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مقدمة
 باعتبار أن "أكاديمية ديجيتال سيفتي -

 Academy Digital Safety" ليست 
شركة ربحية وإنما هي شركة تعمل لمصلحة 

 Community Interest - المجتمع
Company (CIC)، فإننا نعتقد بأننا نقّدم 

مزيًجا فريًدا من الخبرة التخصصية في مجال 
عملنا وطاقم عمل مؤهل في عملية تطوير 

وتنفيذ برامج تدريب بأفضل قيمة ممكنة 
وترتكز إلى ُصلب إحتياجات زبائننا. نحن 

نعمل على الدوام بشكل وثيق مع زبائننا على 
تطوير وتقديم برامج تدريب بأعلى جودة 
وأفضل قيمة، وهذا يعني عادة بأننا نتبنى 
نهج تدريب يمزج بين حضور الحصص 

الدراسية على اإلنترنت أو وجها لوجه 
ًتدار عن طريق نظامنا الخاص "نظام إدارة 

 Learning Management - التعلم
System (LMS)". وعلى الرغم من 

تفاوات إحتياجات زبائننا، فإننا ال نّدخر جهدا 
في أن تكون برامج التدريب المقدمة متالئمة 

مع االحتياجات المحددة لمؤسسة الزبون 
وأفرادها.

نتمنى منكم مراجعة مجموعة خدماتنا 
ومنتجاتنا والتواصل معنا بشأن أي تفاصيل 

أخرى، وإبالغنا بأي مقترحات بخصوص أي 
برامج تدريب معينة أو متطلبات تطوير مهني 

لديكم. يرجى اإلتصال بنا عن طريق بريدنا 
اإللكتروني:info@ds-cic.com إلجراء 
مناقشة سّرية مبدئية حول البرامج والحلول 
التي تستطيع أكاديمية ديجيتل سيفتي تقديمها.

يسرنا أن نرحب بكم في أكاديمية ديجيتال 
 Digital Safety Academy - سيفتي
(DSA) . تقدم األكاديمية مجموعة حلول 

وبرامج تدريب وتطوير مهني مصممة 
خصيصا لتلبية إحتياجات قطاعات الشرطة 

واألمن والمؤسسات ومنتسبيها. تركز برامج 
التدريب لدينا على التخصصات األساسية 

في مجاالت أعمال التحقيق وعلوم الشرطة 
والقيادة.

ومن المهم اإلشارة إلى إن فلسفتنا تتبنى 
نهج الشراكة في العمل مع زبائننا للتأكد من 
أن برامج التدريب تلبي متطلباتهم الخاصة 

وتعمل على اإلرتقاء بقدراتهم وإمكاناتهم. كما 
إننا نرى أنه من المهم إتباع نهج شامل في 
عملية التحقيق لتحقيق أقصى حد ممكن من 

الفعالية إبتدأ من مسرح الجريمة ووصوال إلى 
أروقة المحاكم.

ولهذا السبب فإن إجرائنا األولي لطلبات 
التدريب هو القيام بزيارة إستطالعية تتضمن 
تحليال مفصال باحتياجات التدريب واالتفاق 

مع زبائننا على مسار لبرنامج التطوير، تكون 
فيه المخرجات والمعالم الرئيسية والتكاليف 

واضحة.

نأمل أن نتلقى إستفساراتكم قريبا!



التحقيق الجنائي
- المدير 1 - كبير مسؤولي التحقيق في الجرائم 

(PIP الخطيرة والمعقدة )بناء على المستوى 3 لـ

- الممارس 1 - التحقيق في الجرائم المتكررة )ما 
(PIP يعادل المستوى  1 لـ

- الممارس 2 - التحقيق في الجرائم الخطيرة 
(PIP والمعقدة )ما يعادل المستوى  2 لـ

- الممارس 3 - التحقيق في الجرائم الخطيرة 
(PIP والمعقدة )ما يعادل المستوى  3 لـ

- الممارس 4 - إجراء مقابالت التحقيق - 
(PEACE إستجواب الشهود بطريقة(

- الممارس 5 - إجراء مقابالت التحقيق - 
(PEACE إستجواب المشتبه بهم بطريقة(

- الممارس 6 - إجراء مقابالت التحقيق - 
(PEACE إستجواب الشهود الضعفاء بطريقة(

- الممارس 7 - مستشار مقابالت التحقيق
- الممارس 8 - التنسيق مع العائلة )حماية الشهود 

والجرائم الخطيرة(

- الممارس 9 - تدريب المدربين )مهارات 
التطوير والتنفيذ(

التحقيق الجنائي الرقمي

- الوحدة 1 - معارف تأسيسية
- الوحدة 2 - التعرف على البيانات الجنائية 

والحصول عليها واإلحتفاظ بها واستردادها وإدارتها 

- الوحدة 3 - التحليالت الرقمية الجنائية
- الوحدة 4 - إدارة القضايا، اإلفصاح عن األدلة 

واالحتفاظ بها والمتطلبات القانونية

التحقيق في موقع الجريمة

- الوحدة 1 - المهارات األساسية
- الوحدة 2 - المهارات المتقدمة

- الوحدة 3 - التحقيق في مسرح حوادث الحريق
- الوحدة 4 - التحقيق في مسرح إنفجار القنابل

- الوحدة 5 - إدارة مسرح الجريمة
- الوحدة 6 - تنسيق الدعم العلمي

البصمات
- الوحدة 1 - دورة البصمات التأسيسية
- الوحدة 2 - دورة البصمات التأسيسية
- الوحدة 3 - تظهير بصمات األصابع
- الوحدة 4 - دورة البصمات المتقدمة
 - الوحدة 5 - تقنيات مختبر تحسين

تظهير البصمات 

معلومات إستخباراتية من مصادرة مفتوحة - 
 Open source intelligence 

(OSINT)
- i3 المعلومات اإلستخباراتية على اإلنترنت 

والتحقيق فيها

المعلومات اإلستخبارتية البشرية -
Human Intelligence (HUMINT)

- المعلومات اإلستخباراتية

التحقيق المروري

- الوحدة 1 - دورة تأسيسية في مهارات التحقيق 
في حوادث الطرق 

- الوحدة 2 - دورة متوسطة في مهارات التحقيق 
في حوادث الطرق

- الوحدة 3 - دورة متقدمة في مهارات التحقيق 
في حوادث الطرق

القيادة

- البرونزية - قيادة تكتيكية

- الفضية - القيادة العملياتية

- الذهبية - القيادة اإلستراتيجية

اإلتصال بنا

info@ds-cic.com :البريد االلكتروني -
www.ds-cic.com :الموقع  االلكتروني -

المحتويات
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دورة الممارس 1 - التحقيق في الجرائم المتكررة 
- )PIP ما يعادل المستوى 1 لـ(

 Practitioner 1 - Investigation 
(equivalent PIP 1, Volume Crime 

Investigation)
الهدف من الوحدة

الهدف من هذه الوحدة هو تزويد المتدربين بتدريب 
تأسيسي في مهارات التحقيق المألوفة في أوساط 

أجهزة الشرطة ومؤسسات إنفاذ القانون.

المتدربون المستهدفون 
هذه الوحدة مناسبة لألفراد حديثي الخبرة  

المستجدين في عمليات التحقيق والمسؤولين عن 
إجراء تحقيقات في بالغات الجرائم المتكررة. 

