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كليــــة الشـرطــة

مقدمـــة
يتعاظم ق��در العلم وترتقي أدوات���ه فى املؤسسات التعليمية التدريبية بوجه عام،
تلك التي حترص على حتقيق محصلة علمية تدريبية محددة وفاعلة ومؤكدة ،فكلية
الشرطة هي واح��دة من املؤسسات التعليمية والتدريبية التي تهدف فى املقام األول
إلى تعليم طلبتها وتأهيلهم للحصول على درج��ة بكالريوس العلوم الشرطية ،إال أنها
تضطلع أي ً
��ض��ا بتنمية القيم السلوكية واالنضباطية ل��دى طلبتها ,متهيد ًا وتأكيد ًا
على دور خريجيها فى املجتمع املدني بدولة الكويت ،لذا وجب أن يكون إع��داد خطط
وبرامج التعليم والتدريب بهذه املؤسسة العريقة على مقتضى تلك املسئولية امللقاة على
عاتقها.
ومل��ا ك��ان الواقع األمني املعاصر ال��ذي تعيشه دول��ة الكويت ،وم��ا يرتبط به من أوض��اع
ً
متواصال يعكس هموم ومشكالت الوطن،
إقليمية ودولية متسارعة ،يشكل نبض ًا حتليلي ًا
ويفصح على نحو دقيق عن قدر الرغبة فى حتقيق األمن الذي هو عصب احلياة املدنية،
وركيزة التنمية املستدامة ،ومحور رقي اقتصاد البالد.
لذلك سعت إدارة كلية الشرطة جاهدة نحو حتقيق أفضل معدالت اآلداء التعليمي
والتدريبي من خالل حزمة متوازنة من برامج التعليم والتدريب الشرطي التي يتلقاها
الطلبة الدارسون بالكلية ،وذلك بغية دعم قدرات اخلريج املهنية والعلمية فى املجاالت
ً
فضال عن
الشرطية على اختالفها ،تلك التى تشكل احملك الرئيس لعمل ضابط الشرطة،
كونها تعد وبحق غاية العمل الشرطي.
رؤية ورسالة أكادميية سعد العبدالله للعلوم األمنية

الرؤية:
أن تصبح أكادميية سعد العبدالله للعلوم األمنية بدولة الكويت مركز ًا أكادميي ًا علمي ًا
متخصص ًاعلى املستوى احمللي واإلقليمي والعاملي وراف���د ًا من رواف��د املعرفة اإلنسانية
املعتمدة في مجال العلوم الشرطية واألمنية الشاملة (العلمية ،االجتماعية ،الثقافية،
القانونية ،املهارية والتنفيذية).
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الرسالة:
ت��ن��ف��ي��ذ ب���رام���ج ال��ت��ع��ل��ي��م  وال��ت��دري��ب ال���ش���رط���ي وال���ق���ان���ون���ي م���ن خ��ل�ال ال��ت��ق��ن��ي��ات
امل����ت����ط����ورة وامل�����س�����اق�����ات واآلل������ي������ات ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة وال�����وس�����ائ�����ل احل����دي����ث����ة ف�����ي ب��ي��ئ��ة
ع���ل���م���ي���ة وت����دري����ب����ي����ة إن���ض���ب���اط���ي���ة أخ��ل�اق����ي����ة وط���ن���ي���ة حت���ق���ق اجل���������ودة وال����ك����ف����اءة
وت��ل��ب��ي االح���ت���ي���اج���ات األم���ن���ي���ة وف���ق��� ًا ل��ل��م��ع��ط��ي��ات وامل���ت���غ���ي���رات احمل��ل��ي��ة واإلق��ل��ي��م��ي��ة
والعاملية ضمن أطر التشريعات املعتمدة.

