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رقم الكتالوج
01 - TADOC 

 مدة التدریب
5 إسبوع/1 أيام   

تدریب المدربین

 عدد المشاركین
14-12

شخصیة (بروفیل) المشاركین
 ھذا البرنامج التدریبي موجھ لمجموعة المشاركین الذین یعملون في أجھزتھم األمنیة كخبراء في مجال مكافحة

الجرائم المنظمة والتھریب أو عناصر تطبیق القانون المرشحة للعمل في ھاذا المجال
 یقوم المشاركین خالل فترة التدریب بتحدید  موضوع معین من طرفھم وعمل عرض وشرح عنھ وبعد انتھاء

.العروض مباشرة  یقوم المدرب بعمل تقییم لھذه العروض

الغرض من التدریب
الذین المدربین  التدریبیة ومھارات وقدرات  المعلومات  التدریبي ،ھو تطویر  البرنامج  لھذا   الغرض األساسي  
 یعملون في وحدات تطبیق القانون في مجال مكافحة الجرائم المنظمة واإلرھاب  في سیاق النھج المتمحور حول

.الطالب

.

.

.

.

.

.

أھداف التدریب
في نھایة ھذه الدورة یستطیع المشاركون

 في سیاق الدور المتغیر للمدرب واتباع التدریب المیّسر یستطیع المدرب تطویر مھاراتھ ویرتقي بدرجة التعّلم
لدي طالبھ الي اعلي مستوي

شرح النظریات األساسیة التي توجھ أدبیات التعلیم وتوضیح عالقتھا بالتطبیق العملي 

 عمل خطة وتطبیق لألسالیب والمھارات الالزمة لتحضیر درس ناجح ومؤثرمن حیث التطویر ,التحضیر
وإدارة مراحل العرض

البالغین تعلیم  یتم استخدامھا بشكل متكرر في  التي  التدریس  التدریب وأسالیب  أدوات   القدرة على تعریف 
وتطبیقھا بنجاح

إعداد الدروس وتحضیر خطط دراسیة في ضوء المبادئ التعلیمیة التي تركز على الطالب وتعلیم البالغین

كمدرب سوف تكون قادر علي إظھار مھارة إدارة الصف وتطبیق تقنیات التواصل المؤثر

 كمدرب یصبح قادر علي عمل تقییم ذاتي لنفسھ من أجل اإلرتقاء بأدائھ بشكل بناء

:
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5 إسبوع/1 أيام   

مقابلة التحقیق وتحلیل اإلفادة

 عدد المشاركین
20-16

شخصیة (بروفیل) المشاركین
 ھذا البرنامج التدریبي موجھ لعناصر تطبیق القانون ذوات المستوي األدني والمتوسط الذین لھم صالحیة  أو

                                                                                مرشحین لعمل مقابالت مع المغدورین  والشھود والمشتبھ بھم وأخذ إفادتھم

.

الغرض من التدریب
 الغرض األساسي  لھذا البرنامج التدریبي ،ھو تزوید عناصر تطبیق القانون بالمعلومات والمھارات الالزمة لجمع
 االدلة والقواعد االداریة والوصول للعدالة المطلقة والقدرة علي تحلیل إفادة المغدورین  والشھود والمشتبھ بھم

.                                         وعمل مقابالت معھم مع التمسك بمبادئ األخالق وحقوق اإلنسان

أھداف التدریب
:في نھایة ھذه الدورة یستطیع المشاركون

.

أخذ إفادة شاملة ویقینة ومطابقة للقواعد العدلیة والمعاییر المؤسسیة 
ــداث بشــكل  ــر األح ــى تذك ــاس عل ــدرة الن ــى ق ــر عل ــن أن تؤث ــي یمك ــل الت ــي  وصــف العوام ــدرة عل  الق

صحیح أثناء التحقیق والمقابلة مع المغدورین  والشھود والمشتبھ بھم
إختیار اسالیب المقابلة المناسبة حسب االشخاص المتعاونین والغیر متعاونیین

ــھود ــن  والش ــة للمغدوری ــة حیوی ــر ذات أھمی ــي تعتب ــة الت ــم المنظم ــي الجرائ ــة ف ــق والمقابل ــاء التحقی  اثن
 والمشــتبھ بھــم. ســیصبح علــى بینــة مــن العوامــل التــي قــد تؤثــر علــى ھــؤالء النــاس أثنــاء اخــذ االفــادة

 الشاملة والصحیحة والمفصلة
 ســیضعون بالحســبان الخصائــص الممیــزة التــي تؤثــر علــي موضــوع التحقیــق كالعمــر والجنــس والثقافــة 

 والخلفیة العرقیة وغیرھا
یصبحون علي درایة بأھمیة التخطیط والتحضیر والبحث قبل التحقیق وأخذ الإلفادة 

.سوف یظھرون الفكر والحساسیة الالزمین لحقوق اإلنسان أثناء التحقیق 
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رقم الكتالوج
03 - TADOC 

 مدة التدریب
5 إسبوع/1 أيام   

تحلیل إستخبارات الجریمة

 عدد المشاركین
20-16

شخصیة (بروفیل) المشاركین
  ھذا  البرنامج  التدریبي  موجھ  لعناصراالجھزة األمنیة  المختصین في  تطبیق  القانون ذوات   المستوي  األدني
  والمتوسط  الذین  یعملون  أو  مؤھلین  للعمل  في  تحلیل  استخبارات  الجریمة  والفعالیات  المنظمة وحركات

                                                                                  السلع  والحركات  المالیة والتطورات  ألي  نشاط  ذات  میول  إجرامي
 یتطلب  من  المشاركین  أن  یكونو  علي  درایة  باستخدام  الحاسب  اآللي وأصحاب  معلومات  أساسیة  عن

انظمة ویندوز
.

الغرض من التدریب
المتعلقة المعلومات   تحلیل   علي  القانون  تطبیق  عناصر  مساعدة  التدریبي  البرنامج  لھذا  األساسي     الغرض 
  بالجریمة  وعمل  تقییمات  استراتیجیة  وتقییمات  تكتیكیة وتحدید  البروفیالت  المستھدفة  والبروفیالت  المشكلة.
الحصول  على  معلومات التي  تساعدھم  في  الالزمة   والتقنیات  والمعل ومات   بالمھارات     وتزویدھم    

استخباریة  دقیقة وذات معني
.

.

أھداف التدریب
:في نھایة ھذه الدورة یستطیع المشاركون

.

 یستطیعون تطبیق التقنیات الالزمة لجمع وتخزین المعلومات االولیة ( الخام)  أثناء المھمات  التحلیلیة 
التعرف علي مبادئ جمع المعلومات وشرح دورة االستخبارات 

التعرف علي الفروقات بین التحلیل التكتیكي والتحلیل االستراتیجي والتمییز بینھما
البحث في قواعد البیانات الالزمة اثناء المھمات التحلیلیة 

 تقییم البیانات وتحلیلھا, إستخدام الوسائل والتقنیات والبرامج  في إنتاج استخبارات
إنشاء قواعد بیانات وإدارتھا والبحث فیھا 

القدرة علي تحلیل بیانات الھاتف من أجل فھم دور االفراد في تنظیم معین 
القدرة علي تحلیل المعلومات الخام باستخدام الوسائل والتقنیات المؤثرة 

 إنشاء جداول مرئیة توضح  العناصر المتعلقة بالجریمة والعالقة بین ھذه العناصر من أجل أعمال  التحلیل 
.استخدام التقنیات المختلفة لعرض المعلومات التي بأیدیھم  الخام والتي تم تحلیلھا

.
.

.

.
.

.
.
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الحصول  على  معلومات التي  تساعدھم  في  الالزمة   والتقنیات  والمعل ومات   بالمھارات     وتزویدھم    

استخباریة  دقیقة وذات معني
.

.

أھداف التدریب
:في نھایة ھذه الدورة یستطیع المشاركون

.

 یستطیعون تطبیق التقنیات الالزمة لجمع وتخزین المعلومات االولیة ( الخام)  أثناء المھمات  التحلیلیة 
التعرف علي مبادئ جمع المعلومات وشرح دورة االستخبارات 

التعرف علي الفروقات بین التحلیل التكتیكي والتحلیل االستراتیجي والتمییز بینھما
البحث في قواعد البیانات الالزمة اثناء المھمات التحلیلیة 

 تقییم البیانات وتحلیلھا, إستخدام الوسائل والتقنیات والبرامج  في إنتاج استخبارات
إنشاء قواعد بیانات وإدارتھا والبحث فیھا 

القدرة علي تحلیل بیانات الھاتف من أجل فھم دور االفراد في تنظیم معین 
القدرة علي تحلیل المعلومات الخام باستخدام الوسائل والتقنیات المؤثرة 

 إنشاء جداول مرئیة توضح  العناصر المتعلقة بالجریمة والعالقة بین ھذه العناصر من أجل أعمال  التحلیل 
.استخدام التقنیات المختلفة لعرض المعلومات التي بأیدیھم  الخام والتي تم تحلیلھا

.
.

.

.
.

.
.
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رقم الكتالوج
04 - TADOC 

 مدة التدریب
5 إسبوع/1 أيام   

تدریب تقنیات التتبع

 عدد المشاركین
20-16

شخصیة (بروفیل) المشاركین
  ھذا البرنامج التدریبي موجھ لعناصر تطبیق القانون ذوات المستوي األدني والمتوسط الذین  یعملون  أو  مؤھلین

 للعمل  في  وحدات مكافحة الجرائم المنظمة والمخدرات
 المشاركین یجب ان تتوفر لدیھم رخصة قیادة ساریة المفعول ویستخدمون السیارة بشكل بارع ویعملون في مجال

. التتبغ في وحدات العملیات

.

