المحور  :كبار الضباط

االبتكار واستشراف المستقبل
فئة المشاركٌن

كبار ضباط

عدد المشاركٌن

02-02

الهدف
االستراتٌجً
الربط بإطار الكفاءة

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق
معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة
الكفاءة القٌادٌة

الشروط


منتسبً وزارة الداخلٌة من كبار الضباط

األهداف التفصٌلٌة ""Smart


تعرٌف مفهوم االدارة والقٌادة االستراتٌجٌة



استخدام طرق واسالٌب تطوٌر القٌادة االستراتٌجٌة



اعداد وتنفٌذ وتقٌٌم برامج اعداد القٌادة االستراتٌجٌة



ادارة التغٌٌر االستراتٌجً



مفهوم االدارة االستراتٌجٌة



طرق وأسالٌب اعداد االستراتٌجٌة



عناصر ومكونات الخطة االستراتٌجٌة



عناصر ومؤشرات االداء وتطبٌقاتها



القٌادة واالدارة والتغٌر االستراتٌجً

محتوى الدورة

تارٌخ االنعقاد
بٌانات الدورة

من

إلى

0225/22/02 0225/22/02

1

مكان االنعقاد

كود التدرٌب

معهد تدرٌب الشرطة  /عجمان

240
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التفكٌر االستراتٌجً المتقدم
فئة المشاركٌن

كبار ضباط

عدد المشاركٌن

02-02

الهدف
االستراتٌجً
الربط بإطار الكفاءة

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق
معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة
الكفاءة القٌادٌة

الشروط

األهداف التفصٌلٌة ""Smart

محتوى الدورة

تارٌخ االنعقاد
من
بٌانات الدورة

مكان االنعقاد

كود التدرٌب

معهد تدرٌب الشرطة  /رأس الخٌمة

0022

إلى

0225/20/22 0225/20/22
0225/22/00 0225/22/25

0425

0225/22/22 0225/22/22

معهد تدرٌب الضباط

0225/20/22 0225/20/26

0426
0442

2
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االتجاهات الحدٌثة فً القٌادة االستراتٌجٌة
فئة المشاركٌن

كبار ضباط

عدد المشاركٌن

02-02

الهدف
االستراتٌجً
الربط بإطار الكفاءة

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق
معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة
الكفاءة القٌادٌة

الشروط


منتسبً وزارة الداخلٌة من كبار الضباط

األهداف التفصٌلٌة ""Smart


آلٌات العمل اإلداري المعاصر



نبذة عن معاٌٌر التمٌز المؤسسً EFQM



االدارة االستراتٌجٌة واهٌمتها فً الواقع الراهن



القٌادة االستراتٌجٌة والتوجه نحو التمٌز فً االداء المؤسسً



التطبٌقات العملٌة لالدارة االستراتٌجٌة فً المؤسسات الحكومٌة



كٌفٌة تحوٌل االستراتٌجٌات إلى خطط تشغٌلٌة



إدارة األداء من خالل وضع المؤشرات والمبادرات المطلوبة



كٌفٌة جعل االستراتٌجٌة محور عمل الجمٌع

محتوى الدورة


فلسفة االدارة المعاصرة وادراك واستٌعاب كافة المفاهٌم الحدٌثة المرتبطة بالقٌادة االستراتٌجٌة



االدارة االستراتٌجٌة والتفكٌر االستراتٌجً وممٌزاته



نموذج التمٌز األوروبً  EFQMفً األداء المؤسسً



إجراء تحلٌل  SWOTالتخاذ القرارات المحددة للتوجه االستراتٌجً العام



دور القٌادة فً صٌاغة وتنفٌذ االهداف



قٌاس االداء المؤسسً ومفهوم الرقابة االستراتٌجٌة

تارٌخ االنعقاد
بٌانات الدورة

من

إلى

0225/22/22 0225/24/06

3

مكان االنعقاد

كود التدرٌب

معهد تدرٌب الشرطة  /الشارقة

233
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التحدٌات المستقبلٌة فً العملٌات الشرطٌة
فئة المشاركٌن

كبار ضباط

عدد المشاركٌن

02-02

الهدف
االستراتٌجً
الربط بإطار الكفاءة

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق
معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة
الكفاءة القٌادٌة