حملة تاريخية:
أنشئت كلية الشرطة مبرسوم أميري صادر في  10نوفمبر  ، 1968والذي نص في مادته
األولى على أن “ تنشأ بالكويت كلية الشرطة يشترط لاللتحاق بها احلصول على شهادة
الثانوية العامة أو ما يعادلها باإلضافة الى الشروط االخ��رى ال��واردة في الئحة النظام
الداخلي للكلية “ .
وص��درت الئحة النظام الداخلي للكلية بالقرار ال��وزاري رقم  10لسنة  ، 1969وقد
تالحقت عمليات التطوير فأنشئت مدرسة أفراد الشرطة بالقرار الوزاري رقم  29لسنة
 1974م  ،ثم مدرسة ضباط الصف بالقرار الوزاري رقم  51لسنة  1975م  ،وهكذا حتى
صدر مرسوم تنظيم كلية الشرطة في  20يونيو  1984م  ،والذي يحصل فيها خريج كلية
الشرطة ( كلية الطلبة الضباط ) مبقتضاه على البكالوريوس في علوم الشرطة  ،يعادل
املؤهل اجلامعي ( املادة  16من املرسوم ) .
حيث بدأت الدراسة ملدة سنتني دراسيتني يحصل الدارس بعد اجتيازهما على مؤهل
“ دبلوم علوم الشرطة “ .
م��ددت ال��دراس��ة إل��ى سنتني ونصف بالقرار ال���وزاري رق��م (  ) 7678اعتبارا من العام
الدراسي . 1977/76
ث��م مت مت��دي��د ال��دراس��ة إل��ى ث�لاث س��ن��وات دراس��ي��ة ب��ال��ق��رار ال����وزاري رق��م  198لسنة
" 1981اعتبارا من العام الدراسي  1982/81وملدة أربع سنوات يحصل الدارس على درجة
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( البكالوريوس في علوم الشرطة ).
مددت الدراسة إلى ثالث سنوات ونصف بالقرار الوزاري رقم  83لسنة  1985اعتبارا من
العام الدراسي  1986/85استناد ًا إلى املرسوم الصادر في  20يونيو  1984باعتبار درجة
البكالوريوس ف��ي علوم الشرطة ف��ي مستوى درج��ة اإلج���ازة اجلامعية  ،بعد موافقة
مجلس جامعة الكويت بصفة نهائية على معادلتها .
وأخير ًا مت متديد الدراسة إلى أرب��ع سنوات دراسية كاملة بالقرار ال��وزاري رقم 765
لسنة  1994اعتبارا من العام الدراسي . 1993/92
ثم صدر في  26سبتمبر  1994املرسوم األميري رقم  200لسنة  1994بإنشاء أكادميية
الشرطة املعدل بالقرار الوزاري رقم  1129لسنة  2004بشأن الهيكل والدليل التنظيمي
بوزارة الداخلية حيث تعدل املسمى إلى أكادميية سعد العبد الله للعلوم األمنية و صدر
القرار الوزاري رقم  1130لسنة  2004بشأن الالئحة التنفيذية ملرسوم إنشاء أكادميية
سعد العبدالله للعلوم األمنية .

أهداف كلية الشرطة
• إعداد كوادر من الضباط على درجة عالية من الكفاءة واملهنية.
• تقدمي برامج أكادميية طبق ًا للمعايير الدولية التي تسهم في حتسني مستوى األداء في جهاز
الشرطة.
• تعميق املعرفة الشرطية والقانونية واحلس األمني لدى الطالب للتعامل بوعي وإدراك مع املواقف
األمنية املختلفة.
• املساهمة في خدمة املجتمع انطالق ًا من املسئولية املجتمعية.
• توفير بيئة تعليمية تساعد في تأهيل وإعداد الضباط واالستفادة من جميع اإلمكانيات املتاحة
بالكلية.
• ترسيخ القيم اإلسالمية والوطنية لدى الطالب مبا يحقق النجاح في تنفيذ مهام جهاز الشرطة.
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الهيكل التنظيمي ألكاديمية سعد العبداهلل للعلوم األمنية
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مدة الدراسة
ي��درس الطالب للحصول على درج��ة البكالوريوس ف��ي علوم الشرطة املعادلة لدرجة
االج���ازة اجلامعية ألرب��ع سنوات دراس��ي��ة (ثمانية فصول دراس��ي��ة) بعدد ( )197وحدة
دراسية نظرية وعملية أساسية.

الوحدات التي تدرس بكلية الشرطة للحصول على
شهادة بكالوريوس علوم الشرطة

م

املقــــرر

الوحدات

1

مقررات العلوم الشرطية

51

2
3
4
5

مقررات العلوم القانونية
مقررات العلوم العامة
مقررات التدريب الشرطي
مقررات التدريب الرياضي
إجمالي عدد الوحدات

12

47
39
30
30
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ً
أوال  :السـ ـ ــنة األولى
مقررات طلبة السنة األولى
الفصل الدراسي األول

م

املقــــرر

الوحدات

التصنيف

1

ن��ظ��ام ال��ش��رط��ة ال��ك��وي��ت��ي وامل��ق��ارن

3

ش�������رط�������ي�������ة

2
3
4
5
6

ال������دف������اع امل������دن������ي وت���ط���ب���ي���ق���ات���ه
أص����������ول ال�����ق�����ان�����ون (ال�����ق�����ان�����ون)
ع�������������������ل�������������������م اإلج�����������������������������������������������رام
ل�����������������������غ�����������������������ة ع���������������رب���������������ي���������������ة
ط���������������رق ال��������ب��������ح��������ث ال�����ع�����ل�����م�����ي
إجمالي عدد الوحدات