الغرض من التدریب
المتعلقة المعلومات   تحلیل   علي  القانون  تطبیق  عناصر  مساعدة  التدریبي  البرنامج  لھذا  األساسي     الغرض 
 بالجریمة  وعمل  تقییمات  استراتیجیة  وتقییمات  تكتیكیة وتحدید  البروفیالت  المستھدفة  والبروفیالت  المشكلة
  وتزویدھم    بالمھارات  والتقنیات  والمعلومات  الالزمة  التي  تساعدھم  في الحصول  على  معلومات  استخباریة

دقیقة وذات معني
.

أھداف التدریب
:في نھایة ھذه الدورة یستطیع المشاركون

.

.

.

.

.
.

.
.

تحدید  أسالیب  التتبع  المناسبة  حسب الظروف 
 تحدید  المعاییر  والمقاییس  التي  یجب  اختیارھا  في  نقاط  التتبع  الثابتة 

  التعرف  علي  األمثلة  والمبادئ  الناجحة  لتتبع  المركبات  والمشاة 
التعرف  على  النقاط  الجوھریة  التي  یجب  اإلنتباه  الیھا  بعد  المراقبة 

تحدید  خطة  خروج  عاجلة  للتعامل  مع  المواقف  الطارئة  والغیر  متوقعة 
توفیر  التكامل  الالزم  لحفظ  نتائج  التتبع  وحمایة  سلسلة  األدلة 

 الوعي  بالمواقف  التي  یجب  إیقاف  المراقبة  فیھا  والقدرة  على  التدخل  من  أجل القبض  علي  الھدف 
 / األھداف  التي  تحت  المراقبة
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رقم الكتالوج
04 - TADOC 

 مدة التدریب
5 إسبوع/1 أيام   

تدریب تقنیات التتبع

 عدد المشاركین
20-16

شخصیة (بروفیل) المشاركین
  ھذا البرنامج التدریبي موجھ لعناصر تطبیق القانون ذوات المستوي األدني والمتوسط الذین  یعملون  أو  مؤھلین

 للعمل  في  وحدات مكافحة الجرائم المنظمة والمخدرات
 المشاركین یجب ان تتوفر لدیھم رخصة قیادة ساریة المفعول ویستخدمون السیارة بشكل بارع ویعملون في مجال

. التتبغ في وحدات العملیات

.

الغرض من التدریب
المتعلقة المعلومات   تحلیل   علي  القانون  تطبیق  عناصر  مساعدة  التدریبي  البرنامج  لھذا  األساسي     الغرض 
 بالجریمة  وعمل  تقییمات  استراتیجیة  وتقییمات  تكتیكیة وتحدید  البروفیالت  المستھدفة  والبروفیالت  المشكلة
  وتزویدھم    بالمھارات  والتقنیات  والمعلومات  الالزمة  التي  تساعدھم  في الحصول  على  معلومات  استخباریة

دقیقة وذات معني
.

أھداف التدریب
:في نھایة ھذه الدورة یستطیع المشاركون

.

.

.

.

.
.

.
.

تحدید  أسالیب  التتبع  المناسبة  حسب الظروف 
 تحدید  المعاییر  والمقاییس  التي  یجب  اختیارھا  في  نقاط  التتبع  الثابتة 

  التعرف  علي  األمثلة  والمبادئ  الناجحة  لتتبع  المركبات  والمشاة 
التعرف  على  النقاط  الجوھریة  التي  یجب  اإلنتباه  الیھا  بعد  المراقبة 

تحدید  خطة  خروج  عاجلة  للتعامل  مع  المواقف  الطارئة  والغیر  متوقعة 
توفیر  التكامل  الالزم  لحفظ  نتائج  التتبع  وحمایة  سلسلة  األدلة 

 الوعي  بالمواقف  التي  یجب  إیقاف  المراقبة  فیھا  والقدرة  على  التدخل  من  أجل القبض  علي  الھدف 
 / األھداف  التي  تحت  المراقبة
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رقم الكتالوج
05 - TADOC 

 مدة التدریب
5 إسبوع/1 أيام   

تدریب مكافحة الفساد

 عدد المشاركین
20-16

شخصیة (بروفیل) المشاركین
األدني المستوي   القانون ذوات    تطبیق   في   المختصین  المشاركین  لمجموعة  التدریبي موجھ  البرنامج    ھذا 

.والمتوسط الذین یعملون في التحقیق ومالحقة جرائم الفساد

الغرض من التدریب
  ھذا  البرنامج  ھدفھ  تزوید  المشاركین  أصحاب  القدرة  والمعرفة  بالكفاءة  الالزمة  إلدارة  تحقیقات  الفساد

.بشكل  مؤثر وفعال

أھداف التدریب
في نھایة ھذه الدورة یستطیع المشاركون

 تعلم  االتفاقیات  الدولیة المتعلقة  بمحاربة  الفساد  والتعرف  على  مبادرات المنظمات  الدولیة  لمكافحة 
 الفساد

 الحصول  على  معلومات  أكثر  شموال  عن  المسؤولین المحتملین   في  مراحل  التحقیق
 القدرة  على  تحدید وشرح الفساد الرسمي  وأنواعھ وأمثلة  علي حاالتھ وأعراضھ 

  فھم  وشرح  مدفوعات  الرشوة المباشرة  والغیر  مباشرة عمل  مخطط  بیاني لموظفین  الدولة  المرتشین 
 والتعرف  علي  الموظف    بواسطة  التقنیات  السریة

 تحدید  مصادر  المعلومات  واالستخبارات  في  قضایا  الفساد 
  استخدام  تقنیات  التحقیق  المناسبة  والتي  تحتوي  على  التتبع  الجسدي  واإللكتروني.واستخدام المخبرین 
 والمحققین  السریین استخدام ھذه التقنیات في مراحل  التحقیق   سیساعد علي اتخاذ  القرار الصحیح  من

حیث الوقت  والمكان
جمع األدلة اإللكترونیة والوثائق  ذات  الصلة بحاالت  الفساد  بشكل  مناسب 

سوف  یتعلمون  ویطبقون  األسالیب  المتبعة  أثناء  التحقیقات  والمقابلة  مع  مجرمي  الرشوة 

:

.
.

.

.
.

.
.

.

:
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رقم الكتالوج
05 - TADOC 

 مدة التدریب
5 إسبوع/1 أيام   

تدریب مكافحة الفساد

 عدد المشاركین
20-16

شخصیة (بروفیل) المشاركین
األدني المستوي   القانون ذوات    تطبیق   في   المختصین  المشاركین  لمجموعة  التدریبي موجھ  البرنامج    ھذا 

.والمتوسط الذین یعملون في التحقیق ومالحقة جرائم الفساد

الغرض من التدریب
  ھذا  البرنامج  ھدفھ  تزوید  المشاركین  أصحاب  القدرة  والمعرفة  بالكفاءة  الالزمة  إلدارة  تحقیقات  الفساد

.بشكل  مؤثر وفعال

أھداف التدریب
في نھایة ھذه الدورة یستطیع المشاركون

 تعلم  االتفاقیات  الدولیة المتعلقة  بمحاربة  الفساد  والتعرف  على  مبادرات المنظمات  الدولیة  لمكافحة 
 الفساد

 الحصول  على  معلومات  أكثر  شموال  عن  المسؤولین المحتملین   في  مراحل  التحقیق
 القدرة  على  تحدید وشرح الفساد الرسمي  وأنواعھ وأمثلة  علي حاالتھ وأعراضھ 

  فھم  وشرح  مدفوعات  الرشوة المباشرة  والغیر  مباشرة عمل  مخطط  بیاني لموظفین  الدولة  المرتشین 
 والتعرف  علي  الموظف    بواسطة  التقنیات  السریة

 تحدید  مصادر  المعلومات  واالستخبارات  في  قضایا  الفساد 
  استخدام  تقنیات  التحقیق  المناسبة  والتي  تحتوي  على  التتبع  الجسدي  واإللكتروني.واستخدام المخبرین 
 والمحققین  السریین استخدام ھذه التقنیات في مراحل  التحقیق   سیساعد علي اتخاذ  القرار الصحیح  من

حیث الوقت  والمكان
جمع األدلة اإللكترونیة والوثائق  ذات  الصلة بحاالت  الفساد  بشكل  مناسب 

سوف  یتعلمون  ویطبقون  األسالیب  المتبعة  أثناء  التحقیقات  والمقابلة  مع  مجرمي  الرشوة 

:

.
.

.

.
.

.
.

.

:
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رقم الكتالوج
06 - TADOC 

 مدة التدریب
5 إسبوع/1 أيام   

 تدریب مكافحة تمویل اإلرھاب
وتبییض األموال

 عدد المشاركین
20-16

شخصیة (بروفیل) المشاركین
األدني المستوي   القانون ذوات    تطبیق   في   المختصین  المشاركین  لمجموعة  التدریبي موجھ  البرنامج    ھذا 
في للعمل  أو مؤھلین  والمختصین  والمخدرات   المنظمة  الجرائم  یعملون في وحدات مكافحة  الذین   والمتوسط 

.تحقیقات الجرائم المالیة

الغرض من التدریب
تمویل مكافحة  وحدات  في  یعملون  الذین  القانون  تطبیق  عناصر  تزوید  التدریبي.  البرنامج  ھذا  من   الغرض 
بواجباتھم القیام  من  لتمكینھم  الالزمة  والقدرات  والمھارات  الالزمة  بالمعلومات  األموال  وتبییض   اإلرھاب 

             ومسؤولیاتھم بشكل ناجح

أھداف التدریب
في نھایة ھذه الدورة یستطیع المشاركون

التعرف علي دور وحدة التحقیق في الجرائم المالیة 
وضع وتطبیق الخطة الالزمة لعمل تحقیق فعال لغسیل االموال 

 التعرف علي التقنیات المستخدمة في التعرف علي االموال واالشخاص في التحقیقات المالیة وتحلیل الوثائق 
وتوضیح بصمات االوراق

األموال  تحویل  عملیات  وفھم  المالیة  المؤسسات  تستخدمھا  التي  األموال  تحویل  أنظمة  تلخیص   إمكانیة 
المشبوھة

تحدید المؤشرات االساسیة التي تعبر عن حركات غسیل االموال 
 تلخیص االتفاقیات والقوانین الدولیة المتعلقة بغسیل األموال وحجزھا ومصادرتھا 

عرض األدلة التي تم جمعھا خالل عملیة التحقیق بشكل فعال في المحكمة 
 التعرف علي األسالیب المتبعة في تحقیقات غسیل األموال في تركیا والدول األعضاء في االتحاد األوروبي 

معرفة وتطبیق التقنیات المستخدمة اثناء التحقیق ومقابلة مجرمي الرشوة

:

.

