مختلف األعمال المكتبٌة ةإلمام المشارك 

  اإللمام بنظام المراسالت فً وزارة الداخلٌة 

 محتوى الدورة

 
 

 .فكرة عن االتصاالت اإلدارٌة  

   .إدارة الوقت 

 .تنظٌم العمل المكتبً فً وزارة الداخلٌة 

 .استقبال الزوار والمراجعٌن   

 .صفات وواجبات فرٌق عمل المكتب 

 . المعاونة فً صنع القرار 

 

 

 

 

  

 

 

 بٌانات الدورة

 االنعقادتارٌخ 
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

02/26/0205 06/26/0205 
مدرسة الشرطة االتحادٌة / 

 الشارقة
0516 
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 التمٌز فً أعمال السكرتارٌة وإدارة المكاتب المتطورة / العنصر النسائً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  أن تكون ممن تستهدفهن الدورة 
 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  بالمفهوم الحدٌث للعمل المكتبً واإلدارة المكتبٌة اتالمشاركتعرٌف  

 على الواجبات والمسئولٌات والمهام األساسٌه لمدٌري المكاتب والوسائل الكفٌلة للتمٌز فً  اتتدرٌب المشارك

  األداء

 اإلدارٌة والسلوكٌة بطرٌقة ترفع من فعالٌة األداء لألعمال المكتبٌة. اتصقل مهارات وقدرات المشارك  

 رة المكاتببؤحدث الوسائل واألسالٌب التكنولوجٌة المستخدمة فً إدا اتتزوٌد المشارك  

 على استخدام األجهزة المكتبٌة الحدٌثة اتتنمٌة القدرات الفنٌة واإلدارٌة للمشارك  

 
 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

  األساسٌة للسكرتٌر اإلداري عامة والسكرتٌر التنفٌذي خاصةالمفاهٌم  

 .السكرتارٌة التنفٌذٌة وإعداد وكتابة المراسالت والمذكرات والتقارٌر  

  التنفٌذٌة واإلعداد للمقابالت والتعامل مع زوار المكتب.السكرتارٌة  

 . السكرتارٌة التنفٌذٌة ومهارات االتصال والحدٌث الفعال واإلنصات الجٌد  

 السكرتارٌة التنفٌذٌة وكٌفٌة التعامل مع اآلخرٌن 

  ًالمتطورة المكاتب وإدارة السكرتارٌة أعمال فً التمٌزاالبتكار ف  . 

 
 

 
 

 

 الدورةبٌانات 

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0155 قسم التؤهٌل والتدرٌب / أم القٌوٌن 22/21/0205 20/21/0205
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 مهارات االختٌار والتعٌٌن والمقابالت

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 والكفاءة والشفافٌةمعاٌٌر الجودة 

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 منتسبً وزارة الداخلٌة 
 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 وتقٌٌم الوظائف لشغل العناصر افضل وتحدٌد والتعٌٌن واالختٌار المقابالت اجراء فً المشاركٌن مهارات تنمٌة 

 والخبرات المإهالت

 
 
 
 
 

 
 

 

 محتوى الدورة

 

 االفراد الدارة الحدٌث المفهوم 

 الوظائف ووصف وتوصٌف والتعٌٌن االختٌار 

 االداء كفاءة رفع خالل من المنظمة فعالٌة تحقٌق فً والتعٌٌن االختٌار دور 

 والتعٌٌن االختٌار مقابالت فً المإثرة العوامل 

 المقابلة داخل التعامل فن، و المقابالت فً السٌكولوجٌة الجوانب 

 االبتكار فً مهارات االختٌار والتعٌٌن والمقابالت 

 
 
 
 

 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0311 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 22/21/0205 20/21/0205
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 مدراء المكاتب

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 أن ٌكون من الذٌن تستهدفهم الدورة 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 اإلدارٌة والعملٌة اإلدارة مفهوم تحدٌد . 

 الفعال اإلتصال مهارات إبراز . 

 اإلجتماعات إدارة وأسالٌب طرق إستخدام . 

 الداخلٌة بوزارة اإلتصال منهجٌات تطبٌق . 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

 اإلدارٌة والعملٌة اإلدارة مفهوم . 

 الفعال االتصال مهارات . 

 المكاتب إدارة فً الحدٌثة األسالٌب . 

 المكاتب إدارة فً الحدٌثة التكنولوجٌا . 

 الداخلٌة بوزارة اإلتصال منهجٌة وتطبٌقات عمل ورشة . 

 االبتكار فً مجال ادارة المكاتب 

 
 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0323 معهد قوات األمن الخاصة / مربح 22/21/0205 20/21/0205
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 المساندة تنمٌة مهارات موظفً الخدمات

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 أن ٌكون من العاملٌن فً هذا المجال 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 .التعرف على مفهوم وأنواع الخدمات المساندة 

  إدارة األمور المالٌة بفاعلٌة 

  ًالتعرف على كٌفٌة التفاعل مع األنماط السلوكٌة المختلفة من اآلخرٌن من خالل تعدٌل سلوكٌات العاملٌن ف

 الخدمات المساندة. 

 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

 طبٌعة وأنواع الخدمات المساندة 

 المساندة إدارة الخدمات 

 النواحً المالٌة فً الخدمات المساندة 

 الرقابة وتقٌٌم األداء فً مجال أنشطة الخدمات المساندة 

 سلوكٌات العاملٌن فً الخدمات المساندة 

  ًالمساندة الخدمات موظفً مهارات تنمٌةاالبتكار ف 

 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0315 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 22/21/0205 20/21/0205

 060 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة 02/26/0205 03/26/0205

 060 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 02/02/0205 00/02/0205
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 تنظٌم العمل المكتبً / العنصر النسائً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق ضمان 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 .أن ال ٌقل المإهل عن األول الثانوي 

  .أن ٌكون العاملٌن أو المرشحٌن للعمل فً المجال اإلداري 

  .ارتداء الزي العسكري 

 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  .اٌجاد عناصر بشرٌة قادرة على التعامل مع مختلف األعمال المكتبٌة 

 التدرٌب على التعامل مع نظام المراسالت فً وزارة الداخلٌة 

 

 

 

 

 محتوى الدورة

 

  .فكرة عن االتصاالت اإلدارٌة 

  .صفات وواجبات فرٌق عمل المكتب 

  .نظام المراسالت فً وزارة الداخلٌة 

  .الكشوف والتقارٌر 

 .محاضر االجتماعات 

  .إدارة الوقت 

  ًالمكتبً العمل تنظٌماالبتكار ف . 

 
 

 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0346 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 00/21/0205 25/21/0205

 0062 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 02/00/0205 00/00/0205
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 أسالٌب إدارة الجرد

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 
 
 
 

 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 .تعرٌف المشاركٌن بؤسالٌب الجرد وأنواعه وعناصره 

 .تعرٌف المشاركٌن بتقارٌر تحلٌالت المخزون 

 .تعرٌف المشاركٌن بكٌفٌة مراقبة المخزون 

 

 

 

 

 

 محتوى الدورة

 
 

  مفهوم الجرد وأنواعه 

  الدورياإلجراءات المتبعة فً الجرد 

  5استخدام نظامS 

 تطبٌقات عملٌة 

  ًالجرد إدارة أسالٌباالبتكار ف 

 

 

 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0345 معهد قوات األمن الخاصة / مربح 00/21/0205 25/21/0205
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 تنفٌذ البرامج التدرٌبٌة وقٌاس أثر التدرٌب وتقٌٌم التدرٌب

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 البشرٌة الموارد وتنمٌة التدرٌب مفهوم تحدٌد 

 الداخلٌة بوزارة التدرٌب خطة وتقٌٌم تحلٌل 

 التدرٌبٌة االحتٌاجات تحدٌد وأسالٌب طرق استخدام 

 البشرٌة الموارد وتنمٌة تدرٌب خطط إعداد 

 الداخلٌة وزارة إستراتٌجٌة وتقٌٌم تحلٌل 

 
 