نبذة عامة عن الوحدة
تم تصميم هذه الوحدة لتزويد المتدربين بالمهارات 
والمعارف الالزمة لإلضطالع بدور المحقق في 
الجرائم المتكرة من خالل استخدام إسلوب التعلم 

المدمج لتعزيز تجربة التعلم. وهذا يتضمن إجراء 
مناقشات عامة وتمارين جماعية وتقديم عروض 
ودراسة حاالت مصممة بطريقة مناسبة إلضافة 

سياق إلى الموضوع الذي يتم تدريسه.

ُيفّضل تنفيذ هذه الدورة التدريبية إلى جانب دورات 
اإلستجواب المتوفرة )للشهود والمشتبه بهم(.

المدة :5 أيام

دورة الممارس 2 - التحقيق في الجرائم الخطيرة 
)PIP والمعقدة )ما يعادل المستوى 2 لـ
Practitioner 2 - Investigation 

(equivalent PIP 2, Serious 
and Complex)
الهدف من الوحدة

الهدف من هذه الوحدة هو تزويد المتدربين بتدريب 
متقدم في مهارات التحقيق المألوفة عند إجراء 

تحقيقات في حوادث خطيرة ومعقدة، وهذه الوحدة 
تعتبر إضافة إلى مسار الوحدة التدريبية األساسية 

في التحقيق في الجرائم المتكررة.

المتدربون المستهدفون 
هذه الوحدة مناسبة لألفراد الذين لديهم بعض الخبرة 
في عمليات التحقيق على مستوى الجرائم المتكررة، 
ويرغبون في تطوير مهاراتهم لإلضطالع بإجراء 
تحقيقات في حوادث ذات طبيعة خطيرة ومعقدة. 

نبذة عامة عن الوحدة
تم تصميم هذه الوحدة لتزويد المتدربين بالمهارات 
والمعارف الالزمة لإلضطالع بدور المحقق في 

الجرائم الخطيرة والمعقدة من خالل استخدام إسلوب 
التعلم المدمج لتعزيز تجربة التعلم. وهذا يتضمن 

إجراء مناقشات عامة وتمارين جماعية وتقديم 
عروض ودراسة حاالت مصممة بطريقة مناسبة 

إلضافة سياق إلى الموضوع الذي يتم تدريسه.

ُيفّضل تنفيذ هذه الدورة التدريبية إلى جانب دورات 
اإلستجواب المتوفرة )للشهود والمشتبه بهم(.

المدة :5 أيام

دورة الممارس 3 - التحقيق في الجرائم الخطيرة 
)PIP والمعقدة )ما يعادل المستوى 3 لـ

Practitioner 3 - Investigation 
(equivalent PIP 3, Serious 

and Complex)
الهدف من الوحدة

الهدف من هذه الوحدة هو تطوير معارف ومهارات 
األفراد الذين يعملون بالفعل كمحققين  ذوي خبرة 
ويفضل أن يكون لديهم خبرة إدارية لإلضطالع 
بدور كبير مسؤولي التحقيق. تزود هذه الوحدة 

المتدربين بالمهارات األساسية المطلوبة لدى كبير 
مسؤولي التحقيق، بما فيها مهارات إدارة التحقيقات 

في الحوادث الخطيرة، ووضع إستراتيجيات للتحقيق، 
وإدارة الموارد، والعمل مع الوكاالت الشريكة. 

المتدربون المستهدفون 
هذه الوحدة مناسبة لألفراد الذين لديهم خبرة واسعة 
في عمليات التحقيق على مستوى الجرائم المتكررة، 
ويرغبون في تطوير مهاراتهم لإلضطالع بإجراء 

تحقيقات في حوادث ذات طبيعة خطيرة ومعقدة.

نبذة عامة عن الوحدة
تم تصميم هذه الوحدة لتزويد المتدربين بالمهارات 
والمعارف الالزمة لإلضطالع بدور المحقق في 

الجرائم الخطيرة والمعقدة من خالل استخدام إسلوب 
التعلم المدمج لتعزيز تجربة التعلم. وهذا يتضمن 

إجراء مناقشات عامة وتمارين جماعية وتقديم 
عروض ودراسة حاالت مصممة بطريقة مناسبة 

إلضافة سياق إلى الموضوع الذي يتم تدريسه.

ُيفّضل تنفيذ هذه الدورة التدريبية إلى جانب دورات 
اإلستجواب المتوفرة )للشهود والمشتبه بهم(.

المدة :10 أيام

دورة الممارس 4 - إجراء مقابالت التحقيق - 
)PEACE إستجواب الشهود بطريقة(

Practitioner 4 - Investigative 
Interviewing - PEACE 

Interviewing (Witness)
الهدف من الوحدة

الهدف من هذه الوحدة هو تعريف األفراد 
بالمهارات المطلوبة للقيام بإجراء مقابالت تحقيق 
 )PEACE - مع الشهود باستخدم نموذج )بيس

في إجراء مقابالت التحقيق.  

المتدربون المستهدفون 
هذه الوحدة مناسبة لألفراد الذين يضطلعون بإجراء 
مقابالت مع الضحايا والشهود على مستوى الجرائم 

المتكررة، وخصوصا أولئك الذين التحقوا بدورة 
المستوى األولى من وحدة الجرائم المتكررة.

نبذة عامة عن الوحدة
تم تصميم هذه الوحدة لتزويد المتدربين بالمهارات 
والمعارف الالزمة للقيام بإجراءت مقابالت تحقيق 

مع الشهود على مستوى الجرائم المتكررة باستخدام 
نموذج )بيس - PEACE( في إجراء مقابالت 

التحري. تغطي هذه الوحدة مواضيع »التذكر 
الحر - Free Recall ونماذج إدارة اإلدراك 

 Cognitive and Conversation - والمحادثة
."Management Models

سيتم اإلستعانة بطريقة التعلم المدمج لتعزيز 
تجربة التعلم. وهذا يتضمن إجراء مناقشات 

عامة وتمارين جماعية وتقديم عروض ودراسة 
حاالت مصممة بطريقة مناسبة إلضافة سياق إلى 

الموضوع الذي يتم تدريسه. سيقوم المتدربون 
بإجراء محاكاة لمقابالت مع شهود وسيتلقون 

مالحظات وآراء بانتظام حول أدائهم.

من األفضل تنفيذ هذه الدورة التدريبية إلى جانب 
الوحدات األخرى المتوفرة )المستوى األول في 

التحقيق مع الشهود(.
المدة :5 أيام

دورة الممارس 5 - إجراء مقابالت التحقيق - 
)PEACE إستجواب المشتبه بهم بطريقة(

Practitioner 5 - Investigative 
Interviewing - PEACE 

Interviewing (Suspect)

دورات التحقيق الجنائي - 
Crime Investigation
التدريب المهني الذي تقدمه أكاديمية ديجيتال 
 Digital Safety Academy - سيفتي

)DSA( في مجال التحقيق الجنائي متوافق مع 
األدوار المحددة في »برنامج التحقيقات المهنية 
 Professionalising Investigations -

Programme (PIP)”، والذي بدأ العمل 
به في عام 2003 كإطار تنظيمي موحد لكل 

التحقيقات التي تجريها أجهزة الشرطة في 
المملكة المتحدة. 