.

.

.
.

.

.
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رقم الكتالوج
06 - TADOC 

 مدة التدریب
5 إسبوع/1 أيام   

 تدریب مكافحة تمویل اإلرھاب
وتبییض األموال

 عدد المشاركین
20-16

شخصیة (بروفیل) المشاركین
األدني المستوي   القانون ذوات    تطبیق   في   المختصین  المشاركین  لمجموعة  التدریبي موجھ  البرنامج    ھذا 
في للعمل  أو مؤھلین  والمختصین  والمخدرات   المنظمة  الجرائم  یعملون في وحدات مكافحة  الذین   والمتوسط 

.تحقیقات الجرائم المالیة

الغرض من التدریب
تمویل مكافحة  وحدات  في  یعملون  الذین  القانون  تطبیق  عناصر  تزوید  التدریبي.  البرنامج  ھذا  من   الغرض 
بواجباتھم القیام  من  لتمكینھم  الالزمة  والقدرات  والمھارات  الالزمة  بالمعلومات  األموال  وتبییض   اإلرھاب 

             ومسؤولیاتھم بشكل ناجح

أھداف التدریب
في نھایة ھذه الدورة یستطیع المشاركون

التعرف علي دور وحدة التحقیق في الجرائم المالیة 
وضع وتطبیق الخطة الالزمة لعمل تحقیق فعال لغسیل االموال 

 التعرف علي التقنیات المستخدمة في التعرف علي االموال واالشخاص في التحقیقات المالیة وتحلیل الوثائق 
وتوضیح بصمات االوراق

األموال  تحویل  عملیات  وفھم  المالیة  المؤسسات  تستخدمھا  التي  األموال  تحویل  أنظمة  تلخیص   إمكانیة 
المشبوھة

تحدید المؤشرات االساسیة التي تعبر عن حركات غسیل االموال 
 تلخیص االتفاقیات والقوانین الدولیة المتعلقة بغسیل األموال وحجزھا ومصادرتھا 

عرض األدلة التي تم جمعھا خالل عملیة التحقیق بشكل فعال في المحكمة 
 التعرف علي األسالیب المتبعة في تحقیقات غسیل األموال في تركیا والدول األعضاء في االتحاد األوروبي 

معرفة وتطبیق التقنیات المستخدمة اثناء التحقیق ومقابلة مجرمي الرشوة

:

.

.

.

.
.

.

.
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رقم الكتالوج
07 - TADOC 

 مدة التدریب
5 إسبوع/1 أيام   

المكشــوفة المصــادر   إســتخبارات 
في تحقیقات الجریمة

 عدد المشاركین
20-16

شخصیة (بروفیل) المشاركین
ھذا البرنامج التدریبي:

استخبارات  تحلیل  وحدات  في  سیعملون  الدورة  ھذه  نھایة  مع  أو  یعملون  الذین  االمنیة  االجھزة   لعناصر 
الجریمة أو الوحدات التقنیة والعملیاتیة

أن یكون المشاركین من عناصر تطبیق القانون ذات درایة علي انظمة تشغیل وندوز ویستخدمونھا 

.
.

الغرض من التدریب
القانون بالمعلومات والمھارات والقدرات التدریبي ھو تزوید عناصر تطبیق  البرنامج   الغرض األساسي  لھذا 
االجتماعي. التواصل  ووسائل  المكشوفة  بالمصادر  المتعلقة  البیانات  تحلیل  من  تمكینھم  اجل  من   الالزمة 

                                                      والحصول علي معلومات استخباراتیة من بالمصادر

أھداف التدریب
في نھایة ھذه الدورة یستطیع المشاركون

التعرف علي انواع المصادر المكشوفة 
القدرة علي جمع البیانات من المصادر المكشوفة 

القدرة علي معرفة كیفیة رصد مواقع االنترنت وحسابات االشخاص التي تشكل عنصر جریمة 
اكتشاف ما إذا كانت الصور التي تم الحصول علیھا بحوزتھم  لھا نسخ أو صور شبیھة على اإلنترنت أم ال 

فھم وتطبیق المفاھیم األساسیة في موضوع تحلیل وسائل التواصل االجتماعي 
الحصول علي بیانات شخصیة من وسائل التواصل االجتماعي 

 الحصول علي معلومات عن برامج 
والتعرف علي  الحسابات المزیفة والتطبیقات خادعة                                      
التھریب  التي تشكل عنصر جریمة من حیث  البحث بشكل فعال ورصد مواقع االنترنت   إستخدام وسائل 

والجرائم المنظمة
 التعرف على أنواع البرامج المستخدمة في العالم في مجال إستخبارات المصادر المكشوفة  

:

.

.
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رقم الكتالوج
07 - TADOC 

 مدة التدریب
5 إسبوع/1 أيام   

المكشــوفة المصــادر   إســتخبارات 
في تحقیقات الجریمة

 عدد المشاركین
20-16

شخصیة (بروفیل) المشاركین
ھذا البرنامج التدریبي:

استخبارات  تحلیل  وحدات  في  سیعملون  الدورة  ھذه  نھایة  مع  أو  یعملون  الذین  االمنیة  االجھزة   لعناصر 
الجریمة أو الوحدات التقنیة والعملیاتیة

أن یكون المشاركین من عناصر تطبیق القانون ذات درایة علي انظمة تشغیل وندوز ویستخدمونھا 

.
.

الغرض من التدریب
القانون بالمعلومات والمھارات والقدرات التدریبي ھو تزوید عناصر تطبیق  البرنامج   الغرض األساسي  لھذا 
االجتماعي. التواصل  ووسائل  المكشوفة  بالمصادر  المتعلقة  البیانات  تحلیل  من  تمكینھم  اجل  من   الالزمة 

                                                      والحصول علي معلومات استخباراتیة من بالمصادر

أھداف التدریب
في نھایة ھذه الدورة یستطیع المشاركون

التعرف علي انواع المصادر المكشوفة 
القدرة علي جمع البیانات من المصادر المكشوفة 

القدرة علي معرفة كیفیة رصد مواقع االنترنت وحسابات االشخاص التي تشكل عنصر جریمة 
اكتشاف ما إذا كانت الصور التي تم الحصول علیھا بحوزتھم  لھا نسخ أو صور شبیھة على اإلنترنت أم ال 

فھم وتطبیق المفاھیم األساسیة في موضوع تحلیل وسائل التواصل االجتماعي 
الحصول علي بیانات شخصیة من وسائل التواصل االجتماعي 

 الحصول علي معلومات عن برامج 
والتعرف علي  الحسابات المزیفة والتطبیقات خادعة                                      
التھریب  التي تشكل عنصر جریمة من حیث  البحث بشكل فعال ورصد مواقع االنترنت   إستخدام وسائل 

والجرائم المنظمة
 التعرف على أنواع البرامج المستخدمة في العالم في مجال إستخبارات المصادر المكشوفة  

:
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ر�ا�ة دا�رة مكاف�ة الت�ریب وال�را�م الم��مة ا�كادیمیة التركیة الدولیة لمكاف�ة الت�ریب وال�را�م الم��مة
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رقم الكتالوج
08 - TADOC 

 مدة التدریب
5 إسبوع/1 أيام   

تكتیكات شرطة العملیات

 عدد المشاركین
18-14

شخصیة (بروفیل) المشاركین
 ھذا البرنامج التدریبي موجھ لمجموعة المشاركین المختصین في  تطبیق  القانون ذوات   الدرجة  األولي  ضباط

.                                                         وضباط صف الذین یعملون أو سیعملون في وحدات مكافحة الجرائم المنظمة والتھریب

الغرض من التدریب
 الغرض األساسي  لھذا البرنامج التدریبي ھو تزوید المشاركین الذین یعملون في وحدات مكافحة الجرائم المنظمة
 والتھریب بالمعلومات والتجربة وقیم التعامل التي تمكنھم من التخطیط وتنفیذ وادارة المھمات العملیاتیة بشكل

.ناجح

أھداف التدریب
في نھایة ھذه الدورة یستطیع المشاركون

تخطیط وإدارة المھمات العملیاتیة 
معرفة المباديء الالزمة لمھارات الرمایة الدقیقة وتطبیقھا 

یستطیعون حمل األسلحة الناریة التي یستخدمونھا بشكل امن واستخدامھا في الرمایة التكتیكیة 
تطبیق مبادئ التواصل التكتیكي  

وضع الخطط  والتحضیر لصد الھجمات ویكونوعلى درایة بالخیارات البدیلة 
إدراك أھمیة جمع المعلومات االستخباراتیة الالزمة قبل البدء بالعملیة 

وضع طوق امني حول المباني المستھدفة 
حمایة الشھود والمشتبھ بھم الموقوفین من اي ھجمات 

 حمایة انفسھم من اي ھجمات قد یقوم بھا المشتبھ بھم تجاھھم اثناء القاء القبض علیھم. والقدرة علي تكبیلھم 
وتفتیشھم ونقلھم بشكل أمن

تطبیق مبادئ اإلسعافات األولیة ضد الجروح الناجمة عن األسلحة الناریة 

:

.
.