الشروط


منتسبً وزارة الداخلٌة من كبار الضباط

األهداف التفصٌلٌة ""Smart


القدرة على استشراف شرطة المستقبل فً الحد من الجرٌمة ومنع وقوعها

محتوى الدورة


استشراف المستقبل



أهم التحدٌات المستقبلٌة التً تواجه رجال الشرطة



التخطٌط االستراتٌجً



فوائد االستشراف المستقبلً فً المنظمات الشرطٌة

تارٌخ االنعقاد
بٌانات الدورة

من

مكان االنعقاد

كود التدرٌب

معهد تدرٌب الشرطة  /رأس الخٌمة

0025

إلى

0225/22/22 0225/22/23

4
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السعادة المؤسسٌة طرٌقك لالبتكار المؤسسً ولمنظومة التمٌز الحكومً
فئة المشاركٌن

كبار ضباط

عدد المشاركٌن

02-02

الهدف
االستراتٌجً
الربط بإطار الكفاءة

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق
معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة
الكفاءة القٌادٌة

الشروط


منتسبً وزارة الداخلٌة من كبار الضباط

األهداف التفصٌلٌة ""Smart


بناء ثقة السعادة المؤسسٌة للعاملٌن فً الجهة بمختلف فئاتهم كحاضنة أساسٌة لبناء ثقافة االبتكار المؤسسً



تمكٌن المسؤولٌن من تحقٌق المستهدفات االتحادٌة المتداخلة من رضا وظٌفً وتناغم وظٌفً ووالء وظٌفً
وسعادة مؤسسٌة بما سٌنعكس إٌجابا ً على األداء المؤسسً وبٌئة العمل وإسعاد المتعاملٌن.

محتوى الدورة


محركات السعادة :الهدف األسمى – التأثٌر – االستقاللٌة – األفراد (الوسط المحٌط)



عوامل تحقٌق اإلٌجابٌة فً الحٌاة والعمل



تعرٌف السعادة المؤسسٌة ومعوقاتها



كٌفٌة بناء بٌئة عمل جاذبة لتحقٌق السعادة المؤسسٌة



دور القٌادة فً بناء ثقافة السعادة المؤسسٌة ودور الموارد البشرٌة



السعادة المؤسسٌة وإنتاجٌة الموظف



السعادة المؤسسٌة ومنظومة التمٌز الحكومً



كٌفٌة تحلٌل الفجوات لتحقٌق أسعد بٌئة عمل

تارٌخ االنعقاد
بٌانات الدورة

من

إلى

0225/22/22 0225/22/04
5

مكان االنعقاد

كود التدرٌب

معهد تدرٌب الشرطة  /الشارقة

232
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القٌادة المتقدمة فً إدارة األزمات والمخاطر
فئة المشاركٌن

كبار ضباط

عدد المشاركٌن

02-02

الهدف
االستراتٌجً
الربط بإطار الكفاءة

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق
معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة
الكفاءة القٌادٌة

الشروط


منتسبً وزارة الداخلٌة من كبار الضباط

األهداف التفصٌلٌة ""Smart


إكساب المشاركٌن المهارات الالزمة لمواجهة االزمات



المام المشاركٌن بأنواع االزمات و كٌفٌة مواجهتها

محتوى الدورة


مفهوم االزمة ،و انواع االزمات



التعرف بإجراءات مواجهة االزمات



االخطاء التً تقع أثناء مواجهة االزمات



كٌفٌة التعامل مع االزمات



تمرٌنات و تطبٌقات عملٌة

تارٌخ االنعقاد
بٌانات الدورة

مكان االنعقاد

كود التدرٌب

0225/24/03 0225/24/00

معهد تدرٌب الشرطة  /الفجٌرة

222

0225/22/02 0225/22/02

معهد تدرٌب الشرطة  /الشارقة

232

من

إلى

6
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القٌادة المبنٌة على القٌم
فئة المشاركٌن

كبار ضباط

عدد المشاركٌن

02-02

الهدف
االستراتٌجً
الربط بإطار الكفاءة

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق
معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة
الكفاءة القٌادٌة