هذا اإلطار يقّسم عملية التحقيق واألدوار 
المرتبطة به إلى عدد من المستويات من حيث 

خطورة وتعقيد الجرائم - إبتداًء من الجرائم 
الروتينية المتكررة وحتى الجرائم المنظمة 

والخطيرة.
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الهدف من الوحدة
الهدف من هذه الوحدة هو تعريف األفراد بالمهارات 

المطلوبة للقيام بإجراء مقابالت تحقيق مع المشتبه 
بهم باستخدم نموذج )بيس - PEACE( في إجراء 

مقابالت التحقيق. 

المتدربون المستهدفون 
هذه الوحدة مناسبة لألفراد الذين يضطلعون بإجراء 

مقابالت مع المشتبه بهم على مستوى الجرائم 
المتكررة، وخصوصا أولئك الذين التحقوا بدورة 

المستوى األول من وحدة الجرائم المتكررة.

نبذة عامة عن الوحدة
تم تصميم هذه الوحدة لتزويد المتدربين بالمهارات 

والمعارف الالزمة للقيام بإجراءت مقابالت 
تحقيق مع المشتبه بهم على مستوى الجرائم 

 )PEACE - المتكررة باستخدام نموذج )بيس
في إجراء مقابالت التحري. تغطي هذه الوحدة 

مواضيع »التذكر الحر - Free Recall ونماذج 
 Cognitive and - إدارة اإلدراك والمحادثة

."Conversation Management Models
سيتم اإلستعانة بطريقة التعلم المدمج لتعزيز 
تجربة التعلم. وهذا يتضمن إجراء مناقشات 

عامة وتمارين جماعية وتقديم عروض ودراسة 
حاالت مصممة بطريقة مناسبة إلضافة سياق إلى 

الموضوع الذي يتم تدريسه. سيقوم المتدربون 
بإجراء محاكاة لمقابالت مع شهود وسيتلقون 

مالحظات وآراء بانتظام حول أدائهم.

من األفضل تنفيذ هذه الدورة التدريبية إلى جانب 
الوحدات األخرى المتوفرة )المستوى األول في 

التحقيق مع الشهود(.
المدة :5 أيام

دورة الممارس 6 - إجراء مقابالت التحقيق - 
)PEACE إستجواب الشهود الضعفاء بطريقة(

Practitioner 6 - Investigative 
Interviewing - PEACE Interviewing 

(Vulnerable Witness)
الهدف من الوحدة

الهدف من هذه الوحدة هو تعريف األفراد 
بالمهارات المطلوبة للقيام بإجراء مقابالت تحقيق 
مع شهود ضعفاء كما هو محدد في قانون األدلة 

الجنائية والعدالة للشباب لعام 1999.  

المتدربون المستهدفون 
هذه الوحدة مناسبة لألفراد الذين يضطلعون 

بمسؤولية إجراء مقابالت مع ضحايا وشهود في 

جرائم ويصنفون بأنهم أشخاص ضعفاء، وهم 
األطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاًما، والشهود 
الذين يعانون من اضطرابات عقلية، والشهود الذين 

يعانون من إعاقة  تعليمية أو جسدية.

نبذة عامة عن الوحدة
تم تصميم هذه الوحدة لتزويد المتدربين بالمهارات 

والمعارف الالزمة للقيام بالتخطيط والتحضير 
إلجراء مقابالت تحقيق مع شهود مصنفين كأشخاص 
 )PEACE - ضعفاء. سيتم اإلستعانة بنموذج )بيس
في إجراء مقابالت التحري وسيتم إختبار الحصول 

على أفضل إفادة ممكنة خالل تنفيذ هذه الدورة 

يتم اإلستعانة بإسلوب التعلم المدمج لتعزيز 
تجربة التعلم. وهذا يتضمن إجراء مناقشات 

عامة وتمارين جماعية وتقديم عروض ودراسة 
حاالت مصممة بطريقة مناسبة إلضافة سياق إلى 

الموضوع الذي يتم تدريسه. سيقوم المتدربون 
بإجراء محاكاة لمقابالت مع شهود وسيتلقون 

مالحظات وآراء بانتظام حول أدائهم.

من األفضل تنفيذ هذه الدورة التدريبية إلى جانب 
الوحدات األخرى المتوفرة )المستوى األول في 

التحقيق مع الشهود والمشتبه بهم(.

المدة :5 أيام

دورة الممارس 7 - مستشار مقابالت التحقيق
Practitioner 7 - Interview Advisor

الهدف من الوحدة
تم تصميم هذه الوحدة لألفراد الذين من األفضل أن 
يكون لديهم خبرة في إجراء المقابالت. كمستشارين 
في إجراء المقابالت، تقع على عاتق المتدربين في 
النهاية مسؤولية إدارة وتنسيق الغرض من المقابلة 

فيما يخص التحقيقات الجنائية األكثر تعقيدا.

المتدربون المستهدفون 
يجب أن يكون لدى المتدربين الملتحقين بهذه الدورة 

خبرة في إجراء مقابالت تحقيق مع كافة أنواع 
الشهود والمشتبه بهم. هذه الوحدة تتعلق بإدارة 
إجراء المقابالت حيث سيتعين على المتدربين 

القيام  بالتخطيط واإلعداد للمقابالت وتقديم المشورة 
والتقييم فيما يخص المقابالت التي يجريها اآلخرون.

نبذة عامة عن الوحدة
ُتعنى هذه الوحدة باستكشاف ُسبل إدارة مقابالت 

التحقيق. وهذا يتضمن أن تكون مستشارا ومنسقا 
إستراتيجيا في إجراء المقابالت المعقدة والخطيرة 
والمقابالت مع الشخصيات الرفيعة. تتناول الوحدة 

األدوار والمسؤوليات، وتتيح للمتدربين تطوير مهاراتهم 
وقدراتهم الالزمة للقيام بالتنسيق وتقديم المشورة 

للمحققين الذين يتولون التخطيط والتحضير للمقابالت 
وإجراءها على كافة المستويات ومع جميع فئات الناس.

هذه الوحدة مصممة ليتم تنفيذها داخل الفصل الدراسي 
من خالل اإلستعانة بمجموعة متنوعة من األساليب 
وطرق التدريس. تتضمن هذه الوحدة مدخالت من 

خبراء بارزين في الموضوع ودراسات حالة تتضمن 
مناقشات وتقديم عروض من قبل مجموعات دراسية. 

ستمّكن التمارين العملية المدربين من مراقبة تطور 
وتعلم األفراد والمجموعة. سيتم استخدام خطط تفكر 
وتطوير ذاتية لتمكين المتدرب من تحديد نقاط القوة 

لديه والنقاط التي تحتاج إلى مزيد من التطوير.

يجب أن يكون الملتحقين بهذه الدورة من األفراد 
الذي لديهم خبرة وكفاءة في إجراء مقابالت التحقيق.

المدة :5 أيام

دورة الممارس 8 - التنسيق مع العائالت - 
)حماية الشهود والجرائم الخطيرة(

Practitioner 8 - Family Liaison 
(Witness Protection and 

Serious Crime)
الهدف من الوحدة

الهدف من هذه الوحدة هو تزويد األفراد بالمعارف 
والمهارات المطلوبة للقيام بأداء دور ضابط التنسيق مع 
العائالت بكل أمانة ومهنية ومراعاة لحساسية الموقف.