.

.
.
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.

.
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رقم الكتالوج
08 - TADOC 

 مدة التدریب
5 إسبوع/1 أيام   

تكتیكات شرطة العملیات

 عدد المشاركین
18-14

شخصیة (بروفیل) المشاركین
 ھذا البرنامج التدریبي موجھ لمجموعة المشاركین المختصین في  تطبیق  القانون ذوات   الدرجة  األولي  ضباط

.                                                         وضباط صف الذین یعملون أو سیعملون في وحدات مكافحة الجرائم المنظمة والتھریب

الغرض من التدریب
 الغرض األساسي  لھذا البرنامج التدریبي ھو تزوید المشاركین الذین یعملون في وحدات مكافحة الجرائم المنظمة
 والتھریب بالمعلومات والتجربة وقیم التعامل التي تمكنھم من التخطیط وتنفیذ وادارة المھمات العملیاتیة بشكل

.ناجح

أھداف التدریب
في نھایة ھذه الدورة یستطیع المشاركون

تخطیط وإدارة المھمات العملیاتیة 
معرفة المباديء الالزمة لمھارات الرمایة الدقیقة وتطبیقھا 

یستطیعون حمل األسلحة الناریة التي یستخدمونھا بشكل امن واستخدامھا في الرمایة التكتیكیة 
تطبیق مبادئ التواصل التكتیكي  

وضع الخطط  والتحضیر لصد الھجمات ویكونوعلى درایة بالخیارات البدیلة 
إدراك أھمیة جمع المعلومات االستخباراتیة الالزمة قبل البدء بالعملیة 

وضع طوق امني حول المباني المستھدفة 
حمایة الشھود والمشتبھ بھم الموقوفین من اي ھجمات 

 حمایة انفسھم من اي ھجمات قد یقوم بھا المشتبھ بھم تجاھھم اثناء القاء القبض علیھم. والقدرة علي تكبیلھم 
وتفتیشھم ونقلھم بشكل أمن

تطبیق مبادئ اإلسعافات األولیة ضد الجروح الناجمة عن األسلحة الناریة 

:
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كتالو� التدریب الدولي

ر�ا�ة دا�رة مكاف�ة الت�ریب وال�را�م الم��مة ا�كادیمیة التركیة الدولیة لمكاف�ة الت�ریب وال�را�م الم��مة
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رقم الكتالوج
09 - TADOC 

 مدة التدریب
5 إسبوع/1 أيام   

قیادة الشرطة وإدارة العملیة

 عدد المشاركین
20-16

شخصیة (بروفیل) المشاركین
 ھذا البرنامج التدریبي موجھ لمجموعة المشاركین الذین یعملون في أجھزتھم األمنیة علي إنفاذ القانون الذین لدیھم

.واجبات ومسؤولیات رفیعة المستوى واصحاب الدرجات العالیة والمتوسطة

الغرض من التدریب
 الغرض من ھذا البرنامج ؛ تزوید المشاركین بالمعرفة والمھارات والتجربة الالزمة إلدارة العملیات التي یتم
 تنفیذھا من طرف اجھزتھم االمنیة بشكل فعال. یتوقع من المشاركین تطبیق أنشطة اإلدارة من خالل التأكید على

 مفاھیم وأسالیب القیادة والقیادة الحدیثة

أھداف التدریب
في نھایة ھذه الدورة یستطیع المشاركون

فھم سلوكیات القیادة الفعالة والتمییزبین القیادة واإلدارة 
تطویر المھارات الخاصة الضروریة لقادة الشرطة 

إظھار وتبني رؤیة القیادة والجمع بین وظائف القیادة الرئیسیة وتطبیق اإلدارة الخاصة بھم 
 یعرفون ان یصبحو قدوة وینفذوھا بتعامالتھم 

القدرة على تقاسم الصالحیات مع أولئك الموجودین في دائرتھم، وتحفیزھم وإلھامھم 
القدرة علي  التخطیط وإدارة وتنفیذ عملیات الشرطة بشكل ناجح 
إظھار مھارة اتخاذ قرارات إستراتیجیة من أجل اجھزتھم االمنیة 

التفكیر بشكل استراتیجي والتعامل بشكل دیموقراطي في الفعالیات الشرطیة 

:
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كتالو� التدریب الدولي
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رقم الكتالوج
09 - TADOC 

 مدة التدریب
5 إسبوع/1 أيام   

قیادة الشرطة وإدارة العملیة

 عدد المشاركین
20-16

شخصیة (بروفیل) المشاركین
 ھذا البرنامج التدریبي موجھ لمجموعة المشاركین الذین یعملون في أجھزتھم األمنیة علي إنفاذ القانون الذین لدیھم

.واجبات ومسؤولیات رفیعة المستوى واصحاب الدرجات العالیة والمتوسطة

الغرض من التدریب
 الغرض من ھذا البرنامج ؛ تزوید المشاركین بالمعرفة والمھارات والتجربة الالزمة إلدارة العملیات التي یتم
 تنفیذھا من طرف اجھزتھم االمنیة بشكل فعال. یتوقع من المشاركین تطبیق أنشطة اإلدارة من خالل التأكید على

 مفاھیم وأسالیب القیادة والقیادة الحدیثة

أھداف التدریب
في نھایة ھذه الدورة یستطیع المشاركون

فھم سلوكیات القیادة الفعالة والتمییزبین القیادة واإلدارة 
تطویر المھارات الخاصة الضروریة لقادة الشرطة 

إظھار وتبني رؤیة القیادة والجمع بین وظائف القیادة الرئیسیة وتطبیق اإلدارة الخاصة بھم 
 یعرفون ان یصبحو قدوة وینفذوھا بتعامالتھم 

القدرة على تقاسم الصالحیات مع أولئك الموجودین في دائرتھم، وتحفیزھم وإلھامھم 
القدرة علي  التخطیط وإدارة وتنفیذ عملیات الشرطة بشكل ناجح 
إظھار مھارة اتخاذ قرارات إستراتیجیة من أجل اجھزتھم االمنیة 

التفكیر بشكل استراتیجي والتعامل بشكل دیموقراطي في الفعالیات الشرطیة 
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رقم الكتالوج
10 - TADOC 

 مدة التدریب
5 إسبوع/1 أيام   

تدریب الرصد بالوسائل التقنیة

 عدد المشاركین
20-16

شخصیة (بروفیل) المشاركین
  ھذا البرنامج التدریبي موجھ لمجموعة المشاركین المختصین في  تطبیق  القانون ذوات   الدرجة  المتوسطة
 واالدني الذین یعملون أو سیعملون في وحدات مكافحة الجرائم المنظمة والتھریب. یجب أن یكون المشاركین ذات
 معرفة في التعامل مع المواضیع الكھربائیة واإللكترونیة وذات مستوى أساسي في الكمبیوتر واصحاب خبرة

.میدانیة كافیة

الغرض من التدریب
القانون في وحدات مكافحة إنفاذ  یعملون علي  الذین  المشاركین  تزوید  التدریبي ھو  البرنامج   الغرض من ھذا 
وتطبیقھا التقنیة  بالوسائل  المراقبة  العمال  الالزمة   والمھارات  بالمعلومات  والتھریب  المنظمة   الجرائم 

واختیارالطریقة والعناصر بشكل فعال ومختص وأخالقي

أھداف التدریب
في نھایة ھذه الدورة یستطیع المشاركون

التمكن من البدء باعمال المراقبة بالوسائل التقنیة والتطویر والتركیب وتحدید معاییر أنشطة المراقبة 
اعتماد معاییر السریة في أعمال المراقبة بالوسائل التقنیة 

القدرة على تنفیذ تطبیقات قریبة من الظروف المیدانیة 
القدرة على وصف المھمة في أعمال المراقبة بالوسائل التقنیة 

القدرة على زیادة الكفائة في أعمال المراقبة بالوسائل التقنیة 

:

.
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رقم الكتالوج
10 - TADOC 

 مدة التدریب
5 إسبوع/1 أيام   

تدریب الرصد بالوسائل التقنیة

 عدد المشاركین
20-16

شخصیة (بروفیل) المشاركین
  ھذا البرنامج التدریبي موجھ لمجموعة المشاركین المختصین في  تطبیق  القانون ذوات   الدرجة  المتوسطة
 واالدني الذین یعملون أو سیعملون في وحدات مكافحة الجرائم المنظمة والتھریب. یجب أن یكون المشاركین ذات
 معرفة في التعامل مع المواضیع الكھربائیة واإللكترونیة وذات مستوى أساسي في الكمبیوتر واصحاب خبرة

.میدانیة كافیة

الغرض من التدریب
القانون في وحدات مكافحة إنفاذ  یعملون علي  الذین  المشاركین  تزوید  التدریبي ھو  البرنامج   الغرض من ھذا 
وتطبیقھا التقنیة  بالوسائل  المراقبة  العمال  الالزمة   والمھارات  بالمعلومات  والتھریب  المنظمة   الجرائم 

واختیارالطریقة والعناصر بشكل فعال ومختص وأخالقي

أھداف التدریب
في نھایة ھذه الدورة یستطیع المشاركون

التمكن من البدء باعمال المراقبة بالوسائل التقنیة والتطویر والتركیب وتحدید معاییر أنشطة المراقبة 
اعتماد معاییر السریة في أعمال المراقبة بالوسائل التقنیة 

القدرة على تنفیذ تطبیقات قریبة من الظروف المیدانیة 
القدرة على وصف المھمة في أعمال المراقبة بالوسائل التقنیة 

القدرة على زیادة الكفائة في أعمال المراقبة بالوسائل التقنیة 

:

.