3
3
2
3
2
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ق�����ان�����ون�����ي�����ة
ع���������������ام���������������ة
ع���������������ام���������������ة
ع���������������ام���������������ة
وح���������������������������دة

مقررات طلبة السنة األولى
الفصل الدراسي الثاني

م

املقــــرر

الوحدات

التصنيف

1

امل��������������������������������������������������������������������������������������������رور

3

ش�������رط�������ي�������ة

2
3
4
5
6
7

ن������ظ������ري������ة رم��������اي��������ة األس�����ل�����ح�����ة
أص��������������ول ال��������ق��������ان��������ون (احل������������ق)
أح�������������������������������������������وال ش��������خ��������ص��������ي��������ة
ق������������������������������������درات ت��������ع��������ب��������ي��������ري��������ة
ع��������������������ل��������������������م ال�����������������ع�����������������ق�����������������اب
ل���������غ���������ة إجن���������ل���������ي���������زي���������ة ()1
إجمالي عدد الوحدات

2
3
3
1
2
3
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ش�������رط�������ي�������ة
ق�����ان�����ون�����ي�����ة
ع���������������ام���������������ة
ع���������������ام���������������ة
ع���������������ام���������������ة
ع���������������ام���������������ة
وح���������������������������دة
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ثاني ًا  :السـ ـ ــنة الثانية
مقررات طلبة السنة الثانية
الفصل الدراسي األول

م

املقــــرر

الوحدات

التصنيف

1

ب�����ح�����ث ج�����ن�����ائ�����ي وت���ط���ب���ي���ق���ات���ه

3

ش�������رط�������ي�������ة

2
3
4
5
6
7
8

ات���������������������ص���������������������االت ش��������رط��������ي��������ة
أس����������������ال����������������ي����������������ب ت��������������دري��������������ب
ط�����������������ب�����������������وغ�����������������راف�����������������ي�����������������ا
دس����������������������������������������������ت����������������������������������������������وري *

2
2
2
3

اجل���������������������������������������زاء ال��������������������ع��������������������ام *

3

ق������اع������ة ب�����ح�����ث ع�����ل�����م اإلج�����������رام

1

ق���������ان���������ون���������ي دول�������������������ي ع���������������ام *
إجمالي عدد الوحدات
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ش�������رط�������ي�������ة
ش�������رط�������ي�������ة
ش�������رط�������ي�������ة
ق�����ان�����ون�����ي�����ة
ق�����ان�����ون�����ي�����ة
ق�����ان�����ون�����ي�����ة
ع���������������ام���������������ة
وح���������������������������دة

مقررات طلبة السنة الثانية
الفصل الدراسي الثاني

م

املقــــرر

الوحدات

التصنيف

1

أم���������ن امل������ن������ش������آت وت���ط���ب���ي���ق���ات���ه

3

ش�������رط�������ي�������ة

2
3
4
5
6
7

ال���������������ع�������ل�������اق���������������ات ال����������ع����������ام����������ة
إس�����������������ع�����������������اف�����������������ات أول�������������ي�������������ة

2

اجل���������������������������������������زاء ال��������������������ع��������������������ام *

3

ع��������ل��������م ال��������ن��������ف��������س اجل������ن������ائ������ي

3

دس����������������������������������������������ت����������������������������������������������وري *

3

ق�������������ان�������������ون دول����������������������ي ع�����������������ام *

2

إجمالي عدد الوحدات
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ثاني ًا  :السـ ـ ــنة الثالث ــة
مقررات طلبة السنة الثالثة
الفصل الدراسي األول

م

املقــــرر

الوحدات

التصنيف

1

األدل������������������������������������ة اجل���������ن���������ائ���������ي���������ة

2

ش�������رط�������ي�������ة

اجل���������������������زاء اخل������������������اص (* )1

2

2
3
4
5
6
7

ال��ق��ـ��ـ��ـ��ـ��ان��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ون اإلداري (* )1

3

اجل����ن����س����ي����ة وم������رك������ز األج�����ان�����ب

3

ل���������غ���������ة إجن���������ل���������ي���������زي���������ة ()2

3

ان�������������������ح�������������������راف األح���������������������������داث

3

اإلدارة العـ ــامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة *
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إجمالي عدد الوحدات

ق�����ان�����ون�����ي�����ة
ق�����ان�����ون�����ي�����ة
ق�����ان�����ون�����ي�����ة
ع���������������ام���������������ة
ع���������������ام���������������ة
ع���������������ام���������������ة
وح���������������������������دة