 
 
 

 
 

 محتوى الدورة

 

 البشرٌة الموارد وتنمٌة التدرٌب مفهوم 

 التدرٌبٌة االحتٌاجات تحدٌد إستراتٌجٌات 

 التدرٌبٌة االحتٌاجات تحدٌد وأسالٌب طرق 

 التدرٌب وتقوٌم التدرٌب خطط إعداد 

 الداخلٌة وزارة تدرٌب لخطة عملً نموذج 

 التدرٌبٌة للبرامج الزمنً البرنامج تنفٌذ كٌفٌة 

 عملٌة تطبٌقات 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0462 معهد قوات األمن الخاصة / مربح 00/21/0205 25/21/0205
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 تخطٌط وتنمٌة المسار الوظٌفً / العنصر النسائً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  الدورة  نكون من الذٌن تستهدفهتأن 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 .اكتساب مهارات وأسباب وأسالٌب تطوٌر المإسسات من خالل منهج متكامل إلدارة التغٌٌر 

  .التعرف على مراحل المسار الوظٌفً للعاملٌن، وطرق تنمٌته 

 .ًالتعرف على الوسائل المستخدمة فً التخطٌط للمسار الوظٌف 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 محتوى الدورة

 

  .مفهوم وأهمٌة تخطٌط المسار الوظٌفً للعاملٌن 

  .مراحل المسار الوظٌفً للعاملٌن 

 .طرق تنمٌة المسار الوظٌفً للعاملٌن 

  ًالوسائل الحدٌثة فً التخطٌط للمسار الوظٌف 

 ورش عمل وتطبٌقات 

  ًالوظٌفً المسار وتنمٌة تخطٌطاالبتكار ف  

 
 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0513 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة  03/21/0205 00/21/0205
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 لغة اإلشارة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
اإلدارٌة وفق ضمان تقدٌم كافة الخدمات 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  ان ٌكون من الذٌن تستهدفهم الدورة 
 
 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 مع التواصل طرٌقة وتطبٌق السمعٌة االعاقه ذوي مع والتواصل اإلشارة لغة فً الحدٌثة التقنٌات على التعرف 

 .اإلشارة لغة ومكونات عناصر وتطبٌق اإلشارة بلغة سمعٌا المعاق

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

 اإلشارة لغة بمبادئ التعرف. 

 اللفظٌة غٌر واإلشارات الشارٌة الجمل. 

 الخاصة االحتٌاجات لذوي بالصور اإلشارة تعلٌم. 

 الوصفٌة اإلشارة لغة. 

  ًاإلشارة لغةاالبتكار ف 

 
 

 
 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 005 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة  03/21/0205 00/21/0205
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 قٌم وأخالقٌات العمل الشرطً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 الجودة والكفاءة والشفافٌةمعاٌٌر 

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 
 
 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 الشرطً العمل وأخالقٌات قٌم مفهوم على التعرف 

 الشرطً العمل وقٌم ضوابط تطبٌق 

 الشرطً للعمل األخالقً السلوك بقواعد االلتزام 

 الداخلٌة وزاره لمنتسبً المعتمدة الشرطٌة واألخالقٌات  السلوكٌات قواعد 

 
 
 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

 الشرطً العمل وقٌم ضوابط 

 الشرطً للعمل األخالقً السلوك قواعد 

 ألخالقٌات الحاكمة واالنظمه القوانٌن 

  ًالشرطً العمل وأخالقٌات قٌماالبتكار ف 

 
 

 
 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0365 معهد قوات األمن الخاصة / مربح 03/21/0205 00/21/0205

 0403 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 20/25/0205 06/24/0205
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 إعداد المحاضرٌن / العنصر النسائً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 الدورة تستهدفهم الذٌن من ٌكون أن 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  التعلم.تحدٌد دور علم النفس التربوي فً عملٌة 

 .استخدام قواعد ومهارات اإلتصال الفعال 

 .إعداد وتنفٌذ وتقٌٌم المناهج العلمٌة 

 .تطبٌق مهارات العرض والتقدٌم 

 .إتقان طرق التقٌٌم والتقوٌم التربوي 

 
 
 
 

 
 

 محتوى الدورة

 

 .مدخل الى علم النفس التربوي 

 .قواعد ومهارات االتصال 

 .مناهج إعداد المادة العلمٌة 

  العرض والتقدٌم.مهارات 

 .ًاسس التقٌٌم والتقوٌم العلم 

 
 

 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0006 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة  26/22/0205 06/21/0205
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 تقٌٌم األداء الوظٌفً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
كافة الخدمات اإلدارٌة وفق ضمان تقدٌم 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 الدورة تستهدفهم الذٌن من ٌكون أن 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 والتقٌٌم الرقابة فً العالمٌة والمتغٌرات التحوالت على التعرف 

 األداء لرقابة األساسٌة المفاهٌم تطبٌق. 

 األعمال تنفٌذ ومتابعة األداء معاٌٌر تقٌٌم. 

 البشري األداء تكنولوجٌا فً األداء وقٌاس معاٌٌر تطبٌق 

 
 
 
 
 

 
 

 محتوى الدورة

 

 اإلدارٌة العملٌة فً األداء تقٌٌم دور. 

 األداء لرقابة األساسٌة المفاهٌم 

 األعمال تنفٌذ ومتابعة األداء تقٌٌم إجراءات. 

 للمرإوسٌن األداء وتقٌٌم األداء تقٌٌم نظم نجاح مقومات 

 للمرإوسٌن األداء تقٌٌم فً المتقدمة األسالٌب 

 البشري األداء تكنولوجٌا فً األداء وقٌاس معاٌٌر 

 ًاالبتكار فً تقٌٌم االداء الوظٌف 

 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0362 قسم التدرٌب الفنً / االنصاالت 02/22/0205 23/22/0205

 0402 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 20/25/0205 06/24/0205
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 تقٌٌم الموارد البشرٌة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 والشفافٌةمعاٌٌر الجودة والكفاءة 

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 
 
 
 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 المإسسة انتاجٌة لتطوٌر كمنطلق الموارد البشرٌة تقٌٌم عملٌة فً المشاركٌن ومهارات معارف تنمٌة 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

 الموارد البشرٌة تقٌٌم ومتطلبات واسالٌب اهمٌة على التعرف 

 فٌها والضعف القوة جوانب ومعرفة للتقٌٌم المختلفة االنواع تحدٌد 

 والمإسسات االفراد مستوى على التقٌٌم نتائج تطبٌق 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 630 معهد تدرٌب الشرطة / عجمان  05/23/0205 01/23/0205
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 إعداد محاضر االجتماع وجدول األعمال

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 ساسٌةالكفاءة األ الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 
 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  المشاركٌن بتطبٌقات القواعد الشكلٌة والموضوعٌة ومبادئ االتصال الكتابً فً إعداد األنواع المختلفة تعرٌف

 من التقارٌر والرسائل ومحاضر اإلجتماعات.

  والبٌانٌة المناسبة فً عرض محتوٌات التقرٌر باستخدام تدرٌب المشاركٌن على استخدام األسالٌب اإلحصائٌة

  الحاسب اآللً.