.
.

.
.

.
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رقم الكتالوج
11 - TADOC 

 مدة التدریب
5 إسبوع/1 أيام   

تحلیل المخاطر وتقنیات البحث

 عدد المشاركین
14-12

شخصیة (بروفیل) المشاركین
األولي الدرجة   ذوات    القانون  تطبیق   في   المختصین  المشاركین  لمجموعة  موجھ  التدریبي  البرنامج   ھذا 
التھریب ویعملون في وحدات المسؤلیة االساسیة عن مكافحة   والمتوسطة من  ضباط وضباط صف اصحاب 

.مكافحة التھریب

.

.

.

.

.

.
.

الغرض من التدریب
 الغرض األساسي  لھذا البرنامج التدریبي ھو تزوید ودعم المشاركین بالمعلومات والمھارة والمعاملة الالزمة

لمكافحة عملیات التھریب بشكل فعال و متخصص في المطارات

أھداف التدریب
في نھایة ھذه الدورة یستطیع المشاركون

تحدید المواقف التي یتطلب البحث فیھا عن طریق إجراء تحلیل المخاطر بشكل صحیح 
 تطبیق تقنیات البحث المھنیة الشاملة والمنھجیة في عملیات البحث لألشیاء االموال أماكن العمل المركبات 

واالشخاص
تحدید الشخصیة التي تشكل خطر من االشخاص والمركبات واالموال واالشیاء 

 إختیار الخطة المناسبة لعملیة البحث وتحدید تقنیة االقتراب من االشخاص والمركبات واالموال واالشیاء 
التي سیتم تفتیشھا. االدارة والسیطرة علي ھذه االشیاء والتبلیغ قبل وبعد عملیات البحث

إلى  الرامیة  التدابیر  قد تشكل خطرا على صحة اإلنسان وسالمتھ وأخذ  التي  المخاطر   القدرة على شرح 
القضاء على ھذه التھدیدات أو التقلیل منھا

القدرة علي تسجیل والحفاظ على األدلة بعد عملیلت البحث وفقا لإلجراءات ذات الصلة 

:
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رقم الكتالوج
11 - TADOC 

 مدة التدریب
5 إسبوع/1 أيام   

تحلیل المخاطر وتقنیات البحث

 عدد المشاركین
14-12

شخصیة (بروفیل) المشاركین
األولي الدرجة   ذوات    القانون  تطبیق   في   المختصین  المشاركین  لمجموعة  موجھ  التدریبي  البرنامج   ھذا 
التھریب ویعملون في وحدات المسؤلیة االساسیة عن مكافحة   والمتوسطة من  ضباط وضباط صف اصحاب 

.مكافحة التھریب

.

.

.

.

.

.
.

الغرض من التدریب
 الغرض األساسي  لھذا البرنامج التدریبي ھو تزوید ودعم المشاركین بالمعلومات والمھارة والمعاملة الالزمة

لمكافحة عملیات التھریب بشكل فعال و متخصص في المطارات

أھداف التدریب
في نھایة ھذه الدورة یستطیع المشاركون

تحدید المواقف التي یتطلب البحث فیھا عن طریق إجراء تحلیل المخاطر بشكل صحیح 
 تطبیق تقنیات البحث المھنیة الشاملة والمنھجیة في عملیات البحث لألشیاء االموال أماكن العمل المركبات 

واالشخاص
تحدید الشخصیة التي تشكل خطر من االشخاص والمركبات واالموال واالشیاء 

 إختیار الخطة المناسبة لعملیة البحث وتحدید تقنیة االقتراب من االشخاص والمركبات واالموال واالشیاء 
التي سیتم تفتیشھا. االدارة والسیطرة علي ھذه االشیاء والتبلیغ قبل وبعد عملیات البحث

إلى  الرامیة  التدابیر  قد تشكل خطرا على صحة اإلنسان وسالمتھ وأخذ  التي  المخاطر   القدرة على شرح 
القضاء على ھذه التھدیدات أو التقلیل منھا

القدرة علي تسجیل والحفاظ على األدلة بعد عملیلت البحث وفقا لإلجراءات ذات الصلة 

:
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رقم الكتالوج
12 - TADOC 

 مدة التدریب
5 إسبوع/1 أيام   

 تحلیــل المخاطــر فــي جرائــم التھریــب
وتقنیات التفتیش في المطارات

 عدد المشاركین
20-16

شخصیة (بروفیل) المشاركین
في وحدات یعملون  الذین  القانون  تطبیق   في   المختصین  المشاركین  لمجموعة  موجھ  التدریبي  البرنامج   ھذا 

.مكافحة جرائم التھریب في المطارات

الغرض من التدریب
 الغرض األساسي  لھذا البرنامج التدریبي ھو تزوید ودعم المشاركین بالمعلومات والمھارة والمعاملة الالزمة

.لمكافحة عملیات التھریب بشكل فعال و متخصص في المطارات

أھداف التدریب
في نھایة ھذه الدورة یستطیع المشاركون

في نھایة ھذه الدورة یستطیع المشاركون
شرح خط سیر حركات التھریب التي تتم عن طریق الجو وتوضیح وجھتھا وأھدافھا 

القدرة على إجراء تحلیل للمخاطر في الرحالت الجویة والمسافرین والبضائع واالمتعة وتحدید مالمحھا 
معرفة سلوكیات الراكب المشتبھ بھ. والقدرة علي فھم مالمح الركاب من باب المدخل إلى باب الخروج 

القدرة على إجراء المقابالت والتحقیقات بفعالیة مع الركاب المشتبھ بھم  
 فحص والتحقق من معلومات السفر 

تحدید اسالیب التخفي المشھورة 
تطبیق تقنیات البحث المھنیة الشاملة والمنھجیة في عملیات البحث لألشخاص واالمتعة واالشیاء والبضائع 

تحدید االوضاع التي یمكن اإلستفادة فیھا من الكالب البولبسیة للبحث في المطارات 
 إدراك اھمیة الجرائم في المطارات وعلیات التھریب عبر الموانئ الجویة 

:

.
.

.

.
.

.
.

.
.

.
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رقم الكتالوج
12 - TADOC 

 مدة التدریب
5 إسبوع/1 أيام   

 تحلیــل المخاطــر فــي جرائــم التھریــب
وتقنیات التفتیش في المطارات

 عدد المشاركین
20-16

شخصیة (بروفیل) المشاركین
في وحدات یعملون  الذین  القانون  تطبیق   في   المختصین  المشاركین  لمجموعة  موجھ  التدریبي  البرنامج   ھذا 

.مكافحة جرائم التھریب في المطارات

الغرض من التدریب
 الغرض األساسي  لھذا البرنامج التدریبي ھو تزوید ودعم المشاركین بالمعلومات والمھارة والمعاملة الالزمة

.لمكافحة عملیات التھریب بشكل فعال و متخصص في المطارات

أھداف التدریب
في نھایة ھذه الدورة یستطیع المشاركون

في نھایة ھذه الدورة یستطیع المشاركون
شرح خط سیر حركات التھریب التي تتم عن طریق الجو وتوضیح وجھتھا وأھدافھا 

القدرة على إجراء تحلیل للمخاطر في الرحالت الجویة والمسافرین والبضائع واالمتعة وتحدید مالمحھا 
معرفة سلوكیات الراكب المشتبھ بھ. والقدرة علي فھم مالمح الركاب من باب المدخل إلى باب الخروج 

القدرة على إجراء المقابالت والتحقیقات بفعالیة مع الركاب المشتبھ بھم  
 فحص والتحقق من معلومات السفر 

تحدید اسالیب التخفي المشھورة 
تطبیق تقنیات البحث المھنیة الشاملة والمنھجیة في عملیات البحث لألشخاص واالمتعة واالشیاء والبضائع 

تحدید االوضاع التي یمكن اإلستفادة فیھا من الكالب البولبسیة للبحث في المطارات 
 إدراك اھمیة الجرائم في المطارات وعلیات التھریب عبر الموانئ الجویة 

:

.
.

.

.
.

.
.

.
.

.
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رقم الكتالوج
13 - TADOC 

 مدة التدریب
5 إسبوع/1 أيام   

تدریب مكافحة التھریب

 عدد المشاركین
20-16

شخصیة (بروفیل) المشاركین
األولي الدرجة   ذوات    القانون  تطبیق   في   المختصین  المشاركین  لمجموعة  موجھ  التدریبي  البرنامج   ھذا 
التھریب ویعملون في وحدات المسؤلیة االساسیة عن مكافحة   والمتوسطة من  ضباط وضباط صف اصحاب 

.مكافحة التھریب

الغرض من التدریب
 الغرض األساسي  لھذا البرنامج التدریبي ھو مساعدة المشاركین اصحاب المعلومات والقدرة الكافیة علي إدارة

.تحقیقات التھریب بشكل فعال وإكسابھم القدرة علي مكافحة اعمال التھریب

أھداف التدریب
في نھایة ھذه الدورة یستطیع المشاركون

 جمع البیانات والمعلومات المتعلقة بنوع وطبیعة الجریمة  وإثباتھا باالدلة وتحدید األھداف المحتملة وفھم 
منھجیات التحقیق التي ینبغي تطبیقھا في جرائم التھریب في مراحل العملیات وجمع االدلة

في  المھربین  قبل  استخدامھا من  یتم  التي  الشائعة  والطرق  التھریب  أنواع مختلفة من جرائم   فھم وشرح 
التھریب

القدرة علي القیام بتحلیل المخاطر في عملیات تحدید أنشطة التھریب وتحدید مالمحھا 
فھم المفاھیم القانونیة واألنظمة المتعلقة بأنواع الجرائم التي تم تقییمھا ضمن جرائم التھریب 

سرد أسالیب التحقیق الخاصة التي یتم تطبیقھا في جرائم التھریب 
القدرة علي تخطیط وإدارة وتنفیذ عملیات وتحقیقات مكافحة التھریب بشكل فعال وناجح 

 القدرة على الحصول على بیانات وإفادة صحیحة وشاملة باستخدام تقنیات البحث الفعالة ومھارات التواصل 
اللفظي وغیر اللفظي

:

.