مقررات طلبة السنة الثالثة
الفصل الدراسي الثاني

م

املقــــرر

الوحدات

التصنيف

1

أم����������������������������������������ن ال�������������������������دول�������������������������ة

2

ش�������رط�������ي�������ة

2
3
4
5
6
7

(* )2

3

تطبيقات اجلنسية ومركز األجانب

1

القـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون اإلداري

اجل���������������������زاء اخل������������������اص (* )1

2

احل������ق������وق واحل��������ري��������ات ال����ع����ام����ة

3

األم���������������������������ن االج����������ت����������م����������اع����������ي

3

اإلدارة العـ ــام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة *
إجمالي عدد الوحدات

2
18

ق�����ان�����ون�����ي�����ة
ق�����ان�����ون�����ي�����ة
ق�����ان�����ون�����ي�����ة
ق�����ان�����ون�����ي�����ة
ع���������������ام���������������ة
ع���������������ام���������������ة
وح���������������������������دة

* مادة ممتدة تدرس على مدار فصلني دراسيني
15

كليــــة الشـرطــة

رابع ًا  :السـ ـ ــنة الرابعة
مقررات طلبة السنة الرابعة
الفصل الدراسي األول

م

املقــــرر

الوحدات

التصنيف

1

إدارة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ــرطة

3

ش�������رط�������ي�������ة

2

3
4

5
6

م����������ب����������ادئ حت������ق������ي������ق ج�����ن�����ائ�����ي

3

اجل����������������������������زاء اخل�����������������������اص ()2

3

ح��������������������������اس��������������������������ب اآلل�������������������������������ى

3

ق���ان���ون اإلج���������راءات اجل���زائ���ي���ة *
ع�������ل�������م ال�������ن�������ف�������س ال�����ق�����ض�����ائ�����ي
إجمالي عدد الوحدات

2
3

17

ش�������رط�������ي�������ة
ق�����ان�����ون�����ي�����ة
ق�����ان�����ون�����ي�����ة
ع���������������ام���������������ة
ع���������������ام���������������ة
وح���������������������������دة

مقررات طلبة السنة الرابعة
الفصل الدراسي الثاني

م

املقــــرر

الوحدات

التصنيف

1

حت�����ق�����ي�����ق ج�����ن�����ائ�����ي ت���ط���ب���ي���ق���ي

3

ش�������رط�������ي�������ة

2
3
4
5
6
7

خ���������������������دم���������������������ات إداري����������������������������������ة
إره�������������������������������������������������������������������������������������������������������اب
امل������������خ������������درات وت����ط����ب����ي����ق����ات����ه����ا

2
3

ال�������������������ط�������������������ب ال�������������ش�������������رع�������������ي

3

ت��ط��ب��ي��ق��ات اإلج������راءات اجل��زائ��ي��ة

1

ق���ان���ون اإلج���������راءات اجل���زائ���ي���ة *
إجمالي عدد الوحدات

* مادة ممتدة تدرس على مدار فصلني دراسيني
16

3

2
17

ش�������رط�������ي�������ة
ش�������رط�������ي�������ة
ش�������رط�������ي�������ة
ش�������رط�������ي�������ة
ق�����ان�����ون�����ي�����ة
ق�����ان�����ون�����ي�����ة
وح���������������������������دة

دليل توصيف المقررارت الدراسية والتدريبية

املقررات التدريسية والتدريبية
لطلبة ضباط االختصاص
مدة الدراسة للحصول على دبلوم علوم الشرطة لضباط االختصاص سنة دراسية واحدة مقسمة
إلى فصلني دراسيني ،ويتلقى طالب االختصاص بكلية الشرطة مجموعة متكاملة ومتوازنة من
املقررات الشرطية والقانونية غايتها النهائية واملشتركة هي تزويد الطالب باملعارف واخلبرات التي
متكنه مع عناصر أخ��رى تدريبية وتربوية من االضطالع مبهام ومسؤوليات ضابط الشرطة في
مواقع العمل التنفيذية.