  تزوٌد المشاركٌن بالمهارات الفنٌة إلعداد المراسالت الفنٌة واإلدارٌة  

  تزوٌد المشاركٌن بالمهارات الفنٌة لكتابة محاضر االجتماعات  

 
 
 

 محتوى الدورة

 

  والرسائل وأهمٌتها فً العمل اإلداريالتقارٌر  

 .الكتابة اإلدارٌة كوسٌلة اتصال فعالة ودورها فً تبسٌط اإلجراءات  

  تطبٌقات الكتابة الناجحة للتقارٌر والرسائل والمذكرات ومحاضر االجتماعات 

 مهارات الصٌاغة اللغوٌة فً إعداد الرسائل والمذكرات الرسمٌة والتقارٌر  

  ة.فً الكتابة وفً العرض والمناقش أسلوبكمهارات لتحسٌن  

 كٌفٌة إعداد التقارٌر الفنٌة  

 تخطٌط وتنظٌم التقارٌر الفنٌة للتوصل إلى نتائج وتقدٌم توصٌات 

  ًاألعمال وجدول االجتماع محاضر إعداداالبتكار ف 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 004 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة  22/24/0205 20/24/0205
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 وتخطٌط الموارد البشرٌة اإلنتاجٌة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 األداء مستوى رفع و اإلنتاجٌة تحسٌن مفاهٌم تحدٌد 

 اإلنتاجٌة فً المإثرة العوامل تحدٌد 

 المستقبلً أداءة تطوٌر وكٌفٌة،  العمل فرٌق أداء تقٌٌم لكٌفٌة المشارك إدراك 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

 اإلنتاجٌة فً المإثرة العوامل 

 للمإسسة الداخلٌة والبٌئة العمل ظروف 

 للمإسسة الداخلً البٌئً التحلٌل 

 والوظائف األنشطة لتحلٌل المضافة القٌمة مدخل 

 الوظٌفً االداء مستوى ورفع االنتاج تحسٌن فً القائد دور 

  ًالبشرٌة الموارد وتخطٌط اإلنتاجٌةاالبتكار ف 

 
 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0402 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 03/24/0205 00/24/0205
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 التخطٌط فً التدرٌب الرٌاضً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 الرٌاضً التدرٌب مجال فً للعمل المرشحٌن أو العاملٌن من ٌكون أن. 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

 واالستفادة ومستوٌاته وعناصره وأهدافه التدرٌب تخطٌط مجال فً والمعلومات بالمعارف الرٌاضة مدربً تزوٌد 

 .المجال هذا فً المستحدثات من

 
 

 
 

 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

 (األهداف ، األهمٌة ، التعرٌف)  الرٌاضً التدرٌب تخطٌط 

 الرٌاضً التدرٌب تخطٌط وظائف. 

 الرٌاضً التدرٌب فً التخطٌط وأنواع أشكال. 

 الرٌاضً التدرٌب تخطٌط مستوٌات. 

 السنوٌة التدرٌب برامج تخطٌط. 

 التدرٌبٌة الوحدات تخطٌط. 

  ًالرٌاضً التدرٌب فً التخطٌطاالبتكار ف. 

 
 

 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0356 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 20/25/0205 06/24/0205
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 تطوٌر الموارد البشرٌة حسب معاٌٌر الجودة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 الدورة تستهدفهم الذٌن من ٌكون ان. 

 
 
 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 البشرٌة الموارد ادارة مفهوم تحدٌد 

 البشرٌة الموارد ادارة وادوات وظائف ابراز 

 الشاملة الجودة ادارة نظام تطبٌق 

 البشرٌة الموارد ادارة تطبٌقات فً الحدٌثة االتجاهات 

 
 
 

 
 
 

 محتوى الدورة

 

 البشرٌة الموارد الدارة العام المفهوم 

 البشرٌة الموارد ادارة وظائف 

 البشرٌة الموارد ادارة عملٌات فً الشاملة الجودة ادارة مدخل 

 الداخلٌة بوزارة البشرٌة الموارد إلدارة المعتمده المنهجٌات تطبٌقات . 

  ًالجودة معاٌٌر حسب البشرٌة الموارد تطوٌراالبتكار ف  . 

 
 
 

 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0426 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 26/25/0205 22/25/0205

 0063 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 04/00/0205 06/00/0205
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 المسار الوظٌفً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 .اكتساب مهارات وأسباب وأسالٌب تطوٌر المإسسات من خالل منهج متكامل إلدارة التغٌٌر 

   .التعرف على مراحل المسار الوظٌفً للعاملٌن، وطرق تنمٌته 

  .ًالتعرف على الوسائل المستخدمة فً التخطٌط للمسار الوظٌف 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

  .مفهوم وأهمٌة تخطٌط المسار الوظٌفً للعاملٌن 

  .مراحل المسار الوظٌفً للعاملٌن 

 .طرق تنمٌة المسار الوظٌفً للعاملٌن 

  ًالوسائل الحدٌثة فً التخطٌط للمسار الوظٌف 

 ورش عمل وتطبٌقات 

 
 

 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0431 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 62/25/0205 03/25/0205
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 األداءاألهداف الوظٌفٌة ودورها فً دعم عملٌة تقٌٌم 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  .منتسبً وزارة الداخلٌة 
 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 .تحدٌد مفهوم وأسالٌب اإلدارة باألهداف 

 .إبراز مهارات استخدام نموذج اإلدارة باألهداف 

 تطبٌق تقٌٌم أداء الموارد البشرٌة 

 
 
 

 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

  المفهوم العام لإلدارة باألهداف 

  تطبٌقات مدخل اإلدارة باألهداف 

  تحوٌل األهداف إلى خطط وبرامج تنفٌذٌة 

 .ًإدارة األداء الفردي المإسس 

 .تطبٌق منهجٌة تقٌٌم أداء الموارد البشرٌة المعتمدة بوزارة الداخلٌة 

  ًاالداء تقٌٌم عملٌة دعم فً ودورها الوظٌفٌة األهدافاالبتكار ف 

 
 

 
 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 006 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة 23/26/0205 20/26/0205
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 التخطٌط فً التدرٌب الرٌاضً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 والكفاءة والشفافٌةمعاٌٌر الجودة 

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 الرٌاضً التدرٌب مجال فً للعمل المرشحٌن أو العاملٌن من ٌكون أن. 

 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 واالستفادة ومستوٌاته وعناصره وأهدافه التدرٌب تخطٌط مجال فً والمعلومات بالمعارف الرٌاضة مدربً تزوٌد 

 .المجال هذا فً المستحدثات من

 
 

 
 
 
 

 
 

 محتوى الدورة

 

 (األهداف ، األهمٌة ، التعرٌف)  الرٌاضً التدرٌب تخطٌط 

 الرٌاضً التدرٌب تخطٌط وظائف. 

 الرٌاضً التدرٌب فً التخطٌط وأنواع أشكال. 

 الرٌاضً التدرٌب تخطٌط مستوٌات. 

 السنوٌة التدرٌب برامج تخطٌط. 

 التدرٌبٌة الوحدات تخطٌط. 

  ًالرٌاضً التدرٌب فً التخطٌطاالبتكار ف 

 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0423 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 02/26/0205 03/26/0205
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 إعداد المحاضرٌن

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 والتدرٌب التدرٌس بمهام القائمٌن من ٌكون أن 

 العسكري الزي ارتداء 

 العامة الثانوٌة عن المإهل ٌقل ال أن 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 للمحاضرة الصحٌحة واألسس التعلٌم بنظرٌات التعرف 

 والتدرٌب التعلٌم وأسالٌب والتقدٌم العرض مهارات المشاركٌن إكساب 

 المحاضرة داخل الصفً التفاعل بكٌفٌة اإللمام 

 المسار وتصحٌح األداء تقٌٌم وطرق معهم التعامل وكٌفٌة الدارسٌن ألنماط المشاركٌن إدراك 

 

 محتوى الدورة

 

 والتدرٌب التعلٌم فً مقدمة 

 التعلٌم نظرٌات 

 للمحاضرٌن الصحٌحة األسس 

 واإللقاء العرض مهارات 

 والتدرٌب التعلٌم وأسالٌب مساعدات 

 والمحاضر المشاركٌن بٌن المحاضرة داخل الصفً التفاعل 

 الصفٌة اإلدارة 

 معهم التعامل وكٌفٌة الدارسٌن أنماط 

 الدارسٌن قبل من عملٌة تدرٌبات 

 المسار وتصحٌح األداء تقٌٌم 

 والتعلٌم التدرٌب فً مسئول مع اللقاء/  عمل ورشة 

  ًالمحاضرٌن إعداداالبتكار ف 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 002 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 00/02/0205 24/02/0205
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 إعداد مدربً الرٌاضة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  أن ٌكون من الذٌن تستهدفهم الدورة 

 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 
 

  إعداد وتؤهٌل المشاركٌن لتولً مهام التدرٌب الرٌاضً لمدارس ومعاهد الشرطة وتزوٌدهم بالمعلومات

 والمعارف العلمٌة فً هذا المجال.