.
.

.
.

.

.
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رقم الكتالوج
13 - TADOC 

 مدة التدریب
5 إسبوع/1 أيام   

تدریب مكافحة التھریب

 عدد المشاركین
20-16

شخصیة (بروفیل) المشاركین
األولي الدرجة   ذوات    القانون  تطبیق   في   المختصین  المشاركین  لمجموعة  موجھ  التدریبي  البرنامج   ھذا 
التھریب ویعملون في وحدات المسؤلیة االساسیة عن مكافحة   والمتوسطة من  ضباط وضباط صف اصحاب 

.مكافحة التھریب

الغرض من التدریب
 الغرض األساسي  لھذا البرنامج التدریبي ھو مساعدة المشاركین اصحاب المعلومات والقدرة الكافیة علي إدارة

.تحقیقات التھریب بشكل فعال وإكسابھم القدرة علي مكافحة اعمال التھریب

أھداف التدریب
في نھایة ھذه الدورة یستطیع المشاركون

 جمع البیانات والمعلومات المتعلقة بنوع وطبیعة الجریمة  وإثباتھا باالدلة وتحدید األھداف المحتملة وفھم 
منھجیات التحقیق التي ینبغي تطبیقھا في جرائم التھریب في مراحل العملیات وجمع االدلة

في  المھربین  قبل  استخدامھا من  یتم  التي  الشائعة  والطرق  التھریب  أنواع مختلفة من جرائم   فھم وشرح 
التھریب

القدرة علي القیام بتحلیل المخاطر في عملیات تحدید أنشطة التھریب وتحدید مالمحھا 
فھم المفاھیم القانونیة واألنظمة المتعلقة بأنواع الجرائم التي تم تقییمھا ضمن جرائم التھریب 

سرد أسالیب التحقیق الخاصة التي یتم تطبیقھا في جرائم التھریب 
القدرة علي تخطیط وإدارة وتنفیذ عملیات وتحقیقات مكافحة التھریب بشكل فعال وناجح 

 القدرة على الحصول على بیانات وإفادة صحیحة وشاملة باستخدام تقنیات البحث الفعالة ومھارات التواصل 
اللفظي وغیر اللفظي

:

.

.
.

.
.

.

.
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رقم الكتالوج
14 - TADOC 

 مدة التدریب
5 إسبوع/1 أيام   

 تحقیقــات الجریمــة المنظمــة وتقنیــات
التحقیق

 عدد المشاركین
20-16

شخصیة (بروفیل) المشاركین
من األمنیة  أجھزتھم  في  القانون  إنفاذ  علي  یعملون  الذین  المشاركین  لمجموعة  موجھ  التدریبي  البرنامج   ھذا 
 الضباط في وحدات مكافحة الجرائم المنظمة اصحاب المسؤلیة االساسیة عن مكافحة الجرائم المنظمة والتحقیق

فیھا
.تعتبر تجربة وخبرة المشاریكین في تطبیق القانون أولویة لھذا البرنامج

الغرض من التدریب
في یعملون  الذین  القانون  عناصرإنفاذ  من  المشاركین  مساعدة  ھو  التدریبي  البرنامج  لھذا  األساسي    الغرض 
 وحدات مكافحة الجرائم المنظمة والتھریب علي تطویر سلوكیاتھم وقدراتھم ومھاراتھم بھدف تقدیم خدمات ذات

جودة ألداء واجباتھم في التحقیقات الجنائیة وفقا للمبادئ األخالقیة بثقة وشمولیة واختصاص

أھداف التدریب
في نھایة ھذه الدورة یستطیع المشاركون

فھم الجریمة المنظمة وشرح األسالیب التي یتبعھا شبكات الجرائم المنظمة
 فھم السمات الممیزة والموجودة في طبیعة منظمات الجرائم المنظمة والقدرة علي إدارة العملیات وتحقیقات 

الجریمة المنظمة
شرح دورة اإلستخبارات وتلخیص مصادر معلومات العناصر.

الصحیح  القرار  اتخاذ  علي  والقدرة  والجسدي  التقني  التتبع  ومن ضمنھا  المناسبة  التحقیق  تقنیات   تطبیق 
بالنسبة لمكان وتوقیت إستخدام ھذه التقنیات في كل مراحل التحقیق

إظھار القدرة على استخدام المخبرین كمصدر للمعلومات.
 االدارة والتخطیط بشكل ناجح للعملیات التي یتم تنفیذھا بھدف القبض علي المشتبھ بھم ومصادرة عائدات 

األنشطة اإلجرامیة
القدرة علي أخذ ببیانات وإفادة صارمة وشاملة وفقًا للمعاییر المؤسسیة والقواعد العدلیة 

القدرة علي جمع كل األدلة ذات الصلة وإعداد ملفات المحكمة بشكل مناسب للتقدم بطلب المالحقة القضائیة 
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28كتالو� التدریب الدولي 27

رقم الكتالوج
14 - TADOC 

 مدة التدریب
5 إسبوع/1 أيام   

 تحقیقــات الجریمــة المنظمــة وتقنیــات
التحقیق

 عدد المشاركین
20-16

شخصیة (بروفیل) المشاركین
من األمنیة  أجھزتھم  في  القانون  إنفاذ  علي  یعملون  الذین  المشاركین  لمجموعة  موجھ  التدریبي  البرنامج   ھذا 
 الضباط في وحدات مكافحة الجرائم المنظمة اصحاب المسؤلیة االساسیة عن مكافحة الجرائم المنظمة والتحقیق

فیھا
.تعتبر تجربة وخبرة المشاریكین في تطبیق القانون أولویة لھذا البرنامج

الغرض من التدریب
في یعملون  الذین  القانون  عناصرإنفاذ  من  المشاركین  مساعدة  ھو  التدریبي  البرنامج  لھذا  األساسي    الغرض 
 وحدات مكافحة الجرائم المنظمة والتھریب علي تطویر سلوكیاتھم وقدراتھم ومھاراتھم بھدف تقدیم خدمات ذات

جودة ألداء واجباتھم في التحقیقات الجنائیة وفقا للمبادئ األخالقیة بثقة وشمولیة واختصاص

أھداف التدریب
في نھایة ھذه الدورة یستطیع المشاركون

فھم الجریمة المنظمة وشرح األسالیب التي یتبعھا شبكات الجرائم المنظمة
 فھم السمات الممیزة والموجودة في طبیعة منظمات الجرائم المنظمة والقدرة علي إدارة العملیات وتحقیقات 

الجریمة المنظمة
شرح دورة اإلستخبارات وتلخیص مصادر معلومات العناصر.

الصحیح  القرار  اتخاذ  علي  والقدرة  والجسدي  التقني  التتبع  ومن ضمنھا  المناسبة  التحقیق  تقنیات   تطبیق 
بالنسبة لمكان وتوقیت إستخدام ھذه التقنیات في كل مراحل التحقیق

إظھار القدرة على استخدام المخبرین كمصدر للمعلومات.
 االدارة والتخطیط بشكل ناجح للعملیات التي یتم تنفیذھا بھدف القبض علي المشتبھ بھم ومصادرة عائدات 

األنشطة اإلجرامیة
القدرة علي أخذ ببیانات وإفادة صارمة وشاملة وفقًا للمعاییر المؤسسیة والقواعد العدلیة 

القدرة علي جمع كل األدلة ذات الصلة وإعداد ملفات المحكمة بشكل مناسب للتقدم بطلب المالحقة القضائیة 
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رقم الكتالوج
15 - TADOC 

 مدة التدریب
10 إسبوع/2 أيام   

تدریب المحقق السري

 عدد المشاركین
20-16

شخصیة (بروفیل) المشاركین
 تم تحضیرھذا البرنامج التدریبي لمجموعة المشاركین المتوفر في دولتھم قوانین وبنیھ تحتیة مناسبة الستخدام
 موظفین سریین والمسؤولین عن إنفاذ القانون الذین یعملون أو سیعملون في عملیات سریة في مكافحة التھریب

والجریمة المنظمة
یجب علي المشاركین أن یكونو متطوعین للعمل في العملیات السریة

أن یكونو اصحاب قدرة علي تقییم االوضاع 
أن یكونو اصحاب قدرة علي لعب أدوار مختلفة كموظفیین سریین 

أن یكونو اصحاب ذاكرة قویة ویثقون بأنفسھم ومبدعون ویفكرون بمنطقیة 

.

الغرض من التدریب
 الغرض األساسي  لھذا البرنامج التدریبي ھو تزوید المشاركین من عناصر إنفاذ القانون بالمعلومات والمھارة

.والمعاملة والقابلیة الالزمة إلدارة عملیات الموظفین السریین حسب التشریعات المعمول بھا

أھداف التدریب
في نھایة ھذه الدورة یستطیع المشاركون

والجریمة  التھریب  مكافحة   في عملیات  المستخدمین  السریین  الموظفیین  تقنیات  فھم وتطبیق   القدرةعلي 
المنظمة

القدرة علي شرح المتطلبات األساسیة واإلجراءات األساسیة الالزمة لبدء عملیة سریة 
القدرةعلي إظھار القدرات التي یجب ان تتوفر في موظف سري في سلوكھ وأفعالھ .