م

موضوعــــــــــات املــــــــــادة

عدد الوحدات

1

مقررات التدريب الشرطي

8

2

مقررات التدريب الرياضي

9

3

مقررات العلوم الشرطية

17

4

مقررات العلوم القانونية

12
46

اإلجـ ـمـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــي
مقررات طلبة االختصاص
الفصل الدراسي األول

م

املقــــرر

الوحدات

التصنيف

1

ن��������������ظ��������������ام ال�������������ش�������������رط�������������ة م������������ق������������ارن

2

ش�����������رط�����������ي�����������ة

2

م���������������ب���������������ادئ حت���������ق���������ي���������ق اجل���������ن���������ائ���������ي

1

ش�����������رط�����������ي�����������ة

3

ال��������������������ب��������������������ح��������������������ث اجل�����������������ن�����������������ائ�����������������ي

1

ش�����������رط�����������ي�����������ة

4

أم��������������������������������������������������������ن ال�����������������������������������دول�����������������������������������ة

2

ش�����������رط�����������ي�����������ة

5

إس�������������������������ع�������������������������اف�������������������������ات أول�������������������ي�������������������ة

1

ش�����������رط�����������ي�����������ة

6

ال��������������������������������������دف��������������������������������������اع امل����������������������دن����������������������ي

1

ش�����������رط�����������ي�����������ة

7

ن����������ظ����������ري����������ة رم���������������اي���������������ة األس��������ل��������ح��������ة

2

ش�����������رط�����������ي�����������ة

8

م�������������دخ�������������ل ال��������������ق��������������ان��������������ون اخل����������������اص

2

ق��������ان��������ون��������ي��������ة

9

امل����������دخ����������ل ل��������ق��������ان��������ون اجل��������������������زاء ()1

2

ق��������ان��������ون��������ي��������ة

10

م��������������دخ��������������ل ال���������������ق���������������ان���������������ون ال�����������ع�����������ام

2

ق��������ان��������ون��������ي��������ة

17

وح���������������������������دة

إجمالي عدد الوحدات

17

كليــــة الشـرطــة

مقررات طلبة االختصاص
الفصل الدراسي الثاني

الوحدات

التصنيف

املقــــرر

م
1

إدارة

ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــشرطة

2

ش�����������رط�����������ي�����������ة

2

حت��������ق��������ي��������ق ج����������ن����������ائ����������ي ت�����ط�����ب�����ي�����ق�����ي

1

ش�����������رط�����������ي�����������ة

3

ال����������������������������ط����������������������������ب ال�������������������ش�������������������رع�������������������ي

1

ش�����������رط�����������ي�����������ة

4

أدل������������������������������������������������������������ة ج���������������ن���������������ائ���������������ي���������������ة

1

ش�����������رط�����������ي�����������ة

5

ن������������������������������������ظ������������������������������������ام امل���������������������������������������������������������رور

1

ش�����������رط�����������ي�����������ة

6

خ�������������������������������دم�������������������������������ات إداري���������������������������������������������������ة

1

ش�����������رط�����������ي�����������ة

7

امل����������������������������������������������������������������خ����������������������������������������������������������������درات

1

ش�����������رط�����������ي�����������ة

8

ات���������������������������������ص���������������������������������االت ش�������������رط�������������ي�������������ة

2

ش�����������رط�����������ي�����������ة

9

ح���������������ق���������������وق وح��������������������ري��������������������ات ع���������ام���������ة

2

ق��������ان��������ون��������ي��������ة

10

امل����������دخ����������ل ل��������ق��������ان��������ون اجل��������������������زاء ()2

2

ق��������ان��������ون��������ي��������ة

11

س��ل��ط��ات ال���ش���رط���ة ف���ي ق���ان���ون اإلج���������راءات اجل��زائ��ي��ة

2

ق��������ان��������ون��������ي��������ة

16

وح���������������������������دة

إجمالي عدد الوحدات

يدرس طلبة دبلوم الشرطة (ضباط االختصاص) عدد ( )47وحدة دراسية موزعة على فصلني دراسيني.
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دليل توصيف المقررارت الدراسية والتدريبية

توصيف المقررات
الدراسية والتدريبية

19

كليــــة الشـرطــة

20

دليل توصيف المقررارت الدراسية والتدريبية

أو ً
ال  :المقررات الشرطية

21

كليــــة الشـرطــة

ً
أوال  :املقررات الشرطية
تضم هذه المجموعة ( )20مقررا يبلغ عدد
وحداتهم الدراسية ( )51وحدة وبيانها كاآلتي :

م

املقــــرر

عدد الوحدات

1

ن�����������ظ�����������ام ال����������ش����������رط����������ة ال���������ك���������وي���������ت���������ي وامل�������������ق�������������ارن