 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

 .ًمبادئ وأسس التدرٌب الرٌاض 

 .مبادئ اإلدارة الرٌاضٌة 

 .إسعافات أولٌة 

  النفس التربوي.مقدمة فً علم 

 .ًمقدمة فً علم التشرٌح الرٌاض 

 .مدخل فً التربٌة البدنٌة 

  عملً(. –مادة التمرٌنات الرٌاضٌة ) نظري 

  ًالرٌاضة مدربً إعداداالبتكار ف  . 

 
 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0316 االتحادٌة / الشارقةمدرسة الشرطة  25/00/0205 24/02/0205
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 التخطٌط المالً وإعداد الموازنات باستخدام الحاسب اآللً

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  أن ٌكون من الذٌن تستهدفهم الدورة 

 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  تعلم مجموعة من المهارات التقنٌة واألسالٌب العملٌة والعلمٌة الخاصة بعملٌات الضبط الداخلً للعملٌات المالٌة

 والمحاسبة. 

  الحكومٌةالتعرف على أنواع الموازنات وطرق وخطوات إعدادها وتطبٌقها فً المإسسات 

  ًاستخدام األدوات الحدٌثة للتخطٌط المال 

 التنبإ المالً والموازنة النقدٌة وتحلٌل التنبإ حول الموجودات 

 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

 .ًأسالٌب تحلٌل الموقف المالً والمستقبل 

 .إعداد الموازنة التخطٌطٌة والرقابة على العملٌات واتخاذ القرارات 

  العملٌات الالمركزٌة باستخدام نظم محاسبة المسئولٌة والمإشرات المالٌة.أسالٌب الرقابة على 

 .ًمجاالت التخطٌط المال 

 .استخدام الحاسوب فً قٌاس التنبإات 

  .ًالموازنات والحاسب اآلل 

  ًاآللً الحاسب باستخدام الموازنات وإعداد المالً التخطٌطاالبتكار ف  . 

 
 

 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0002 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 02/02/0205 00/02/0205
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 تنمٌة المفاهٌم االحصائٌة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 .أن ٌكون من العاملٌن فً برامج الجودة الشاملة أو وظائف تتعلق بجمع البٌانات وتحلٌلها 

 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  .التعرٌف بالمبادئ األساسٌة لعلم اإلحصاء 

  .طرق جمع البٌانات وكٌفٌة تحدٌد العٌنات اإلحصائٌة 

  معامالت االرتباط( –مقاٌٌس النزعة المركزٌة  –المقاٌٌس اإلحصائٌة )معامالت ثبات العٌنات 

 .استنباط النتائج 

  .ًاستخدام برامج اإلحصاء الحاسوب 

 
 

 
 

 محتوى الدورة

 

  .المبادئ األساسٌة لعلم اإلحصاء 

  .جمع البٌانات وتحدٌد العٌنات اإلحصائٌة 

  معامالت االرتباط( –مقاٌٌس النزعة المركزٌة  –المقاٌٌس اإلحصائٌة )معامالت ثبات العٌنات 

  .استنباط النتائج 

  .ًبرامج االحصاء الحاسوب 

  ًاالحصائٌة المفاهٌم تنمٌةاالبتكار ف. 

 
 

 
 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0002 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 02/02/0205 00/02/0205
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 االستراتٌجٌات التدرٌبٌة الحدٌثة وإعداد خطط التدرٌب

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 المشاركٌنعدد 

 الشروط

 

  أن  ٌكون من الذٌن تستهدفهم الدورة 
 
 
 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 بنجاح إدارتها وكٌفٌة التدرٌبٌة للعملٌة األساسٌة والمفاهٌم التظم بؤحدث المشاركٌن تزوٌد 

 التدرٌبً النشاط وتقٌٌم ومتابعة وتنفٌذ تخطٌط فً تفٌد التً واألدوات لألسالٌب كامل استعراض 

 واقتدار بفاعلٌة التدرٌبً النشاط إدارة من ٌمكنهم بما والسلوكٌة والفنٌة اإلدارٌة المشاركٌن مهارات صقل 

 التدرٌبٌة العملٌة فً الشاملة الجودة إدارة نظام تطبٌق على التعرف 

 
 

 محتوى الدورة

 

 البشرٌة الموارد تنمٌة عملٌة فً التدرٌب موقع - التدرٌب أنواع - التدرٌب مفهوم 

 إدارتها وكٌفٌة التدرٌبٌة المعلٌة مراحل 

 التدرٌبٌة االحتٌاجات تحدٌد 

 التدرٌبٌة البرامج وتنفٌذ تصمٌم  

 ومكوناه التدرٌبً النشاط مواصفات  

 المتدرب ودلٌل المدرب دلٌل إعداد خطوات  

 التدرٌب وطرق التدرٌبٌة األسالٌب اختٌار مبادئ 

 التدرٌبٌة المادة جودة على المإثرة العوامل  

 التدرٌبٌة االحتٌاجات ضوء فً التدرٌبٌة األهداف صٌاغة كٌفٌة  

 التدرٌبً العرض اختٌار معاٌٌر  

 التدرٌبً للبرنامج العام اإلطار إعداد 

  ًالتدرٌب خطط وإعداد الحدٌثة التدرٌبٌة االستراتٌجٌاتاالبتكار ف 

 

 الدورةبٌانات 

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0362 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 20/00/0205 05/02/0205
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 تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة وإعداد خطة التدرٌب

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 الجودة والكفاءة والشفافٌةمعاٌٌر 

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  .أن ٌكون من المسئولٌن أو من المعنٌٌن بإعداد خطة التدرٌب 

  .أن ال ٌقل المإهل العلمً عن الثانوٌة العامة 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  وكٌفٌة تحدٌدهامعرفة االحتٌاجات التدرٌبٌة 

  تحلٌل االحتٌاجات التدرٌبٌة وتصمٌم البرامج التدرٌبٌة 

 إعداد الخطط التدرٌبٌة 

 
 

 
 
 

 محتوى الدورة

 

 . أهمٌة التدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة ومفهوم االحتٌاجات التدرٌبٌة 

 . .إستراتٌجٌات تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة 

  التدرٌبٌة .طرق وأسالٌب تحدٌد االحتٌاجات 

  .إعداد خطط التدرٌب وتقوٌم التدرٌب بما ٌتوافق مع أهداف المنظمة 

 ورش عمل تطبٌقٌة 

  ًالتدرٌب خطة وإعداد التدرٌبٌة االحتٌاجات تحدٌداالبتكار ف 

 
 
 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0314 الشرطة االتحادٌة / الشارقةمدرسة  25/00/0205 21/00/0205

 0446 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 02/00/0205 00/00/0205
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 اإلدارة المكتبٌة )مدراء األقالم(

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 ألساسٌةالكفاءة ا الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 أن ٌكون من العاملٌن فً المجال اإلداري 

 
 
 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 . تنمٌة معارف وقدرات ومهارات المشاركٌن حول ادارة المكاتب الحدٌثة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

 . مفهوم اإلدارة المكتبٌة 

  األرشفة والتوثٌق .مهارات 

 . مهارات تنظٌم االجتماعات واللجان واللقاءات 

 . مهارات صٌاغة المراسالت اإلدارٌة 

  ً(األقالم مدراء) المكتبٌة اإلدارةاالبتكار ف . 