المتدربون المستهدفون 
هذه الوحدة ُتعنى بالتنسيق مع العائالت، وهي متاحة 

لجميع المتدربين الذين يتطلعون إلى أن يتولوا 
القيام بدور ضابط إتصال مع العائالت – سواء من 

خالل أداء أي من األدوار المتخصصة أو جميعا 
)في قطاعي مكافحة الجريمة أو شرطة الطرق(؛ 
 Family Liaison - أو كمنسق اتصال عائلي

Coordinator / مستشار إتصال عائلي - 
 .Family Liaison Advisor

نبذة عامة عن الوحدة
تم تصميم هذه الوحدة لتزويد المتدربين بالمهارات 

والمعارف الالزمة للقيام بالتخطيط والتحضير ألداء 
دور المنسق العائلي، والعمل مع العائالت المكلومة. 

سيتلقى المتدربون المعارف األساسية واستيعاب 
الدور المناط بضابط االتصال العائلي. ويتضمن 
ذلك أدوار ومسؤوليات ضابط اإلتصال العائلي، 

وأنواع التحقيقات التي يمكن لضابط اإلتصال العائلي 
المشاركة فيها، واإلجراءات المتبعة في حالة الوفاة 

والعمليات القضائية والعوامل التي تؤثر على تكليف 
ضابط اإلتصال العائلي واالحتفاظ بهم في أدوارهم. 

يتم اإلستعانة بإسلوب التعلم المدمج لتعزيز تجربة 
التعلم. وهذا يتضمن إجراء مناقشات عامة وتمارين 

جماعية وتقديم عروض ودراسة حاالت مصممة 
بطريقة مناسبة إلضافة سياق إلى الموضوع الذي 

يتم تدريسه.
المدة :5 أيام

دورة الممارس 9 - تدريب المدربين - )مهارات 
التطوير والتنفيذ(

Practitioner 9 - Train the Trainer 
(Development and Delivery Skills)

الهدف من الوحدة
الهدف من هذه الوحدة هو تزويد األفراد بالمعارف 

والمهارات المطلوبة للقيام بأداء دور المدّرب، 
والعمل على تطوير وتصميم وتنفيذ مهام التدريب 

بغض النظر عن الموضوع الذي يتم تدريسه.      

المتدربون المستهدفون 
هذه الوحدة مناسبة لألفراد المناط بهم تنفيذ مهام 
التدريب داخل جهاز الشرطة المنتسبين إليه أو 

مؤسستهم، ويفضل أن يكون المتدرب من ذوي الخبرة 
في الموضوع الذي يتطلعون أن يكونوا مدربين فيه. 

نبذة عامة عن الوحدة
تم تصميم هذه الوحدة لتزويد المتدربين بالمهارات 

والمعارف الالزمة للقيام بوضع وتصميم وتنفيذ دورات 
تدريبية لزمالئهم. هذه الدورة تقوم على الممارسة 

العملية وُتعنى باستكشاف أساليب تعليم الكبار، 
والطريقة الُمثلى في التدريب. سيتم تدريس أساليب 
التعلم المختلفة، وتكليف المدربين بالقيام بعمليات  
التخطيط والتحضير للحصص الدراسية المناسبة 
لألساليب المختلفة. سيتم القيام باختبار األساليب 

المنهجية من أجل توجيه حصص التدريب العملي التي 
سينفذها المتدربون في نهاية المطاف. سيتم تعريف 
المتدربين بنماذج التعلم التي سيرتكز عليها تدريبهم.

يتم اإلستعانة بإسلوب التعلم المدمج لتعزيز 
تجربة التعلم. وهذا يتضمن إجراء مناقشات عامة 

وتمارين جماعية وتنفيذ حصص دراسية عملية 
في حضور متعلمين يؤدون خاللها دور المدرب، 

وينفذون الحصص الدراسية أمام زمالئهم. 
وستخضع هذه الحصص للتقييم وسيتلقى المتدربون 

إفادات ومالحظات حول أدائهم.  
المدة :5 أيام
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الوحدة 3 - التحليالت الرقمية الجنائية

Module 3 - Digital 
Forensic Analytics

الهدف من الوحدة
ستعمل هذه الوحدة على بناء المعارف والمهارات 

الالزمة الستخراج ومعالجة وتفسير البيانات 
واألدلة الرقمية المكتسبة المتعلقة بالتحقيق. ستقوم 

الوحدة ببناء المعارف المطلوبة لتثبيت وإعداد 
أدوات التحليل المستخدمة في تحليل األجهزة 

الرقمية وبيانات االتصاالت. 

المتدربون المستهدفون 
هذه الوحدة تستهدف المحققين الذين إجتازوا 

بنجاح الوحدتين األولى والثانية، ومحللي البيانات 
اإلستخباراتية والمهيئون لتطوير مهاراتهم كمحققي 

بيانات رقمية ومحللي معلومات إستخباراتية رقمية.  

نبذة عامة عن الوحدة
سيتعلم المتدرب في هذه الوحدة كيفية التنقل بين 

بعض األدوات التحليلية األكثر استخداًما في المملكة 
المتحدة بما في ذلك تحليل بيانات االتصاالت. 
ستساهم هذه الوحدة أيًضا في تطوير مهارات 

التحليل الالزمة لتحديد مصدر الجهاز الرقمي. 

المدة :3 أسابيع

الوحدة 4 - إدارة القضايا، اإلفصاح عن األدلة 
واالحتفاظ بها والمتطلبات القانونية

Module 4 - Case Management 
Retention Disclosure 

and Legal Requirements

الهدف من الوحدة
ستتناول هذه الوحدة جميع جوانب إدارة قضايا 
التحقيق الجنائي الرقمي واإلجراءات القضائية، 

بما في ذلك الوصول إلى أفضل األدلة، واالحتفاظ 
بها، واإلفصاح عنها بإسلوب أخالقي في أروقة 

المحاكم. سيتم تزويد المتدربين بالتعليمات المتعلقة 
بالقيام بدور الشاهد الخبير واإلستعداد للمحكمة. 

المتدربون المستهدفون 
هذه الوحدة تستهدف المحققين الذين إجتازوا بنجاح 
الوحدات األولى والثانية والثالثة، ومحللي البيانات 

اإلستخباراتية الذين لديهم الخبرة والمهيئون لتطوير 
مهاراتهم كمحققي بيانات رقمية ومحللي معلومات 

إستخباراتية رقمية.  

نبذة عامة عن الوحدة
تم تصميم الوحدة بهدف تطوير كفاءة المحققين 

الجنائيين الرقميين في مجال تقديم العروض 
وإدارة قضايا للتحقيقات الرقمية في أروقة المحاكم 

باعتبارهم خبراء في الموضوع. 

المدة :2 أسبوعان

التحقيق الجنائي الرقمي - 
Digital Forensics

الوحدة 1 - معارف تأسيسية

Module 1 - Foundation 
Knowledge

الهدف من الوحدة
توفر هذه الوحدة المهارات العملية التي تستند 

إلى المعارف األساسية التي ينبغي أن يتحلى بها 
المحقق الجنائي المستجد في العمل عند اإللتحاق 
بعملية التدريب. عند إجتياز هذه الدورة سيكون 
لدى المتدربين فهًما راسخا لألدوات والتكتيكات 
والمنهجية الخاصة بالمفاهيم األساسية لتحقيقات 

الجنائية الرقمية.