القدرة علي تطبیق تقنیات جمع األدلة واالستخبارات بشكل مباشر وآمن .
القدرة علي التحقق من المعلومات التي تم الحصول علیھا.
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رقم الكتالوج
15 - TADOC 

 مدة التدریب
10 إسبوع/2 أيام   

تدریب المحقق السري

 عدد المشاركین
20-16

شخصیة (بروفیل) المشاركین
 تم تحضیرھذا البرنامج التدریبي لمجموعة المشاركین المتوفر في دولتھم قوانین وبنیھ تحتیة مناسبة الستخدام
 موظفین سریین والمسؤولین عن إنفاذ القانون الذین یعملون أو سیعملون في عملیات سریة في مكافحة التھریب

والجریمة المنظمة
یجب علي المشاركین أن یكونو متطوعین للعمل في العملیات السریة

أن یكونو اصحاب قدرة علي تقییم االوضاع 
أن یكونو اصحاب قدرة علي لعب أدوار مختلفة كموظفیین سریین 

أن یكونو اصحاب ذاكرة قویة ویثقون بأنفسھم ومبدعون ویفكرون بمنطقیة 

.

الغرض من التدریب
 الغرض األساسي  لھذا البرنامج التدریبي ھو تزوید المشاركین من عناصر إنفاذ القانون بالمعلومات والمھارة

.والمعاملة والقابلیة الالزمة إلدارة عملیات الموظفین السریین حسب التشریعات المعمول بھا

أھداف التدریب
في نھایة ھذه الدورة یستطیع المشاركون

والجریمة  التھریب  مكافحة   في عملیات  المستخدمین  السریین  الموظفیین  تقنیات  فھم وتطبیق   القدرةعلي 
المنظمة

القدرة علي شرح المتطلبات األساسیة واإلجراءات األساسیة الالزمة لبدء عملیة سریة 
القدرةعلي إظھار القدرات التي یجب ان تتوفر في موظف سري في سلوكھ وأفعالھ .

القدرة علي تطبیق تقنیات جمع األدلة واالستخبارات بشكل مباشر وآمن .
القدرة علي التحقق من المعلومات التي تم الحصول علیھا.
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رقم الكتالوج
16 - TADOC 

 مدة التدریب
10 إسبوع/2 أيام   

تدریب تحلیل إستخبارات الجریمة
(المستوي المتقدم)

 عدد المشاركین
20-16

شخصیة (بروفیل) المشاركین
  ھذا  البرنامج  التدریبي  موجھ  لعناصراالجھزة األمنیة  المختصین في  تطبیق  القانون ذوات   المستوي  األدني
  والمتوسط  الذین  یعملون  أو  مؤھلین  للعمل  في  تحلیل  استخبارات  الجریمة  والفعالیات  المنظمة وحركات

.                                 السلع  والحركات  المالیة والتطورات  ألي  نشاط  ذات  میول  إجرامي

الغرض من التدریب
المتعلقة المعلومات   تحلیل   علي  القانون  تطبیق  عناصر  مساعدة  التدریبي  البرنامج  لھذا  األساسي     الغرض 
  بالجریمة  وعمل  تقییمات  استراتیجیة  وتقییمات  تكتیكیة وتحدید  البروفیالت  المستھدفة  والبروفیالت  المشكلة
  وتزویدھم    بالمھارات  والتقنیات  والمعلومات  الالزمة  التي  تساعدھم  في الحصول  على  معلومات  استخباریة

                                                                دقیقة وذات معني

أھداف التدریب
في نھایة ھذه الدورة یستطیع المشاركون

القدرة علي تطبیق التقنیات الالزمة لجمع وتخزین المعلومات االولیة ( الخام)  أثناء المھمات  التحلیلیة 
القدرة علي البحث في قواعد البیانات الالزمة اثناء المھمات التحلیلیة 

القدرة علي إنشاء قواعد بیانات وإدارتھا والبحث فیھا
القدرة علي تحلیل المعلومات الخام التي تم جمعھا باستخدام الوسائل والتقنیات الفعالة 

 إنشاء جداول مرئیة توضح  العناصر المتعلقة بالجریمة والعالقة بین ھذه العناصر من أجل أعمال  التحلیل 
استخدام التقنیات المختلفة لعرض المعلومات التي بأیدیھم سواء الخام أوالتي تم تحلیلھا

 سیكونون اصحاب رؤیة وإمكانیة وقابلیة في موضوع تطویر مشروع تحلیل مركزي وتطویر نظام یوفر 
إمكانیة التحلیل للمستخدمین عن بعد

 القدرةعلى استخدام اإلنترنت بفعالیة في التحقیقات الجنائیة والخصول علي معلومات عن تطبیقات الشرطة 
           المواكبة للتطورات التكنولوجیة الحدیثة

:
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رقم الكتالوج
16 - TADOC 

 مدة التدریب
10 إسبوع/2 أيام   

تدریب تحلیل إستخبارات الجریمة
(المستوي المتقدم)

 عدد المشاركین
20-16

شخصیة (بروفیل) المشاركین
  ھذا  البرنامج  التدریبي  موجھ  لعناصراالجھزة األمنیة  المختصین في  تطبیق  القانون ذوات   المستوي  األدني
  والمتوسط  الذین  یعملون  أو  مؤھلین  للعمل  في  تحلیل  استخبارات  الجریمة  والفعالیات  المنظمة وحركات

.                                 السلع  والحركات  المالیة والتطورات  ألي  نشاط  ذات  میول  إجرامي

الغرض من التدریب
المتعلقة المعلومات   تحلیل   علي  القانون  تطبیق  عناصر  مساعدة  التدریبي  البرنامج  لھذا  األساسي     الغرض 
  بالجریمة  وعمل  تقییمات  استراتیجیة  وتقییمات  تكتیكیة وتحدید  البروفیالت  المستھدفة  والبروفیالت  المشكلة
  وتزویدھم    بالمھارات  والتقنیات  والمعلومات  الالزمة  التي  تساعدھم  في الحصول  على  معلومات  استخباریة

                                                                دقیقة وذات معني

أھداف التدریب
في نھایة ھذه الدورة یستطیع المشاركون

القدرة علي تطبیق التقنیات الالزمة لجمع وتخزین المعلومات االولیة ( الخام)  أثناء المھمات  التحلیلیة 
القدرة علي البحث في قواعد البیانات الالزمة اثناء المھمات التحلیلیة 

القدرة علي إنشاء قواعد بیانات وإدارتھا والبحث فیھا
القدرة علي تحلیل المعلومات الخام التي تم جمعھا باستخدام الوسائل والتقنیات الفعالة 

 إنشاء جداول مرئیة توضح  العناصر المتعلقة بالجریمة والعالقة بین ھذه العناصر من أجل أعمال  التحلیل 
استخدام التقنیات المختلفة لعرض المعلومات التي بأیدیھم سواء الخام أوالتي تم تحلیلھا

 سیكونون اصحاب رؤیة وإمكانیة وقابلیة في موضوع تطویر مشروع تحلیل مركزي وتطویر نظام یوفر 
إمكانیة التحلیل للمستخدمین عن بعد

 القدرةعلى استخدام اإلنترنت بفعالیة في التحقیقات الجنائیة والخصول علي معلومات عن تطبیقات الشرطة 
           المواكبة للتطورات التكنولوجیة الحدیثة
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رقم الكتالوج
17 - TADOC 

 مدة التدریب
5 إسبوع/1 أيام   

 التدریــب األساســي علــي مكافحــة
الجرائم المنظمة والتھریب

 عدد المشاركین
20-16

شخصیة (بروفیل) المشاركین
 ھذا البرنامج التدریبي موجھ لمجموعة المشاركین الذین یعملون علي تطبیق القانون أصحاب الدرجات المتدنیة

.                                                                             والوسط ومبتدئون في العمل في وحدات مكافحة الجرائم المنظمة والتھریب

.

الغرض من التدریب
في یعملون  الذین  القانون  عناصرإنفاذ  من  المشاركین  مساعدة  ھو  التدریبي  البرنامج  لھذا  األساسي    الغرض 
وقدراتھم سلوكیاتھم  وتطویر  ومسؤلیاتھم  صالحیاتھم  فھم  علي  والتھریب  المنظمة  الجرائم  مكافحة   وحدات 
 ومھاراتھم بھدف تقدیم خدمات ذات جودة للمجتمع وأداء واجباتھم في التحقیقات الجنائیة وفقا للمبادئ األخالقیة

                                                                        بثقة وشمولیة واختصاص

أھداف التدریب
في نھایة ھذه الدورة یستطیع المشاركون

دورة  وإنشاء  وتقییمھا  ومقارنتھا  المعلومات  وجمع  االستخبارات  واتجاه  المعلومات  تحدید  علي   القدرة 
     استخبارات أثناء التحلیل وتحدید مجموعة عمل مختلفة أثناء جمع المعلومات واإلستخبارات

القدرة على اختیار وتدریب واستخدام المخبرین بطریقة فعالة وفقا لإلجراءات والقوانین المعتمدة   إظھار 
   والقیم االخالقیة الموثوق فیھا في عملیة جمع المعلومات وتكوین استخبارات

ومرن  منھجي  بشكل  التطبیق  مھارة  وإظھار  الصلة  ذات  واإلجراءات  القوانین  من  التحقق  على   القدرة 
واحترام القیم األخالقیة