الشروط


منتسبً وزارة الداخلٌة من كبار الضباط

األهداف التفصٌلٌة ""Smart


تطوٌر معارف ومهارات المشاركٌن فً االتجاهات الحدٌثة حول القٌادة واالدارة الفعالة لتولً مناصب قٌادٌة فً
الشرطة



التعرف على نظرٌات القٌادة الحدٌثة



االلمام بانواع القٌادة والتعرف على القٌادة الشرطٌة وخصائصها

محتوى الدورة


نظرٌات القٌادة الحدٌثة



انواع القٌادة وصفاتها



خصائص القٌادة الشرطٌة



مفهوم واهمٌة االدارة الفعالة



دور القائد فً االدارة الفعالة

تارٌخ االنعقاد
بٌانات الدورة

من

إلى

0225/25/22 0225/25/03

7

مكان االنعقاد

كود التدرٌب

معهد تدرٌب الشرطة  /عجمان

234
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رئٌس فرٌق تطبٌق نظام إدارة الحوكمة 2013-13500 Bs
فئة المشاركٌن

كبار ضباط

عدد المشاركٌن

02-02

الهدف
االستراتٌجً
الربط بإطار الكفاءة

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق
معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة
الكفاءة القٌادٌة

الشروط

األهداف التفصٌلٌة ""Smart

محتوى الدورة

تارٌخ االنعقاد
بٌانات الدورة

من

إلى

0225/26/22 0225/26/26
8

مكان االنعقاد

كود التدرٌب

معهد تدرٌب الضباط

0544
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القائد الفضً
فئة المشاركٌن

كبار ضباط

عدد المشاركٌن

02-02

الهدف
االستراتٌجً
الربط بإطار الكفاءة

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق
معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة
الكفاءة القٌادٌة

الشروط


منتسبً وزارة الداخلٌة من كبار الضباط

األهداف التفصٌلٌة ""Smart


تطوٌر معارف وقدرات ومهارات الضباط حول القائد الفضً فً إدارة األزمات والكوارث –



تطبٌقات سٌاسة االبتكار المعتمدة فً تطوٌر أسالٌب القائد الفضً فً إدارة األزمات والكوارث



استشراف مستقبل تطبٌقات الذكاء االصطناعً فً تطوٌر استراتٌجٌات وأسالٌب القائد الفضً فً إدارة
األزمات والكوارث

محتوى الدورة


المدخل إلً إدارة األزمات والكوارث-



اإلطار العام لمفهوم القائد الفضً فً إدارة األزمات والكوارث



أنماط وأسالٌب القائد الفضً فً إدارة األزمات والكوارث



تطبٌقات سٌاسة االبتكار المعتمدة فً تطوٌر أسالٌب القائد الفضً فً إدارة األزمات والكوارث



استشراف مستقبل تطبٌقات الذكاء االصطناعً فً تطوٌر استراتٌجٌات وأسالٌب القائد الفضً فً إدارة
األزمات والكوارث

تارٌخ االنعقاد
بٌانات الدورة

من

إلى

0225/22/22 0225/22/24

9

مكان االنعقاد

كود التدرٌب

معهد تدرٌب الضباط

0440
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دور القائد فً التمٌز والسعادة المؤسسٌة
فئة المشاركٌن

كبار ضباط

عدد المشاركٌن

02-02

الهدف
االستراتٌجً
الربط بإطار الكفاءة

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق
معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة
الكفاءة القٌادٌة

الشروط


منتسبً وزارة الداخلٌة من كبار الضباط

األهداف التفصٌلٌة ""Smart


تطوٌر معارف وقدرات ومهارات الضباط حول القٌادة المتقدمة واستراتٌجٌات االتصال بوزارة الداخلٌة



تطبٌق سٌاسة االبتكار المعتمدةفً تطوٌر معاٌٌر الجٌل الرابع لمنظومة التمٌز بوزارة الداخلٌة



استشراف مستقبل تطبٌقات الذكاء االصطناعً فً تطوٌر استراتٌجٌات الخدمات الشرطٌة المتمٌزة بوزارة
الداخلٌة