المتدربون المستهدفون 
هذه الوحدة مصممة لألفراد الذين سيتولون القيام 
بأعمال الفحص الجنائي الرقمي وعمليات التحليل 

والقيادة في مجال العمل الجنائي الرقمي واستخراج 
البيانات. 

المدة :3 أسابيع

الوحدة 2 - التعرف على البيانات الجنائية 
والحصول عليها واإلحتفاظ بها واستردادها 

وإدارتها

Module 2 - Data Forensics 
Identification Acquisition 

Preservation Recovery and 
Management

الهدف من الوحدة
العمل بشكل أكبر على تطوير المهارات التي 

تم إحرازها في الوحدة 1 - المعارف التأسيسية، 
واستغالل هذه المهارات لتقديم في عمليات التحقيق 

الجنائي الرقمي.  

المتدربون المستهدفون 
هذه الوحدة مصممة لألفراد الذين سيتولون القيام 
بأعمال الفحص الجنائي الرقمي وعمليات التحليل 

والقيادة في مجال العمل الجنائي الرقمي واستخراج 
البيانات. 

نبذة عامة عن الوحدة
تم تصميم هذه الوحدة لتعزيز قدرات المحققين 

في مجال البيانات الرقمية ليتمكنوا من الحصول 
واإلحتفاظ بالبيانات المستخرجة من األجهزة 

الجوالة وغيرها من األجهزة الرقمية سواء في 
مسرح الجريمة أو في المختبرات. 

المدة :3 أسابيع
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التحقيق في مسرح الجريمة 
 Crime Scene -

Investigation
الوحدة 1 - معارف تأسيسية

Module 1 - Foundation Skills

الهدف من الوحدة
تزود هذه الوحدة المتدربين بالمهارات العملية التي 

تستند إلى المعارف النظرية لتمكين المستجدين 
في العمل كمحققي مسرح الجريمة من اإلضطالع 
بدورهم في التعامل مع مسارح الجريمة المتكررة، 

والقيام بفحص مسارح الجرائم األكثر خطورة 
تحت اإلشراف.  

المتدربون المستهدفون 
هذه الوحدة تستهدف محققي مسرح الجريمة 

المستجدين في العمل، أو أولئك الذين لديهم خبرة 
محدودة في القيام بهذا الدور. 

نبذة عامة عن الوحدة
تقدم هذه الوحدة مجموعة من العروض التقديمية 

والتجارب العملية والتمارين المستندة إلى 
سيناريوهات للتطوير التدريجي للمعارف والفهم 

والمهارات العملية الالزمة لمحققي مسرح الجريمة 
عند التخطيط والقيام بفحص مسرح الجريمة. 

إجتياز هذه الدورة بنجاح يتطلب من المتدربين 
إثبات كفاءتهم في إمتالكهم للمهارات األساسية في 

تحديد وتسجيل ورفع آثار التالمس وحفظها، ال 
سيما الحمض النووي وبصمات األصابع واألحذية.

المدة :4 أسابيع

المهارات المتقدمة
Module 2 - Advanced Skills

الهدف من الوحدة
العمل بشكل أكبر على تطوير المعارف والمهارات 

المكتسبة بعد إجتياز المتدربون بنجاح  الوحدة 
1، بحيث يتمكنون من القيام بالتعامل مع مسارح 
الجريمة المعقدة مثل مسارح اإلعتداءات الخطيرة 

وحاالت الوفاه المشتبه بها.

المتدربون المستهدفون 
هذه الوحدة تستهدف محققي مسرح الجريمة الذين 

اجتازوا بنجاح الدورة التأسيسية في مهارات مسرح 
الجريمة واكتسبوا بعد ذلك على خبرة عملية.

نبذة عامة عن الوحدة
بعد اجتياز هذه الدورة، سيكون لدى المتدربين 

المهارات الالزمة والمعارف األساسية للقيام بالتعامل 
مع  مسارح الجرائم األكثر تعقيًدا مثل االعتداءات 

الخطيرة وحاالت الوفاة المشبوهة والجرائم الجنسية.

المدة :2 أسبوعان

الوحدة 3 - التحقيق في مسرح حوادث الحريق
Module 3 - Fire Scene Investigation

الهدف من الوحدة
تزويد المتدربين بالمعارف والمهارات العملية 
لمعاينة وفحص مسارح الحريق المشبوهة.  

المتدربون المستهدفون 
هذه الوحدة تستهدف محققي مسرح الجريمة الذين 
اجتازوا بنجاح الدورتين األولى والثانية واكتسبوا 

خبرة عملية، وتم تحديدهم بأنهم مهيئين ومستعدين 
لإللتحاق بهذه الوحدات التخصصية.

هذه الوحدة تستهدف محققي مسرح الجريمة الذين 
اجتازوا بنجاح الدورتين األولى والثانية واكتسبوا 

خبرة عملية، وتم تحديدهم بأنهم مهيئين ومستعدين 
لإللتحاق بهذه الوحدات التخصصية.

نبذة عامة عن الوحدة
التحقيق في حوادث الحريق - دورة تدريبية مكثفة 
)تحتاج إلى 3 - 5 أيام من التحضير مقدًما من قبل 
المدربين( لتزويد محققي مسرح الجريمة من ذوي 

الخبرة بالمعارف والمهارات العملية في التعامل 
مع مسارح حوادث الحريق المشبوهة.

المدة :3 أسابيع مع الوحدة الرابعة

 الوحدة 4 - التحقيق في مسرح تفجير
القنابل بعد وقوعها

Module 4 - Post Bomb 
Scene Investigation

الهدف من الوحدة
تزويد المتدربين بالمعارف والمهارات العملية 

للعمل بشكل فعال كجزء من فريق الخبراء 
المتخصصين للقيام بالتعامل مع مسارح الجريمة 

بعد عمليات التفجير والقنابل.  

المتدربون المستهدفون 
هذه الوحدة تستهدف محققي مسرح الجريمة الذين 
اجتازوا بنجاح الدورتين األولى والثانية واكتسبوا 

خبرة عملية، وتم تحديدهم بأنهم مهيئين ومستعدين 
لإللتحاق هذه الوحدات التخصصية.  

نبذة عامة عن الوحدة
التحقيق في مسارح الجريمة بعد حوادث التفجير 
- دورة تدريبية مكثفة )تحتاج إلى 3 - 5 أيام من 
التحضير مقدًما من قبل المدربين( لتزويد محققي 

مسرح الجريمة من ذوي الخبرة والمعارف 
والمهارات العملية في التعامل مع مسارح حوادث 

تفجير القنابل بعد وقوعها.

المدة :3 أسابيع مع الوحدة الثالثة

الوحدة 5 - إدارة مسرح الجريمة
Module 5 - Crime 

Scene Management
الهدف من الوحدة

تزويد محققي مسرح الجريمة الذين لديهم خبرة 
والذين تم تحديدهم بأنهم يمتلكون القدرة على 

إدارة فريق التحقيق في مسرح الجريمة وغيرهم 
من المتخصصين المشاركين في معاينة مسارح 

الجريمة المعقدة.    

المتدربون المستهدفون 
هذه الوحدة تستهدف محققي مسرح الجريمة الذين 
اجتازوا بنجاح الدورات 1 - 4 والذين تم تحديدهم 
بأنهم يمتلكون القدرة على إدارة فريق التحقيق في 

مسرح الجريمة وغيرهم من المتخصصين.  