 
 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0351 االتحادٌة / الشارقةمدرسة الشرطة  25/00/0205 21/00/0205
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 التطوٌر المإسسً وتخطٌط رأس المال البشري

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق 

 معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 تستهدفهم الدورة. ان ٌكون ممن 

 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  تطبٌق واستخدام التقنٌات الحدٌثة ونظم المعلومات فً النظم اإلدارٌة والمالٌة 

  استخدام أدوات تحسٌن العمل وتبسٌط إجراءات العمل 

  قٌاس وتقٌٌم معدالت األداء وفقاً لمعاٌٌر ومقاٌس دولٌة 

  ًممارسة أسالٌب الجودة فً تحلٌل وحل المشكالت ابتكاراٌا 

  تحدٌد احتٌاجات اإلدارة المالٌة من معلومات 

 مراجعة النظم المالٌة لتحدٌد نقاط الضعف ومعالجتها ونقاط القوة لتدعٌمها 

 تصمٌم التقارٌر المالٌة وتقوٌم نظم التقارٌر المالٌة 

 
 
 

 محتوى الدورة

 

  المإسسً .أساسٌات التطوٌر 

 .اإلدارة المإسسٌة 

 .القٌادة وفرق العمل 

 .أسس التغٌٌر المإسسً وتحدٌاته 

 .أسس ومفاهٌم إدارة الموارد البشرٌة 

 .تخطٌط الموارد البشرٌة 

 .الخطة اإلستراتٌجٌة للموارد البشرٌة 

  ًالبشري المال رأس وتخطٌط المإسسً التطوٌراالبتكار ف. 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0003 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 06/00/0205 26/00/0205

 



 المإسسات اإلصالحٌة والعقابٌة المحور :

1 
    

 مكافحة الشغب فً السجون

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 الدورة تستهدفهم الذٌن من ٌكون ان 

 العسكري بالزي االلتزام 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 السجون فً الشغب مكافحة كٌفٌة فً ومهاراتهم معارفهم وتنمٌة المشاركٌن تؤهٌل 

 الشغب حدوث ثناءأ النزالء تؤمٌن كٌفٌة على التعرف 

 السجون فً الشعب لمكافحة الناسبة بالطرق المشاركٌن لمامإ 

 الشغب مكافحه فً الحدٌثة والوسائل مالنظ أفضل استخدام 

 
 

 
 
 

 محتوى الدورة

 

 واإلصالحٌة العقابٌة المإسسات فً الشغب مكافحة وأهمٌة مفهوم 

 واإلصالحٌة العقابٌة المإسسات وسالمة ألمن التخطٌط 

 المبانً سالمة 

 النزٌل تؤمٌن 

  ًالسجون فً الشغب مكافحةاالبتكار ف 

 
 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

20/20/0202 02/20/0202 

 معهد قوات األمن الخاصة / مربح

0662 

02/20/0202 02/20/0202 0601 

20/20/0202 00/20/0202 0661 
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 التطبٌقات األمنٌة فً السجون

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 المشاركٌنعدد 

 الشروط

 

 واإلصالحٌةبالمإسسات العقابٌة  ٌنمن العامل ٌكون أن 

 النزالءفً تامٌن وحراسة  ٌنكون من العاملٌ أن 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  فً المإسسات العقابٌة واإلصالحٌة على األمن والسالمة المشاركٌنتدرٌب وتؤهٌل 

  باإلجراءات األمنٌة أثناء نقل وحراسة النزٌل المشاركٌنتعرٌف 

 تطوٌر مهارات العاملٌن فً المإسسة 

 تطوٌر المهارات فً تامٌن المنشآت العقابٌة واإللمام بالمعلومات األمنٌة فً مجال المإسسات العقابٌة 

 
 

 محتوى الدورة

 
 

  واإلصالحٌةوالسالمة فً المإسسات العقابٌة  األمن وأهمٌةمفهوم 

 تامٌن النزالء 

  واإلصالحٌةتامٌن المنشآت العقابٌة 

  التهدٌد أوكٌفٌة الدفاع عن النفس فً حالة االعتداء 

 التفاوض 

 تقٌٌم المواقف 

  ًالسجون فً األمنٌة التطبٌقاتاالبتكار ف 

 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0602 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 00/20/0202 20/20/0202

 002 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 02/20/0202 00/20/0202

 0622 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 00/20/0202 22/20/0202

 000 / الشارقةمعهد تدرٌب الشرطة  02/22/0202 06/22/0202

 0620 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 00/00/0202 00/00/0202
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 أمن وحماٌة المنشآت االصالحٌة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  ًوبدنٌاً.أن ٌكون الئقاً طبٌا 

  .العمل فً هذا المجال 

 
 
 
 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  .اإلعداد للقٌام بحراسة وتؤمٌن المنشآت الهامة 

  .التعرف على األسالٌب والطرق الحدٌثة المتبعة 

  .اإللمام بالمعلومات األمنٌة التً ٌتطلبها العمل فً هذا المجال 

 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

  :أوالً: المواد األساسٌة 

 االشتباك والدفاع عن النفس(. –قٌادة السٌارات  –األسلحة والرماٌة  –)أمن وحماٌة الشخصٌات 

  :ثانٌاً: المواد المساعدة 

 االستعداد األمنً(.  –أمن المفرقعات  –الدفاع المدنً  –االتصاالت الالسلكٌة  –)اللٌاقة البدنٌة  

 االصالحٌة. المنشآت وحماٌة االبتكار فً أمن 

 
 
 
 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

20/20/0202 00/20/0202 
 معهد قوات األمن الخاصة / مربح

0600 

00/20/0202 02/20/0202 0602 

 0602 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 01/00/0202 02/00/0202
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 التؤسٌسٌة واإلصالحٌةالعقابٌة  المإسساتالعاملٌن فً 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 الدورة تستهدفهم من الذٌن ٌكون أن 

 واإلصالحٌة العقابٌة المإسسات فً العاملٌن من ٌكون أن 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 مخصص مهنً بشكل والعقابٌة اإلصالحٌة المإسسات مجال فً العمل على قادرة بشرٌة عناصر إعداد 

 وأمنها السجون بإدارة المتعلقة األمور ومختلف النزالء مع للتعامل الالزمة المهارات بمختلف تزوٌدهم
 

 

 محتوى الدورة

 

 والعقابٌة اإلصالحٌة المإسسات لقانون التنفٌذٌة الالئحة 

 والعقابٌة اإلصالحٌة بالمإسسات والعمل العقابً اإلصالح 

 العقابٌة المإسسات امن 

 النفسً واالكتئاب الكبت حاالت معاملة 

 الصحٌة والرعاٌة األولٌة اإلسعافات 

 ًالدفاع المدن 

 الجهور مع التعامل فن 

 الوضعٌة القوانٌن فً اإلنسان حقوق 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

20/20/0202 02/20/0202 

 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة

0600 

20/20/0202 00/20/0202 0600 

00/20/0202 02/22/0202 0600 

06/21/0202 20/02/0202 0600 
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 األمن والسالمة فً السجون

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 الدورة تستهدفهم الذٌن من ٌكون أن 

 ثانوي األول عن الدراسً المإهل ٌقل ال أن 

 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 السجون فً والسالمة األمن فً معارفهم وتنمٌة المشاركٌن تؤهٌل 

 األمنٌة األزمات إلدارة رٌوهاتانٌالس تصمٌم 

 المجتمع فً مختلفة شرائح مع التعامل مهارات تطوٌر 

 السجون فً األمن تخطٌط مهارة تطوٌر 

 
 

 

 محتوى الدورة

 

 والسالمة األمن وأهمٌة مفهوم 

 ( السجون)  العقابٌة المنشآت تؤمٌن 

 السجون وسالمة المن التخطٌط 

 المساجٌن تؤمٌن 

 المبانً سالمة 

  ًالسجون فً والسالمة األمناالبتكار ف 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 000 معهد تدرٌب الشرطة / عجمان 02/20/0202 00/20/0202