على  الحصول  أجل  من  واألخالقیة  والعادلة  المنھجیة  للقواعد  المناسبة  التقنیات  تطبیق   إظھارمھارة 
 المعلومات ذات الصلة وتحدید الضحایا والشھود والمشتبھ بھم واألدلة, أثناء إجراء تحقیقات عامة حول الناس
                والمنظمات والمركبات والسفن الخ. المشتركة في حوادث أوالجرائم , في إطار اإلجراءات والقوانین المعتمدة

ظھار القدرة على تطبیق أسالیب منھجیة وعادلة وأخالقیة لتحدید الضحایا والشھود والمشتبھ بھم واألدلة 
 القدرة علي شرح معاییر الجریمة المنظمة في المحافل الدولیة ، وفھم األسالیب المعتمدة محلیا ودولیا في 

مكافحة أنشطة منظمات الجرائم المنظمة وكشف عناصر ھذه المنظمات
 فھم اشكال عمل التحقیقات الجنائبة حسب المتطلبات واالجراءات واالدلة والسیاسة والقوانین المتبعة واشكال 

 ارتكاب ھذه الجرائم من أجل مكافحة فعالة لجمیع جرائم التزویر والنصب والتقلید واإلحتیال
والقوانین  والسیاسة  واالدلة  واالجراءات  المتطلبات  حسب  وشاملة   دقیقة  وإفادة  بیانات  على   الحصول 
 واالصول التي ترتبط بصرامة بالقیم العادلة واألخالقیة ومبادئ حقوق اإلنسان أثناء مقابلة الضحایا والشھود

والمشتبھ بھم
 إظھارمھارة تخطیط وتنظیم العملیات بطریقة آمنة وسریة ومحترمة من جھة القیم األخالقیة في إطار سیاسة 

التأسیس واإلجراءات والقوانین المعتمدة
لزیادة  المطلوبة  بالحساسیة  والمركبات  والممتلكات  والسلع  االشخاص  من  بالواجبات,التحقق  القیام   أثناء 

الفاعلیة والفائدة وفقا للقواعد واإلجراءات ذات الصلة
 القدرة على إعداد الملفات للمؤسسات المعنیة حسب المعاییر والمتطلبات العدلیة بطریقة مھنیة ودقیقة في  

الوقت المناسب
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رقم الكتالوج
17 - TADOC 

 مدة التدریب
5 إسبوع/1 أيام   

 التدریــب األساســي علــي مكافحــة
الجرائم المنظمة والتھریب

 عدد المشاركین
20-16

شخصیة (بروفیل) المشاركین
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.
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رقم الكتالوج
18 - TADOC 

 مدة التدریب
10 إسبوع/2 أيام   

الجرائــم لمكافحــة  الخاصــة   التقنیــات 
المنظمة

 عدد المشاركین
20-16

شخصیة (بروفیل) المشاركین
القانون في أجھزتھم األمنیة ذوات إنفاذ  الذین یعملون علي  التدریبي موجھ لمجموعة المشاركین  البرنامج   ھذا 

.الدرجات العلیا والوسط وأصحاب المسؤلیة االساسیة عن مكافحة الجرائم المنظمة والتحقیق فیھا

الغرض من التدریب
الذین الضباط  من  القانون  عناصرإنفاذ  من  المشاركین  مساعدة  ھو  التدریبي  البرنامج  لھذا  األساسي    الغرض 
وقدراتھم سلوكیاتھم  وتطویر  ومسؤلیاتھم  صالحیاتھم  فھم  علي  المنظمة  الجرائم  مكافحة  وحدات  في   یعملون 
 ومھاراتھم بھدف تقدیم خدمات ذات جودة للمجتمع وأداء واجباتھم في التحقیقات الجنائیة وفقا للمبادئ األخالقیة

بثقة وشمولیة واختصاص

أھداف التدریب
في نھایة ھذه الدورة یستطیع المشاركون

فھم الجریمة المنظمة وشرح األسالیب التي یتبعھا شبكات الجرائم المنظمة.
 فھم السمات الممیزة والموجودة في طبیعة منظمات الجرائم المنظمة والقدرة علي إدارة العملیات وتحقیقات 

الجریمة المنظمة
فھم وشرح العالقة بین جرائم المخدرات والجرائم المنظمة.

 شرح دورة اإلستخبارات وتطبیق تقنیات جمع المعلومات االستخباریة واألدلة بشكل مباشر وآمن وتلخیص 
مصادر معلومات عناصر إنفاذ القانون

الصحیح. القرار  اتخاذ  علي  والقدرة  والجسدي  التقني  التتبع  ومن ضمنھا  المناسبة  التحقیق  تقنیات   تطبیق 
بالنسبة لمكان وتوقیت إستخدام ھذه التقنیات في كل مراحل التحقیق

 االدارة والتخطیط بشكل ناجح للعملیات التي یتم تنفیذھا بھدف القبض علي المشتبھ بھم ومصادرة عائدات 
األنشطة اإلجرامیة

  التعرف  علي  التطبیقات والمبادئ  الفعالة  لتتبع  المركبات  والمشاة.
القدرة علي توفیر  التكامل  الالزم  لحفظ  نتائج  التتبع  وحمایة  سلسلة  األدلة.

القدرة علي أخذ ببیانات وإفادة صارمة وشاملة وفقًا للمعاییر المؤسسیة والقواعد العدلیة 
إظھار الفكر والحساسیة الالزمین من ناحیة حقوق اإلنسان أثناء التحقیق.

                                                                                        القدرة على تقاسم الصالحیات مع أولئك الموجودین في دائرتھم، وتحفیزھم وإلھامھم 
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10 إسبوع/2 أيام   

الجرائــم لمكافحــة  الخاصــة   التقنیــات 
المنظمة

 عدد المشاركین
20-16

شخصیة (بروفیل) المشاركین
القانون في أجھزتھم األمنیة ذوات إنفاذ  الذین یعملون علي  التدریبي موجھ لمجموعة المشاركین  البرنامج   ھذا 

.الدرجات العلیا والوسط وأصحاب المسؤلیة االساسیة عن مكافحة الجرائم المنظمة والتحقیق فیھا

الغرض من التدریب
الذین الضباط  من  القانون  عناصرإنفاذ  من  المشاركین  مساعدة  ھو  التدریبي  البرنامج  لھذا  األساسي    الغرض 
وقدراتھم سلوكیاتھم  وتطویر  ومسؤلیاتھم  صالحیاتھم  فھم  علي  المنظمة  الجرائم  مكافحة  وحدات  في   یعملون 
 ومھاراتھم بھدف تقدیم خدمات ذات جودة للمجتمع وأداء واجباتھم في التحقیقات الجنائیة وفقا للمبادئ األخالقیة

بثقة وشمولیة واختصاص

أھداف التدریب
في نھایة ھذه الدورة یستطیع المشاركون

فھم الجریمة المنظمة وشرح األسالیب التي یتبعھا شبكات الجرائم المنظمة.
 فھم السمات الممیزة والموجودة في طبیعة منظمات الجرائم المنظمة والقدرة علي إدارة العملیات وتحقیقات 

الجریمة المنظمة
فھم وشرح العالقة بین جرائم المخدرات والجرائم المنظمة.

 شرح دورة اإلستخبارات وتطبیق تقنیات جمع المعلومات االستخباریة واألدلة بشكل مباشر وآمن وتلخیص 
مصادر معلومات عناصر إنفاذ القانون

الصحیح. القرار  اتخاذ  علي  والقدرة  والجسدي  التقني  التتبع  ومن ضمنھا  المناسبة  التحقیق  تقنیات   تطبیق 
بالنسبة لمكان وتوقیت إستخدام ھذه التقنیات في كل مراحل التحقیق

 االدارة والتخطیط بشكل ناجح للعملیات التي یتم تنفیذھا بھدف القبض علي المشتبھ بھم ومصادرة عائدات 
األنشطة اإلجرامیة

  التعرف  علي  التطبیقات والمبادئ  الفعالة  لتتبع  المركبات  والمشاة.
القدرة علي توفیر  التكامل  الالزم  لحفظ  نتائج  التتبع  وحمایة  سلسلة  األدلة.

القدرة علي أخذ ببیانات وإفادة صارمة وشاملة وفقًا للمعاییر المؤسسیة والقواعد العدلیة 
إظھار الفكر والحساسیة الالزمین من ناحیة حقوق اإلنسان أثناء التحقیق.

                                                                                        القدرة على تقاسم الصالحیات مع أولئك الموجودین في دائرتھم، وتحفیزھم وإلھامھم 

:

.

:

.

.

.

.

.

.







المحتویاتالمحتویات
تدریب المدربین

مقابلة التحقیق وتحلیل اإلفادة

كتالوج الدورات الدولیةكتالوج الدورات الدولیة

1

3
5

7

9

11
13

15

21

23
25

27

29
31
33
35

17

19

تحلیل إستخبارات الجریمة
تدریب تقنیات التتبع

تدریب مكافحة الفساد
تدریب مكافحة تمویل اإلرھاب وتبییض األموال

تكتیكات شرطة العملیات
إستخبارات المصادر المكشوفة في تحقیقات الجریمة

 قیادة الشرطة وإدارة العملیة
تدریب الرصد بالوسائل التقنیة
تحلیل المخاطر وتقنیات البحث

تدریب مكافحة التھریب

تدریب المحقق السري
تدریب تحلیل إستخبارات الجریمة (المستوي المتقدم)

تحقیقات الجریمة المنظمة وتقنیات التحقیق

تحلیل المخاطر في جرائم التھریب وتقنیات التفتیش في المطارات

التدریب األساسي علي مكافحة الجرائم المنظمة والتھریب
التقنیات الخاصة لمكافحة الجرائم المنظمة

تدریب تقنیات بحث المنازل وأماكن العمل ألغراض عدلیة37


	ÖN KAPAK
	2