نبذة عامة عن الوحدة
وحدة تدريبية مكثفة لتزويد محققي مسرح الجريمة 

الذين لديهم الخبرة والمعرفة والمهارات الالزمة 
إلدارة فرق عمل متنوعة من الخبراء في معاينة 
مسارح الجرائم المعقدة. تهدف هذه الوحدة إلى:

تزويد المشاركين بفهم للمشاكل المعقدة التي   •
سيتعين على مدير مسرح الجريمة )CSM( النظر  
فيها وتطوير مهاراتهم في إدارة مسرح الجريمة. 

إتاحة الفرصة للمتدربين لممارسة مهاراتهم   •
وتطوير معارفهم حول الدور والمسؤوليات 

المناطة بمدير مسرح الجريمة في الواقع العملي 
من خالل مجموعة من الحوادث المحاكاة.

المدة :2 أسبوعان

الوحدة 6 - أعمال تنسيق الدعم العلمي
Module 6 - Scientific 

Support Coordination
الهدف من الوحدة

تزويد المتدربين بالمعارف والمهارات بحيث 
يتمكنون من تقديم النصيحة لكبار ضباط التحقيق 

فيما يتعلق بالمساعدة العلمية والتقنية في التحقيقات 
الجارية في الحوادث الكبرى. 

المتدربون المستهدفون 
هذه الوحدة تستهدف محققي مسرح الجريمة الذين 
اجتازوا بنجاح الدورات 1 - 5 والذين لديهم القدرة 

على العمل في المستوى اإلستراتيجي.  

نبذة عامة عن الوحدة
من خالل اإلستعانة بتمارين عمل جماعية سيتم 
التعرف على المشاكل التي ستعترضهم خالل 

عملية التحقيق الجارية في الحوادث الخطيرة. هذه 
الوحدة تتضمن: 

تزويد المشاركين بفهم للمشاكل المعقدة التي   •
سيتعين على منسق الدعم العلمي النظر فيها 

عند تقديم النصيحة بشأنها لكبار ضباط التحقيق 
المشاركين في التحقيق في مسارح جرائم كبرى.  

إتاحة الفرصة للمتدربين لممارسة مهاراتهم   •
وتطوير معارفهم حول الدور والمسؤوليات 

المناطة بمنسق الدعم العلمي من خالل اإلستعانة 
بسيناريوهات مرتبطة بمسارح جريمة كبرى.  

المدة :2 أسبوع واحد
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البصمات - 
Fingerprint

الوحدة 1 - دورة البصمات التأسيسية
- Module 1 - Foundation Skills

الهدف من الوحدة
تطوير المعارف والمهارات الالزمة عند التحضير 

لتحليل ومقارنة البصمات والتعرف على طبعات 
البصمات )البصمات العشرية(.

المتدربون المستهدفون 
هذه الوحدة تستهدف  المستجدين في العمل 

كممارسين في مجال البصمات.

نبذة عامة عن الوحدة
هذه الوحدة مدتها 3 أسابيع، وهي تجمع بين 
المدخالت النظرية والتمارين العملية للتطوير 

التدريجي للمعارف والمهارات المطلوبة لتحليل 
طبعات البصمات ومقارنتها والتعرف عليها 

)البصمات العشرية(. إجتياز الوحدة بنجاح يتضمن 
الخضوع الختبار نظري وتقييم عملي باإلضافة 

إلى إظهار مستوى مقبول من التطور في هذا 
المجال طوال مدة الدورة. 

المدة :3 أسابيع

الوحدة 2 - دورة البصمات التأسيسية
Module 2 - Foundation 

Fingerprints
الهدف من الوحدة

العمل بشكل أكبر على تطوير المعارف والمهارات 
الالزمة عند التحضير لتحليل ومقارنة البصمات 

والتعرف على طبعات البصمات )البصمات 
العشرية(. 

المتدربون المستهدفون 
هذه الوحدة تستهدف الممارسين الذين اجتازوا 
بنجاح الوحدة األولى من برنامج التدريب في 

مجال البصمات. 

نبذة عامة عن الوحدة
هذه الوحدة مدتها 3 أسابيع، وهي تجمع بين 
المدخالت النظرية والتمارين العملية لتعزيز 

المعارف والمهارات الالزمة لتحليل طبعات 
البصمات ومقارنتها والتعرف عليها )البصمات 

العشرية(. إجتياز الوحدة بنجاح يتضمن الخضوع 
الختبار نظري وتقييم عملي باإلضافة إلى إظهار 
مستوى مقبول من التطور في هذا المجال طوال 

مدة الدورة. 

المدة :3 أسابيع

الوحدة 3 - دورة البصمات التطويرية
Module 3 - Development 

Fingerprints
الهدف من الوحدة

العمل بشكل أكبر على تطوير معارف ومهارات 
المتدربين خصوصا فيما يتعلق بعمليات التحليل 
والمقارنة بين طبعات وآثار البصمات التي تم 

رفعها من مسرح الجريمة.  

المتدربون المستهدفون 
هذه الوحدة تستهدف طاقم العمل في مجال 

البصمات الذين اجتازوا بنجاح الوحدتين األولى 
والثانية من برنامج التدريب في مجال البصمات، 

والذين صاروا مهيئين لتعزيز مهاراتهم في التعامل 
مع آثار البصمات المرفوعة من مسرح الجريمة.

نبذة عامة عن الوحدة
هذه الوحدة التطويرية مصممة لتحسين كفاءة 
ألمتخصصين في مجال البصمات وتزويدهم 

بالمهارات والمعارف الالزمة للتعامل مع أثار 
البصمات األكثر صعوبة في مسرح الجريمة 

وتطوير معارفهم فيما يتعلق بطبعات راحة اليد 
وتفاصيل المستوى الثالث. سيتم خالل تنفيذ هذه 

الوحدة إختبار كفاءة المتدربين في عمليات التحليل 
والمقارنة وتقييم طبعات البصمات الكامنة الصعبة. 

المدة :2 أسبوعان

الوحدة 4 - دورة البصمات المتقدمة
Module 4 - Advanced 

Fingerprints
الهدف من الوحدة

العمل بشكل أكبر على تطوير وتعزيز معارف 
ومهارات المتدربين المكتسبة في الوحدتين األولى 

والثانية.  

المتدربون المستهدفون 
هذه الوحدة تستهدف طاقم العمل في مجال 

البصمات الذين اجتازوا بنجاح الوحدتين األولى 
والثانية من برنامج التدريب في مجال البصمات.

نبذة عامة عن الوحدة
هذه الوحدة المتقدمة مصممة لتحسين كفاءة 
ألمتخصصين في مجال البصمات وتزويدهم 

بالمهارات والمعارف الالزمة للتعامل مع كافة 
تفاصيل خطوط اإلحتكاك والتعرف عليها. 

المدة :2 أسبوعان

الوحدة 5 - تقنيات المختبرات لتحسين تظهير 
البصمات

Module 5 - Fingerprint 
Enhancement Laboratory 

Techniques
الهدف من الوحدة

تهدف هذه الوحدة التدريبية إلى تدريب الطالب 
على اإلستخدام اآلمن للتقنيات المستخدمة في 

المختبرات لتحسين تظهيرالبصمات، مثل مصادر 
الضوء عالية الكثافة والطرق الكيميائية المستخدمة 

في تحسين تظهير البصمات وهذه الوحدة تعتمد 
على الكفاءة. 