 002 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة 20/20/0202 02/20/0202

 0660 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 00/20/0202 02/20/0202

 0600 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 01/20/0202 02/20/0202

 000 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 01/00/0202 02/00/0202

 0601 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 00/00/0202 21/00/0202
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 والموقوفٌن النزالءالتعامل مع 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 السجون مجال فً العاملٌن من ٌكون أن 

 ثانوي األول عن المإهل ٌقل ال أن 

 العسكري الزي ارتداء 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 عنهم واإلفراج األحكام وتنفٌذ ، المسجونٌن وإٌداع وتصنٌف استقبال لكٌفٌة المشارك إلمام 

 المساجٌن نقل أثناء والحراسة التؤمٌن ألسالٌب المشارك إدراك 

 القوانٌن بتنفٌذ المكلفٌن الموظفٌن سلوك بقواعد التعرٌف 

 الصحٌة والرعاٌة األولٌة اإلسعافات على التدرٌب 

 محتوى الدورة

 

 عنهم واإلفراج  حكاماأل وتنفٌذ المسجونٌن وإٌداع وتصنٌف استقبال 

 العقابٌة المنشآت والى من الموقوفٌن أو المساجٌن نقل أثناء والحراسة التؤمٌن أسالٌب 

 القوانٌن بتنفٌذ المكلفٌن الموظفٌن سلوك قواعد 

 الدولٌة بالمإسسات المتبعة والنظم القواعد 

 الهرب  - الحراس احد احتجاز - الحرائق - الطعام عن اإلضراب - التسمم)  مثل الطارئة الحاالت مع التعامل -  

 ( لحادث السجناء سٌارة تعرض - العنف أو الشغب

 النفسً واالكتئاب الكبت حاالت مع التعامل 

 الصحٌة والرعاٌة األولٌة اإلسعافات 

 اإلنسان حقوق 

 اآلخرٌن مع التعامل فن 

  ًوالموقوفٌن السجناء مع التعاملاالبتكار ف 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0602 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 02/20/0202 00/20/0202

 006 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 00/20/0202 02/20/0202

 0606 االتحادٌة / الشارقةمدرسة الشرطة  06/22/0202 00/22/0202
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 التفتٌش فً السجون

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 ٌكون من العاملٌن فً مجال التفتٌش أن 

 ٌكون من المتعاملٌن مع النزالء أن 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  التفتٌش بؤنواعتعرٌف المشاركٌن 

  األمنٌة اإلجراءاتالتعرٌف بكٌفٌة التفتٌش على 

 التعرٌف بكٌفٌة التفتٌش على شإون النزالء 

 التعرٌف بالقوانٌن التً تنظم التفتٌش واللوائح المعمول بها 

 
 
 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

  التفتٌش بؤنواعتعرٌف المشاركٌن 

  األمنٌة اإلجراءاتالتعرٌف بكٌفٌة التفتٌش على 

 التعرٌف بكٌفٌة التفتٌش على شإون النزالء 

 التعرٌف بالقوانٌن التً تنظم التفتٌش واللوائح المعمول بها 

  ًالسجون فً التفتٌشاالبتكار ف 

 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0660 معهد قوات األمن الخاصة / مربح 22/20/0202 20/20/0202

 000 معهد تدرٌب الشرطة / الشارقة 21/22/0202 22/22/0202

 0602 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 02/00/0202 00/00/0202
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 مهارات التعامل الشرطً مع الموقوفٌن والمتهمٌن

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 الدورة تستهدفهم الذٌن من ٌكون أن 

 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 السالمة األمن اهمٌة و مفهوم إدراك 

 النزالء و الموقوفٌن مع التعامل مهارات إبراز 

 السجون فً السالمة و األمن عملٌة تخطٌط 

 اإلصالحٌة و العقابٌة المإسسات فً السالمة معاٌٌر تطبٌق و تطوٌر 

 
 
 

 
 
 

 محتوى الدورة

 

 السجون فً السالمة و األمن اهمٌة و مفهوم 

 الموقوفٌن مع التعامل مهارات 

 السجون نزالء مع التعامل مهارات 

 النزالء سالمة و ألمن التخطٌط 

 السجٌن و الموقوف سالمة معاٌٌر 

  ًوالمتهمٌن الموقوفٌن مع الشرطً التعامل مهاراتاالبتكار ف 

 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

20/20/0202 22/20/0202 
 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة

0600 

22/20/0202 00/20/0202 0600 

 0666 تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمةمعهد  26/21/0202 20/21/0202

 



 المإسسات اإلصالحٌة والعقابٌة المحور :

9 
    

 ومواجهة حاالت الهرب / العنصر النسائً النزالءتؤمٌن وترحٌل 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 فً المإسسات اإلصالحٌة والعقابٌة  العامالتكون من أن ت 

 ارتداء الزي العسكري 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 تعرٌف المشارك بكٌفٌة الدفاع عن النفس 

 إدراك المشارك لمهارات التفاوض الشفهً مع النزٌل 

                      تعرٌف المشارك باإلجراءات األمنٌة المتبعة أثناء نقل المساجٌن 

 
 

 

 محتوى الدورة

 

 .اإلجراءات األمنٌة المتبعة أثناء نقل المساجٌن 

 .تقٌٌم الموقف األمنً فً حالة الهرب وتحدد نوع الخطر فً الهروب 

 .اإلجراءات األمنٌة الواجب إتباعها فور العلم بهروب المحبوسٌن 

 .مهارات التفاوض الشفهً مع النزٌل 

  والتنسٌق مع الجهات األمنٌة.االتصال بالجهات المعنٌة لإلبالغ عن الهرب 

 .كٌفٌة الدفاع عن النفس فً حالة االعتداء أو التهدٌد بالسالح 

 .تطبٌقات عملٌة 

  ًالهرب حاالت ومواجهة المحبوسٌن وترحٌل تؤمٌناالبتكار ف 

 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0660 تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة معهد 02/20/0202 00/20/0202

 000 معهد تدرٌب الشرطة / الفجٌرة 02/26/0202 00/26/0202

00/21/0202 00/21/0202 
 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت

0100 

00/02/0202 02/02/0202 0100 
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 والموقوفات / العنصر النسائً النزٌالتالتعامل مع 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 السجون مجال فً العاملٌن من ٌكون أن 

 ثانوي األول عن المإهل ٌقل ال أن 

 العسكري الزي ارتداء 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 عنهم واإلفراج األحكام وتنفٌذ ، المسجونٌن وإٌداع وتصنٌف استقبال لكٌفٌة ةالمشارك إلمام 

 المساجٌن نقل أثناء والحراسة التؤمٌن ألسالٌب ةالمشارك إدراك 

 القوانٌن بتنفٌذ المكلفٌن الموظفٌن سلوك بقواعد التعرٌف 

 الصحٌة والرعاٌة األولٌة اإلسعافات على التدرٌب 

 

 محتوى الدورة

 

 عنهم واإلفراج  حكاماأل وتنفٌذ المسجونٌن وإٌداع وتصنٌف استقبال 

 العقابٌة المنشآت والى من الموقوفٌن أو المساجٌن نقل أثناء والحراسة التؤمٌن أسالٌب 

 القوانٌن بتنفٌذ المكلفٌن الموظفٌن سلوك قواعد 

 الدولٌة بالمإسسات المتبعة والنظم القواعد 

 الهرب  - الحراس احد احتجاز - الحرائق - الطعام عن اإلضراب - التسمم)  مثل الطارئة الحاالت مع التعامل -  

 ( لحادث السجناء سٌارة تعرض - العنف أو الشغب

 النفسً واالكتئاب الكبت حاالت مع التعامل 

 الصحٌة والرعاٌة األولٌة اإلسعافات 

 اإلنسان حقوق 

 اآلخرٌن مع التعامل فن 

  ًوالموقوفات السجٌنات مع التعاملاالبتكار ف 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0000 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 02/20/0202 00/20/0202