3

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

حت���������������ق���������������ي���������������ق ج�����������������ن�����������������ائ�����������������ي ت���������ط���������ب���������ي���������ق���������ي
األدل������������������������������������������������������������������������������������ة اجل���������������������ن���������������������ائ���������������������ي���������������������ة
ب���������������ح���������������ث ج���������������ن���������������ائ���������������ي وت����������ط����������ب����������ي����������ق����������ات����������ه
م�����������������������������ب�����������������������������ادئ حت�����������������ق�����������������ي�����������������ق ج�������������ن�������������ائ�������������ي
ال�����������������������دف�����������������������اع امل�������������������دن�������������������ي وت���������ط���������ب���������ي���������ق���������ات���������ه
امل����رور
ال�����������������������������������ع�����������������ل�����������������اق�����������������������������������ات ال����������������������ع����������������������ام����������������������ة
امل�����������������������������������خ�����������������������������������درات وت�����������ط�����������ب�����������ي�����������ق�����������ات�����������ه�����������ا
إره�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������اب
خ�����������������������������������������������دم�����������������������������������������������ات إداري������������������������������������������������������������������������������ة
أم�����������������������������������������������������������������������������������ن ال����������������������������������������������������دول����������������������������������������������������ة
أم�����������������������������ن امل�����������������ن�����������������ش�����������������آت وت����������ط����������ب����������ي����������ق����������ات����������ه
إدارة

ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــشرطة

ال�������������������������������������������ط�������������������������������������������ب ال�����������������������������ش�����������������������������رع�����������������������������ي
إس���������������������������������������ع���������������������������������������اف���������������������������������������ات أول�����������������������������ي�����������������������������ة
ن�����������������ظ�����������������ري�����������������ة رم�������������������������اي�������������������������ة األس��������������ل��������������ح��������������ة
ات����������������������������������������������������ص����������������������������������������������������االت ش��������������������رط��������������������ي��������������������ة
أس�������������������������������������ال�������������������������������������ي�������������������������������������ب ت�������������������������������دري�������������������������������ب
ط������������������������������������ب������������������������������������وغ������������������������������������راف������������������������������������ي������������������������������������ا
إجمالي الوحدات

22

3
2
3
3
3
3
2
3
2
3

2

3
3
3
2
2
2
2
2

51

دليل توصيف المقررارت الدراسية والتدريبية

نظام الشرطة الكويتي واملقارن

املقــــرر
ع�������������������������������������دد ال����������������������������وح����������������������������دات

3

ال��������������س��������������ن��������������ة ال����������������دراس����������������ي����������������ة

األولى

ال���������������������������������������ف���������������������������������������ص���������������������������������������ل

األول

الهدف من تدريس املقـــــرر
تعريف الطالب بوظيفة الشرطة ونشأتها وعالقة وظيفة الشرطة بغيرها من الوظائف
ال��ع��ام��ة وع�لاق��ت��ه��ا ع��ل��ى وج���ه اخل��ص��وص بالوظيفة التشريعية وال��ق��ض��ائ��ي��ة وامل�لام��ح
األساسية لتنظيم وزارة الداخلية واملركز القانوني لرجل الشرطة وماله من حقوق وما
عليه ومن واجبات.

احملـتــوى العلمــــي
وظيفة الشرطة (ماهيتها وحتليها) ،وتنظيم قوة الشرطة (فلسفته  -أسسه  -املسئوليات
واالختصاصات وفق ًا له) ،ونظام اخلدمة الشرطية (تولي الوظائف في الشرطة  -احلقوق
والواجبات الوظيفية لرجل الشرطة .تقارير الكفاية  -التأديب  -انتهاء اخلدمة) وذلك في
إطار من املقارنة بني نظام الشرطة الكويتي وبعض األنظمة الشرطية األخرى حني ترجى
فائدة من الدراسة املقارنة.

23

كليــــة الشـرطــة

املقــــرر

مبادئ التحقيق اجلنائي

ع�������������������������������������دد ال����������������������������وح����������������������������دات

3

ال��������������س��������������ن��������������ة ال����������������دراس����������������ي����������������ة

الرابعة

ال���������������������������������������ف���������������������������������������ص���������������������������������������ل

األول

الهدف من تدريس املقـــــرر
تعريف الطالب بالغرض من التحقيق ومراحله ،وكافة إج��راءات التحقيق منذ بدايته
وحتى االنتهاء منه بإعداد التقرير وكيفية التصرف في األوراق.