محتوى الدورة


المداخل واالتجاهات الحدٌثة فً القٌادة الشرطٌة المتمٌزة



السٌاق المعاصر والتحدٌات فً قٌادة المؤسسات الشرطٌة المتمٌزة



المداخل واالتجاهات الحدٌثة فً ادارة التمٌز الفردي والمؤسسً



تطبٌق سٌاسة االبتكار المعتمدة فً تطوٌر معاٌٌر الجٌل الرابع لمنظومة التمٌز بوزارة الداخلٌة



استشراف مستقبل تطبٌقات الذكاء االصطناعً فً تطوٌر استراتٌجٌات الخدمات الشرطٌة المتمٌزة بوزارة
الداخلٌة

تارٌخ االنعقاد
بٌانات الدورة

مكان االنعقاد

كود التدرٌب

0225/22/02 0225/22/02

معهد تدرٌب الضباط

0442

0225/22/06 0225/22/02

معهد تدرٌب الشرطة  /رأس الخٌمة

2622

من

إلى

11

المحور  :كبار الضباط

الذكاء االصطناعً والتطور التكنولوجً وتطبٌقاتها فً العمل الشرطً
فئة المشاركٌن

كبار ضباط

عدد المشاركٌن

02-02

الهدف
االستراتٌجً
الربط بإطار الكفاءة

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق
معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة
الكفاءة القٌادٌة

الشروط


منتسبً وزارة الداخلٌة من كبار الضباط

األهداف التفصٌلٌة ""Smart


اكتساب مهارات مهمة واساسٌة فً مجال تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت



تجربة التعلم الذاتً عبر االنترنت



اساسٌات تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت



المفاهٌم الرئٌسة وتصفح االنترنت والتجارة االلكترونٌة



افضل الممارسات االدارٌة



تنمٌة مهارات اساسٌة ،منها الكتابة المهنٌة



مهارات التواصل



اساسٌات تسوٌق الخدمات



مهارات خدمة المتعاملٌن

محتوى الدورة

تارٌخ االنعقاد
بٌانات الدورة

من

إلى

0225/22/06 0225/22/02
11

مكان االنعقاد

كود التدرٌب

معهد تدرٌب الضباط

0442
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التطبٌق العام ألنظمة اإلدارة "فهم السٌاق المؤسسً" منهجٌة إدارة المخاطر – القٌادة – إدارة
العملٌات
فئة المشاركٌن

كبار ضباط

عدد المشاركٌن

02-02

الهدف
االستراتٌجً
الربط بإطار الكفاءة

ضمان تقدٌم كافة الخدمات اإلدارٌة وفق
معاٌٌر الجودة والكفاءة والشفافٌة
الكفاءة القٌادٌة

الشروط


منتسبً وزارة الداخلٌة من كبار الضباط

األهداف التفصٌلٌة ""Smart


تلبٌة متطلبات اإلصدار الجدٌد من مواصفات أنظمة اإلدارة  ،وبٌان المحاور الرئٌسٌة فً التعدٌالت والتحسٌنات
على اإلصدار الجدٌد.

محتوى الدورة


المبادئ الرئٌسة المرتبطة بمنهجٌة إدارة المخاطر



المتطلبات المشتركة ألنظمة إدارة الجودة والبٌئة المتعلقة بمنهجٌة إدارة المخاطر



المبدأ الرئٌسً المرتبط بمنهج وعالقته باإلصدار الجدٌد من مواصفة األٌزو  6222ومواصفة اآلٌزو 24222



كٌفٌة تعرٌف العملٌات وإٌجاد الطرٌقة المثالٌة لوصف بمتطلبات الجهات المهتمة وإدارة المخاطر



كٌفٌة بناء تقارٌر قٌاس األداء بمقارنتها مع المستهدفات



المبادئ العامة للقٌادة وإلتزام اإلدارة ،والفرق بٌن اإلدارة والقٌادة



متطلبات مواصفة األٌزو  6222واآلٌزو  24222المتعلقة بالقٌادة والتزام اإلدارة العلٌا



المسؤولٌات ،الصالحٌات ،والمسائلة بحسب متطلبات مواصفة أنظمة اإلدارة

تارٌخ االنعقاد
بٌانات الدورة

مكان االنعقاد

كود التدرٌب

0225/20/22 0225/20/26

معهد تدرٌب الشرطة  /رأس الخٌمة

0542

0225/20/22 0225/20/26

معهد تدرٌب الضباط

0542

من

إلى
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