 0102 قسم التدرٌب الفنً / االتصاالت 22/20/0202 20/20/0202
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 ومواجهة حاالت الهرب النزالءتؤمٌن وترحٌل 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

  أن ٌكون من العاملٌن فً المإسسات اإلصالحٌة والعقابٌة 

 ارتداء الزي العسكري 

 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 تعرٌف المشارك بكٌفٌة الدفاع عن النفس 

  التفاوض الشفهً مع النزٌلإدراك المشارك لمهارات 

                      تعرٌف المشارك باإلجراءات األمنٌة المتبعة أثناء نقل المساجٌن 

 محتوى الدورة

 

 .اإلجراءات األمنٌة المتبعة أثناء نقل المساجٌن 

 .تقٌٌم الموقف األمنً فً حالة الهرب وتحدد نوع الخطر فً الهروب 

  إتباعها فور العلم بهروب المحبوسٌن.اإلجراءات األمنٌة الواجب 

 .مهارات التفاوض الشفهً مع النزٌل 

 .االتصال بالجهات المعنٌة لإلبالغ عن الهرب والتنسٌق مع الجهات األمنٌة 

 .كٌفٌة الدفاع عن النفس فً حالة االعتداء أو التهدٌد بالسالح 

 .تطبٌقات عملٌة 

  ًالهرب حاالت ومواجهة المحبوسٌن وترحٌل تؤمٌناالبتكار ف 

 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0600 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 02/20/0202 00/20/0202

 0660 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 01/20/0202 02/20/0202
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 مكافحة الشغب فً السجون / العنصر النسائً

 ضباط صف المشاركٌنفئة 
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 الدورة نتستهدفه نمم تكون ان 

 العسكري بالزي االلتزام 

 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 السجون فً الشغب مكافحة كٌفٌة فً ومهاراتهن معارفهن وتنمٌة المشاركات تؤهٌل 

 الشغب حدوث ثناءأ النزالء تؤمٌن كٌفٌة على التعرف 

 السجون فً الشعب لمكافحة الناسبة بالطرق المشاركات لمامإ 

 الشغب مكافحه فً الحدٌثة والوسائل مالنظ أفضل استخدام 

 
 
 
 

 
 
 

 محتوى الدورة

 

 واإلصالحٌة العقابٌة المإسسات فً الشغب مكافحة وأهمٌة مفهوم 

 واإلصالحٌة العقابٌة المإسسات وسالمة ألمن التخطٌط 

 المبانً سالمة 

 النزٌل تؤمٌن 

  ًالسجون فً الشغب مكافحةاالبتكار ف 

 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0600 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 20/20/0202 02/20/0202
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 حراسة ونقل وتؤمٌن النزالء والموقوفٌن

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 
 

 أن ٌكون من الذٌن تستهدفهم الدورة 

 أن ال ٌقل المإهل عن األول الثانوي 

  بارتداء الزي العسكريالتقٌد وااللتزام 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

  عنهم واإلفراج األحكامإلمام المشارك لكٌفٌة استقبال وتصنٌف وإٌداع النزالء، وتنفٌذ 

 نقل النزالء أثناءالتؤمٌن والحراسة  ألسالٌبالمشارك  إدراك 

 التعرٌف بقواعد سلوك الموظفٌن المكلفٌن بتنفٌذ القوانٌن 

  األولٌة والرعاٌة الصحٌة اإلسعافاتالتدرٌب على 

 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

  عنهم واإلفراج األحكامالنزالء وتنفٌذ  وإٌداعاستقبال وتصنٌف 

 والعقابٌة اإلصالحٌةالموقوفٌن من وإلى المنشآت  آونقل النزالء  أثناءالحراسة  أسالٌب 

 القواعد والنظم المتبعة بالمإسسات الدولٌة 

  مع حاالت الكبت واالكتئاب النفسًالتعامل 

 التعامل مع الحاالت الطارئة 

  ًوالموقوفٌن النزالء وتؤمٌن ونقل حراسةاالبتكار ف 

 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0602 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 02/20/0202 00/20/0202

 0660 معهد قوات األمن الخاصة / مربح 02/21/0202 20/21/0202

 0600 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 20/00/0202 02/02/0202
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 العاملٌن فً المإسسات اإلصالحٌة والعقابٌة المتقدمة

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الكفاءةالربط بإطار   02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 الدورة تستهدفهم الذٌن من ٌكون أن 

 العسكري بالزي االلتزام 

 

 

 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 مخصص مهنً بشكل والعقابٌة اإلصالحٌة المإسسات مجال فً العمل على قادرة بشرٌة عناصر إعداد 

 وأمنها السجون بإدارة المتعلقة األمور ومختلف النزالء مع للتعامل الالزمة المهارات بمختلف تزوٌدهم 

 
 
 

 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

 والعقابٌة اإلصالحٌة المإسسات لقانون التنفٌذٌة الالئحة 

 والعقابٌة اإلصالحٌة بالمإسسات والعمل العقابً اإلصالح 

 العقابٌة المإسسات امن 

 النفسً واالكتئاب الكبت حاالت معاملة 

  ًالمتقدمة والعقابٌة اإلصالحٌة المإسسات فً العاملٌناالبتكار ف 

 
 
 
 
 
 
 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

20/20/0202 22/20/0202 
 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة

0600 

00/02/0202 02/02/0202 0600 
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 العقابٌةمهارات متابعة ملفات النزالء بالمإسسات 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة األساسٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 الدورة تستهدفهم الذٌن من ٌكون أن 

 الثانوي ولاأل عن الدراسً المإهل ٌقل ال أن 

 
 
 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 امنً بشكل الملفات حفظ كٌفٌة 

 البٌانات نقل فً الوسائل أفضل إتباع 

 دوري بشكل الملفات وترتٌب البٌانات متابعة 

 
 

 
 

 

 محتوى الدورة

 

 السلٌمة الحفظ طرٌقة 

 الحفظ فً المتبعة اإلجراءات أهم 

 المإسسً والتمٌز الجودة مع متوافقة الحفظ طرٌقة تكون أن 

  ًالعقابٌة بالمإسسات النزالء ملفات متابعة مهاراتاالبتكار ف 

 
 
 
 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

 0602 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة 00/20/0202 22/20/0202

 0662 معهد تدرٌب الشرطة / رأس الخٌمة 02/02/0202 00/02/0202
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 والعقابٌةإدارة المإسسات اإلصالحٌة 

 ضباط صف فئة المشاركٌن
الهدف 

 االستراتٌجً
 تعزٌز األمن واألمان

 الكفاءة الفنٌة الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركٌن

 الشروط

 

 الدورة تستهدفهم الذٌن من ٌكون أن 

 المجال هذا فً العمل 

 
 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصٌلٌة 

 

 ومتخصص مهنً بشكل والعقابٌة اإلصالحٌة المإسسات مجال فً العمل على قادرة بشرٌة عناصر إٌجاد 

 واإلصالحٌة العقابٌة المإسسات فً العاملٌن مهارات تطوٌر 

 الشخصٌة والصفات القٌادٌة المهارات هارإظ 

 األداء مإشرات تحدٌد اإلستراتٌجٌة الخطط اعتماد 

 
 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

 العقابٌة المإسسات امن 

 المدنً الدفاع 

 التقارٌر كتابة 

 المٌدانٌة الزٌارات 

  ًوالعقابٌة اإلصالحٌة المإسسات إدارةاالبتكار ف 

 
 
 
 

 

 بٌانات الدورة

 تارٌخ االنعقاد
 كود التدرٌب مكان االنعقاد

 إلى من

02/20/0202 01/20/0202 
 مدرسة الشرطة االتحادٌة / الشارقة

0606 

00/02/0202 02/02/0202 0600 
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1 
    