احملـتــوى العلمــــي
ماهية التحقيق والغرض منه ،مراحله ،إدارة التحقيقات بوزارة الداخلية بدولة الكويت.
صفات احملقق اجلنائي وعوامل جناحه واألخطاء التي يقع فيها  -البدء في التحقيق ....
البالغ ،احملضر وكيفية حتريره ،مناذج لبعض احملاضر ،إج��راءات التحقيق  ....املعاينة
 ...التفتيش ..اخلبراء  ...شهادة الشهود  ...سؤال املتهم واستجوابه ،التقرير وكيفية
إع���داده ،ح��دود احملقق في مباشرة اإلج���راءات مع التعرض ملشروعيتها من عدمه ثم
التصرف في األوراق.
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دليل توصيف المقررارت الدراسية والتدريبية

املقــــرر

األدلة اجلنائية املادية

ع�������������������������������������دد ال����������������������������وح����������������������������دات

2

ال��������������س��������������ن��������������ة ال����������������دراس����������������ي����������������ة

الثالثة

ال���������������������������������������ف���������������������������������������ص���������������������������������������ل

األول

الهدف من تدريس املقـــــرر
ت��زوي��د الطالب ب��امل��ع��ارف الفنيه والعلميه لفحص األدل���ة ال��ت��ي تساهم بالكشف عن
اجلرمية مستخدم ًا احدث الوسائل العلمية والتقنية.

احملـتــوى العلمــــي
التطور التاريخي لوسائل كشف اجل��رمي��ة والتعريف ب��أح��دث ط��رق الفحص العلمي
والتقني آلثار البصمات وأثار الدمار وآثار األسلحة النارية وآثار األقدام وأثار الزجاج
واآلالت واألتربة وكذلك فحص السمات البيولوجية و احلمض النووي  'DNAكذلك
فحص االث��ار الكيميائية ملعرفة أسباب احلرائق أيض ًا دراس��ة لعلم الرقمية وفحص
الهواتف الذكية واحلواسيب اآللية وكاميرات املراقبة واألجهزة التي حتتوي علي دليل
رقمي.
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كليــــة الشـرطــة

املقــــرر

البحث اجلنائي وتطبيقاته

ع�������������������������������������دد ال����������������������������وح����������������������������دات

3

ال��������������س��������������ن��������������ة ال����������������دراس����������������ي����������������ة

الثانية

ال���������������������������������������ف���������������������������������������ص���������������������������������������ل

األول

الهدف من تدريس املقـــــرر
تعريف الطالب بأعمال البحث اجلنائي الفنية والعملية ف��ي مجال كشف غوامض
اجلرائم وحتقيق شخصية اجلناة املجهولني وجمع األدلة التي تربط العالقة بني اجلاني
واجلرمية والقبض عليه لتقدميه جلهات التحقيق.

احملـتــوى العلمــــي
التعريف بالتحريات واملعلومات األساسية التي يجب أن تستوضحها ومصادر املعلومات،
وفن حتقيق شخصية اجلاني املجهول واجلثة مجهولة الهوية ،وعمليات البحث اجلنائي،
وخ��ط��وات البحث والتحري في اجل��رائ��م مجهولة الفاعل ،وأداء الشهادة أم��ام احملاكم،
وأسلوب كتابة محاضر وتقارير التحريات ،وعيوب وأخطاء الباحث اجلنائي.
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دليل توصيف المقررارت الدراسية والتدريبية

املقــــرر

التحقيق اجلنائي التطبيقي

ع�������������������������������������دد ال����������������������������وح����������������������������دات

3

ال��������������س��������������ن��������������ة ال����������������دراس����������������ي����������������ة

الرابعة

ال���������������������������������������ف���������������������������������������ص���������������������������������������ل

الثاني

الهدف من تدريس املقـــــرر
تعريف الطالب باملعارف النظرية والتطبيقية العملية في مجال التحقيق في اجلرائم
املختلفة والتي من شأنها كشف احلقيقة وإظهارها.

احملـتــوى العلمــــي
 التحقيق ف��ي اجل��رائ��م املختلفة (م��راح��ل ارتكابها  -اخل��ط��وات ال��واج��ب اتخاذها فياحلوادث  -عناصر البحث والتحقيق في اجلرائم  -القصور بالتحقيقات الذي يؤدي إلى
حفظها - ).دراسة تطبيقية للجرائم الواقعة علي النفس (القتل  -الضرب  -واإلصابة
 اخلطف) واجلرائم الواقعة على السمعة (امل��خ��درات  -اخلمور  -م��واد ومستحضراتاملؤثرات العقلية) .واجلرائم الواقعة على امل��ال (السرقة  -احلريق  -تزوير احمل��ررات -
تزوير العمالت).
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كليــــة الشـرطــة

املقــــرر

الدفاع املدني وتطبيقاته

ع�������������������������������������دد ال����������������������������وح����������������������������دات

3

ال��������������س��������������ن��������������ة ال����������������دراس����������������ي����������������ة

األولى

ال���������������������������������������ف���������������������������������������ص���������������������������������������ل

األول

الهدف من تدريس املقـــــرر
تعريف الطالب بالتدابير االساسية في مجال الدفاع املدني وابراز مسئولياته واهمية
الوقاية الفردية واجلماعية للمجتمع ومنشآته العامة واحليوية ضد االخطار والكوارث
بأنواعها ومصادرها املختلفة.