المتدربون المستهدفون 
هذه الدورة عملية للغاية يتم تنفيذها للعاملين في 

مجال البصمات والمستجدين في القيام بدور فنيي 
مختبرات لتحسين تظهير البصمات.

نبذة عامة عن الوحدة
هذه الوحدة تركز بشكل كبير على االستخدام اآلمن 
للتقنيات التي من الممكن أن تنطوي على خطورة 

عند إستخدامها في الكشف عن آثار البصمات 
الكامنة والتي ال يمكن رؤيتها من خالل استخدام 
تقنيات المساحيق والبحث التقليدية. وتعتبر مبادئ 

عمليات التظهير التسلسلية والتي تبدأ باستخدام 
تقنيات غير مدمرة وانتهاء بعمليات تظهير كيميائية 

من المواضيع األساسية في هذه الدورة.  

المدة :2 أسبوعان
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معلومات إستخباراتية من 
مصادرة مفتوحة - 
Open source 

intelligence 
(OSINT)

المعلومات اإلستخباراتية على اإلنترنت 
والتحقيق فيها

Internet Intelligence & 
Investigation (i3)

الهدف من الوحدة
تهدف هذه الوحدة التدريبية إلى هو تزويد 

المتدربين بالمعارف والمهارات الالزمة ليكونوا 
مؤهلين  في تحديد المعلومات الواردة من اإلنترنت 

والتقاطها وتحليلها بناء على معايير إثبات عامة، 
وزيادة الغّلة من المعلومات اإلستخباراتية، مع 

الحرص على السالمة الرقمية ألي أدلة يتم جمعها 
عن طريق اإلنترنت  لدعم التحقيقات الناجحة.

المتدربون المستهدفون 
هذا البرنامج مصمم لألشخاص الذين سيعملون 

في جمع المعلومات االستخبارية، وكذلك المحللين 
والمحققين.

نبذة عامة عن الوحدة
هذا البرنامج مصمم لتزويد المتعلمين بالمهارات 

والمعارف الالزمة لإلضطالع بدور الباحث 
والمحقق في المعلومات اإلستخباراتية على اإلنترنت. 

يتم اإلستعانة بإسلوب التعلم المدمج لتعزيز تجربة 
التعلم. وهذا يتضمن إجراء مناقشات عامة وتمارين 
جماعية، وتقديم العروض، والممارسة العملية فيما 

يتعلق بالبحث عبر اإلنترنت وتقنيات جمع المعلومات 
من خالل نماذج لحاالت واقعية يتم إضافتها إلى 

سياق الموضوع الذي يتم تدريسه.  

المخرجات الدراسية
تعتبر المعلومات اإلستخباراتية على اإلنترنت 
 Internet Intelligence & والتحقيق فيها

Investigation (i3) أمًرا أساسًيا ألي نوع من 

أنواع التحقيق أو الحرص الواجب، واألبحاث في 
المجاالت األكاديمية والتجارية أو الخاصة. i3 هي 
العملية التي يتم اإلستناد إليها في تحديد المعلومات 

المتوفرة على اإلنترنت واستخراجها وحفظها 
وتحليلها. يمكن ان تكون عملية i3 مصدرا إلثراء 

وتوسيع صورة المعلومات االستخباراتية، باإلضافة 
إلى تحديد األدلة الوحيدة المتوفرة فقط على اإلنترنت. 

كما يمكن أن تكون عملية i3 مصدرا لنطاق أوسع 
من المعلومات اإلستخباراتية والتي يمكن اإلستفادة 
منها في عملية التحقيق، أو كأدلة الستخدامها في 

اإلجراءات القضائية الجنائية أو المدنية.
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المعلومات اإلستخبارتية 
البشرية -

Human 
Intelligence 

(HUMINT)
المعلومات اإلستخباراتية

Intelligence

الهدف من البرنامج الدراسي
الهدف من البرنامج هو تعريف الضباط العاملين 
في مجال إنفاذ القانون على استخدام المعلومات 

االستخبارية المكشوفة والسرية في دعم عملية التحقيق 
في الجرائم المنظمة والخطيرة والجرائم المتكررة.

المتدربون المستهدفون 
هذا البرنامج مصمم للضباط العاملين  في 

المستويات األساسية إلى المتوسطة في عمليات 
التحقيق في مجال إنفاذ القانون، ويتولون مسؤولية 

التحقيق في البالغات عن الجرائم المنظمة الخطيرة 
والجرائم المتكررة.

نبذة عامة عن الوحدة
هذا البرنامج مصمم لتزويد المتدربين بالمهارات 

والمعارف الالزمة لإلضطالع بدور ضابط 
المخابرات بحيث يعمل على دعم التحقيقات الجنائية 

ويقوم بجمع المعلومات التي من شأنها إلحاق الضرر 
بمصالح المملكة العربية السعودية من جراء إرتكاب 
جرائم على الصعيد المحلي والدولي. البرنامج يتبنى 
أسلوب تعلم مدمج  يتضمن محاضرات في الفصول 

الدراسية، وتنفيذ تمارين عملية / وممارسة لعب 
أدوار تتيح للضباط تطبيق ما يتم تدريسه بهدف 

تعزيز تجربة التعلم. وهذا يشمل الدخول في مناقشات 
عامة واإلنخراط في تمارين جماعية وتقديم عروض 
ودراسة حاالت تم تصميمها بشكل مناسب إلضافة 

سياق إلى الموضوع الذي يتم تدريسه.

هذه الوحدة مصممة ليتم تنفيذها على مدار 
أسبوعين. ومن األفضل أن يتم تنفيذ هذه الدورة 

التدريبية بحيث تتضمن إجراء مراقبة ثابتة ومتنقلة، 
وكتابة التقارير االستخباراتية، وتقييم المعلومات 

االستخباراتية، وتقييمات المخاطر، وأنواع مصادر 
 Covert = المعلومات اإلستخباراتية السرية

 ،Human Intelligence Sources (CHIS)
وتعريف بإصول المهنة، وإجراء إحاطة عن مصادر 

المعلومات والتي تتضمن النص األحمر أدناه.
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التحقيق في الحوادث 
المرورية -
Traffic 

Investigation
الوحدة 1: الدورة التأسيسية في مهارات 

التحقيق في حوادث الطرق -
 Module 1 - Foundation Road 

Accident Investigation 
Scene Skills

الهدف من البرنامج الدراسي
هذه الوحدة تزود المتدربين بالمعارف األساسية 
للتعامل مع حوادث المرور الطفيفة على الطرق 

وصواًل إلى األساليب المتقدمة للتحقيق في حوادث 
التصادم المرورية وإدارتها واتخاذ القرارات.

المتدربون المستهدفون 
هذه الوحدة تستهدف الضباط / الموظفين العاملين 

الذين يتولون القيام بالواجبات على الطرق 
والتحقيق في الحوادث الصغيرة.