 السباحة التأسيسية

 ضباط صف فئة المشاركين
الهدف 

 االستراتيجي
 تعزيز السالمة والحماية المدنية

 الكفاءة الفنية الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركين

 الشروط

 

 وصحيا   بدنيا الئقا   يكون ان 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصيلية 

 

 البدنية لياقتهم وتطوير لتحسين السباحة رياضة اساسيات المتدربين اعطاء 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 محتوى الدورة

 

 السباحة اساسيات تعليم 

 السباحة علم عن نظرية دراسة 

 السباحة حوض في عملي تدريب 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 بيانات الدورة

 تاريخ االنعقاد
 كود التدريب مكان االنعقاد

 إلى من

 0000 رأس الخيمةمعهد تدريب الشرطة /  22/00/0202 02/02/0202
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 حراسة وتؤمين المنشئات الهامة 

 ضباط صف فئة المشاركين
الهدف 

 االستراتيجي
 تعزيز السالمة والحماية المدنية

 الكفاءة الفنية الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركين

 الشروط

 

 وبدنيا صحيا الئقا يكون أن 

 سنة 02 يتجاوز ال العمر 

 المجال هذا في العمل 

 الخاصة المن قوات لمرتب بالنسبة التؤسيسية الشاملة الخاصة العمليات دورة اجتياز 

 "Smart"األهداف التفصيلية 

 

 المنشؤة تؤمين على المساعدة والعوامل ومصادرها تهددها التي واألخطار المنشؤة تعريف . 

 ومراقبتهم الزائرين شخصية من والتحقق والخارج الداخل من المنشؤة تؤمين حراسة قواعد. 

 المنشؤة وحراسة تؤمين في البوليسية والكالب الحديثة التقنيات واستخدام اإللكترونية والعمليات المعلومات أمن . 

 المسلح الهجوم حالة في المنشؤة عن الدفاع أسلوب . 

 
 
 
 

 

 محتوى الدورة

 

 المنشؤة تؤمين على المساعدة ،والعوامل ومصادرها تهددها التي واألخطار المنشؤة تعريف. 

 المنشؤة وحراسة ألمن األمني التخطيط االعتبار عند في توضع التي البيانات . 

 ومراقبتهم الزائرين شخصية من والتحقق والداخل الخارج من المنشؤة تؤمين و وحراسة قواعد. 

 تحركاتها ومراقبة للمنشؤة المركبات دخول . 

 
 

 

 بيانات الدورة

 تاريخ االنعقاد
 كود التدريب مكان االنعقاد

 إلى من

20/20/0202 02/20/0202 

 معهد قوات األمن الخاصة / مربح

0960 

02/20/0202 22/20/0202 0200 

20/20/0202 20/22/0202 0206 

20/20/0202 20/22/0202 0202 

00/00/0202 02/00/0202 0200 
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 تشغيل مصفحة رش المياه كوبرا / روزن باور

 ضباط صف فئة المشاركين
الهدف 

 االستراتيجي
 تعزيز السالمة والحماية المدنية

 الكفاءة الفنية الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركين

 الشروط

 

 الداخلي األمن مجال في العاملين 

 
 
 
 

 "Smart"األهداف التفصيلية 

 

 المياه رش لمصفحة العامة بالمميزات المنسبين تعريف 

 المصفحة وتجهيز تشغيل بكيفية اإللمام 

 للمصفحة والداخلية الخارجية والمعدات األجراء بتسمية المعرفة 

 
 
 
 

 محتوى الدورة

 

 للمصفحة العام الوصف 

 للمصفحة العامة المميزات 

 للمصفحة والداخلية الخارجية والمعدات األجزاء تسمية 

 المصفحة تشغيل فريق مهارات 

 الرش مصفحة تجهيز 

 الماء رش 

 الصيانة 

  باور روزن/  كوبرا المياه رش مصفحة تشغيلاالبتكار في 

 
 
 
 
 
 
 

 بيانات الدورة

 تاريخ االنعقاد
 كود التدريب مكان االنعقاد

 إلى من

 0220 مربحمعهد قوات األمن الخاصة /  00/20/0202 20/20/0202

 



 عمليات األمن الداخليالمحور : 
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 المخاطر واألزمات إدارة

 ضباط صف فئة المشاركين
الهدف 

 االستراتيجي
 تعزيز السالمة والحماية المدنية

 الكفاءة الفنية الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركين

 الشروط

 

 الدورة تستهدفهم ممن يكون ان 

 
 
 

 "Smart"األهداف التفصيلية 

 

 واألزمات المخاطر مع التعامل مهارات تنمية 

 االمنية والمخاطر االزمة لمواجهة األمنية االجراءات اتخاذ 

 والمخاطر األزمات عن الناتجة االمنية المواقف مواجهة في االمن لرجل االمنية المهارات تنمية 

 
 

 
 

 محتوى الدورة

 

 والمخاطر بؤزمات المتصل األمني والبعد وخصائصها الكوارث مفهوم 

 األزمة إدارة وعناصر األمنية األزمات إلدارة التخطيط 

 االمنى الموقف تقيم والمخاطر األزمات إلدارة العمليات غرف إدارة 

 األمنية والمواقف األزمات مواجهة في األمن لرجل الميدانية المهارات لتنمية الحديثة األساليب 

 والمخاطر األزمات عند وتؤمينها المنشآت لحماية الوقائية التدابير 

 الطوارئ اوقات في واالخالء التفتيش خطط ودعم الطوارئ خطط تنفيذ اساليب 

  واألزمات المخاطر ادارةاالبتكار في 

 
 
 

 بيانات الدورة

 تاريخ االنعقاد
 كود التدريب مكان االنعقاد

 إلى من

 323 معهد تدريب الشرطة / الفجيرة 22/20/0202 20/20/0202

22/22/0202 26/22/0202 
 معهد قوات األمن الخاصة / مربح

0620 

00/22/0202 09/22/0202 0209 

 099 معهد تدريب الشرطة / الفجيرة 03/00/0202 26/00/0202

 092 معهد تدريب الشرطة / الشارقة 00/00/0202 03/00/0202
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 إعداد وكتابة الخطط األمنية وسيناريوهات األمن الداخلي

 ضباط صف فئة المشاركين
الهدف 

 االستراتيجي
 تعزيز السالمة والحماية المدنية

 الكفاءة األساسية الربط بإطار الكفاءة  02-02 عدد المشاركين

 الشروط

 

 ان يكون من العاملين في هذا المجال 

 "Smart"األهداف التفصيلية 

 

  العمل أسلوبتوحيد  إلىللوصول  األمنيةووضع الخطط  إلعداداألمثل  باألسلوبتعليم المشاركين 

 رفع المستوى التخطيطي عند المشاركين ليعتمد عليهم في هذا المجال في وحداتهم 

 
 
 
 
 
 

 
 

 محتوى الدورة

 
 

 مفهوم أوامر العمليات والتعليمات األمنية والخطط األمنية 

 ( التعرف على مفهوم التجميع للواجب )المشاركون الملحقون والمنفصلون هم قوة اإلسناد وقوة االحتياط 

 رفع قوة االستناد وقوة االحتياط 

 ما هي الفقرات آو البنود األساسية التي يرتكز عليها بناء الخطة 

  وضع االفتراضات المحتملة -التهديدات االمنية  -تحديد المخاطر 

  استخدام القوة المتوفرة لتنفيذ الخطة -فقرات تنفيذ الخطة / مفهوم العمليات ومراحل التنفيذ 

 ةجراءات والواجبات والتدابير االمنيالتعرف على اال 

 
 

 
 

 
 
 

 بيانات الدورة

 تاريخ االنعقاد
 كود التدريب مكان االنعقاد

 إلى من

 0232 معهد قوات األمن الخاصة / مربح 09/20/0202 00/20/0202
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