نبذة عامة عن الوحدة
هذه الوحدة مصممة إلعداد الضباط للعمل في 

شبكة الطرق، إبتداًء من إيقاف المركبات بطريقة 
آمنة، سواء أثناء السير على األقدام أو أثناء قيادة 

المركبات، وصوال إلى التعامل مع حوادث التصادم 
المرورية / المخالفات والحوادث الطفيفة والتحقيق 
فيها. يتم تزويد المتدربين بأساسيات إدارة السالمة 

والمخاطر عند العمل في هذه البيئة الخطرة

المدة :2 أسبوعان

الوحدة 2: الدورة المتوسطة في مهارات 
التحقيق في حوادث الطرق

Module 2 - Intermediate 
Road Accident Investigation 

Scene Skills

الهدف من البرنامج الدراسي
هذه الوحدة تزود المتدربين بالمعارف المتوسطة 

المستوى للتعامل مع حوادث المرور الطفيفة بما في 
ذلك أساليب التحقيق في حوادث التصادم المرورية 

وإدارتها واتخاذ القرارات.

المتدربون المستهدفون 
هذه الوحدة تستهدف الضباط / الموظفين العاملين 

الذين يتولون القيام بالواجبات على الطرق والتحقيق 
في الحوادث الصغيرة.

نبذة عامة عن الوحدة
هذه الوحدة مصممة إلعداد الضباط العاملين في 

مجال التحقيق بالمعارف الالزمة للتعامل مع حوادث 
التصادم المرورية الخطيرة والمميته. 

أصبح التعامل مع الحوادث المرورية التي تنطوي 
على حاالت وفاه أو إصابات خطيرة أكثر تعقيًدا 

وصعوبة بالنسبة للضباط المناط بهم بهذه المسؤولية، 
وهذا يعتبر من األهمية بمكان خصوصا عند مباشرة 

موقع الحادث والتعامل مع الشهود أو المشتبه بهم. 
هذه الوحدة ُتعنى بالنظر في العناصر الحاسمة 

والقضايا المتعلقة باتخاذ قرارات سريعة والمشاكل 
المصاحبة لموقع الحادث وإعداد الضباط لإلضطالع 

بهذا الدور. تتيح هذه الوحدة للمتدربين الفرصة 
للعمل من خالل عمليات التحقيق الرئيسية التي يمكن 

استخدامها بفعالية في سيناريوهات عملية. 

المدة :1 أسبوع واحد

الوحدة 3: الدورة المتقدمة في مهارات التحقيق 
في حوادث الطرق

Module 3 - Advanced 
Road Accident Investigation 

Scene Skills

الهدف من البرنامج الدراسي
هذه الوحدة تزود المتدربين بالمعارف المتقدمة 

المستوى للتعامل مع حوادث المرور الطفيفة بما في 
ذلك أساليب التحقيق في حوادث التصادم المرورية 

وإدارتها واتخاذ القرارات.

المتدربون المستهدفون 
هذه الوحدة تستهدف الضباط الذين اجتازوا الدورتين 

التأسيسية والمتوسطة.

نبذة عامة عن الوحدة
هذه الوحدة مصممة لتزويد المتدربين بنظرة متعمقة 
عن الدور واآلمال المعقودة على »المحقق الرئيسي« 

لشرطة المرور. هذه الوحدة تهدف إلى تعزيز 
المهارات التي تم تطويرها أثناء الدورتين التأسيسية 

والمتوسطة. تتضمن هذه الوحدة التعرف على 
األساليب المتقدمة في التحقيق في حوادث التصادم 

المرورية وإدارتها وأساليب اتخاذ القرارات. 

المدة :1 أسبوع واحد
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دورات القيادة -
Leadership

مستوى القيادة البرونزي - القيادة التكتيكية
Bronze - Tactical Leadership

الهدف من البرنامج الدراسي
الهدف من مستوى القيادة التمهيدي البرونزي هذا 

هو تزويد المتدربين بالمعارف والمهارات والقدرات 
لإلضطالع بدور الخط األول أو المدير األولي.

المتدربون المستهدفون 
هذه الوحدة مصممة للضباط الذين وقع عليهم 

اإلختيار بشكل خاص لكونهم أظهروا صفات قيادية 
وإدارية ولديهم القدرة على أن يصبحوا مديرين / 

مشرفين خط أول.

نبذة عامة عن الوحدة
سيقوم المتدربون باختبار واستكشاف المهارات 

والقدرات األساسية التي يجب أن يتحلى بها مدير 
الخط األول البرونزي بما في ذلك:

• القيادة )نماذج في القيادة ومعلومات نظرية(

• صناعة القرار

• مهارات التواصل

• السالمة والصحة 

• مهارات اإلدارة المناسبة لهذا المستوى من القيادة

• إدارة األفراد

• إدارة الموارد

• إدارة المخاطر

• مهارات التحقيق

• طرق البحث

• نماذج اإلحاطة

• حقوق االنسان

• أخالقيات المهنة.

المدة :4 أسابيع

مستوى القيادة الفضي - القيادة التشغيلية
Silver - Operational Leadership

الهدف من البرنامج الدراسي
الهدف من مستوى القيادة الراسخ هذا هو تزويد 

المتدربين بالمعارف والمهارات والقدرات 
لإلضطالع بدور المدير في المستوى المتوسط.

المتدربون المستهدفون 
هذه الوحدة مصممة للضباط الذين وقع عليهم 

اإلختيار بشكل خاص لكونهم أظهروا صفات قيادية 
وإدارية في المستوى البرونزي ولديهم اإلمكانيات 

ليكونوا مديرين في المستوى المتوسط أو مديرين / 
مشرفين فضيين.

نبذة عامة عن الوحدة
سيقوم المتدربون باختبار واستكشاف المهارات 

والقدرات األساسية التي يجب أن يتحلى بها مدير 
المستوى المتوسط الفضي بما في ذلك:

• القيادة 

• صناعة القرار

• مهارات التواصل

• السالمة والصحة 

• مهارات اإلدارة المناسبة لهذا المستوى من القيادة

• إدارة األفراد

• إدارة الموارد

• إدارة المخاطر

• مهارات التحقيق

• طرق البحث

• حقوق االنسان

• أخالقيات المهنة.

المدة :3 أسابيع

المستوى الذهبي - القيادة اإلستراتيجة
Gold - Strategic Leadership

الهدف من البرنامج الدراسي
الهدف من مستوى القيادة التنفيذي هذا هو 

تزويد المتدربين بالمعارف والمهارات والقدرات 
لإلضطالع بدور الخط األول أو المدير األولي.

المتدربون المستهدفون 
هذه الوحدة مصممة للضباط الذين وقع عليهم 

اإلختيار بشكل خاص لكونهم أظهروا صفات قيادية 
وإدارية في المستويين البرونزي والفضي ولديهم 
القدرة على أن يصبحوا مديرين ومشرفين رفيعي 

المستوى / قادة ذهبيين. 

نبذة عامة عن الوحدة
سيقوم المتدربون باختبار واستكشاف المهارات 

والقدرات األساسية التي يجب أن يتحلى بها القائد 
الذهبي أو الزعيم األكبر بما في ذلك:

• القيادة - قيادة المؤسسات
• صناعة القرار

• مهارات التواصل

• السالمة والصحة 

• مهارات اإلدارة المناسبة لهذا المستوى من القيادة

• إدارة األفراد

• إدارة الموارد

• إدارة المخاطر

• مهارات التحقيق – للحوادث الكبرى والمعقدة

• طرق البحث

• حقوق االنسان

• أخالقيات المهنة.

المدة :3 أسابيع