احملـتــوى العلمــــي
 استعراض نشأة الدفاع املدني وتطوره واهميته واملهام التي تقوم بها وشرح الستراتيجيةالدفاع املدني في دولة الكويت.
 تناول شرح تدابير الدفاع املدني الوقائية مبختلف انواعها (االخالء وااليواء  ،االنذار،فرق املتطوعني).
 التطرق للتعاون والتنسيق بني الدفاع املدني واجلهات املعاونة في مختلف ال��وزاراتوالهيئات احلكومية.
 دور الدفاع املدني في مواجهة الكوارث (طبيعية صناعية) واحلروب (تقليدية  نوويةكيماوية  بيولوجية).
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دليل توصيف المقررارت الدراسية والتدريبية

املقــــرر

املـــــرور

ع�������������������������������������دد ال����������������������������وح����������������������������دات

3

ال��������������س��������������ن��������������ة ال����������������دراس����������������ي����������������ة

األولى

ال���������������������������������������ف���������������������������������������ص���������������������������������������ل

الثاني

الهدف من تدريس املقـــــرر
إع������داد ال���ط���ال���ب ن��ظ��ري��ا وت��ط��ب��ي��ق��ي��ا ل��ل��ن��ه��وض م��س��ئ��ول��ي��ات وواج����ب����ات رج����ل امل�����رور.

احملـتــوى العلمــــي
دراسة مشكالت املرور (تطورها  -مظاهرها  -أسبابها  -أساليب عالجها) ،وتنظيم املرور
(أدوات التنظيم  -شرح نظام امل��رور) وضبط املرور (اجلرائم والعقوبات في قانون املرور
 عمليات الضبط اإلداري في مجال املرور  -عمليات الضبط القضائي في مجال املرور) والتعريف باإلدارة العامة للمرور (تنظيمها  -العمل املرور وواجبات رجل املرور).
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كليــــة الشـرطــة

املقــــرر

العالقات العامة واإلعالم األمني

ع�������������������������������������دد ال����������������������������وح����������������������������دات

2

ال��������������س��������������ن��������������ة ال����������������دراس����������������ي����������������ة

الثانية

ال���������������������������������������ف���������������������������������������ص���������������������������������������ل

الثاني

الهدف من تدريس املقـــــرر
تعريف الطالب بأهمية العالقات العامة بالنسبة للرأي العام ومكافحة اجلرمية والعالقة
بني العالقات العامة والعمل الشرطي.

احملـتــوى العلمــــي
التعريف بالرأي العام ،ال��رأي العام  -عناصره  -أنواعه ،كيفية تكوينه وقياسه  -مدى
التأثير املتبادل بني الرأي العام ووسائل اإلعالم.
التعريف بالعالقات العامة واإلنسانية ف��ي الشرطة ،ويشمل حتديد وس��ائ��ل تنمية
االتصال مع ال��رأي العام  ..وسائل توثيق الصلة مع وسائل اإلع�لام املختلفة  -الطبيعة
املميزة للعمل الشرطي وجماهير الشرطة وم��دى تأثيرها في جن��اح رسالة العالقات
العامة  -واجبات أجهزة الشرطة املختلفة في حتقيق رسالة العالقات العامة  -أساليب
إعداد برامج العالقات العامة املختلفة.
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دليل توصيف المقررارت الدراسية والتدريبية

املقــــرر

املخــــدرات وتطبيقاتها

ع�������������������������������������دد ال����������������������������وح����������������������������دات

3

ال��������������س��������������ن��������������ة ال����������������دراس����������������ي����������������ة

الرابعة

ال���������������������������������������ف���������������������������������������ص���������������������������������������ل

الثاني

الهدف من تدريس املقـــــرر
تعريف ال��ط��ال��ب ب��أن��واع امل���واد امل��خ��درة ،وب��خ��اص��ة املستحدث منها وأس��ال��ي��ب تهريبها
واستراتيجية مكافحتها س��واء ف��ي ذل��ك مكافحة اجللب ومكافحة االجت���ار ومكافحة
التعاطي.

احملـتــوى العلمــــي
التعريف بأنواع املخدرات الطبيعية والتخليقية.
 أساليب التهريب بر ًا وجو ًا وبحر ًا. استفادة املنظمات اإلجرامية من التقدم العلمي في االجتار في املخدرات. اإلجراءات الفنية السابقة على ضبط جرائم املخدرات واإلجراءات املعاصرة والالحقة. -استراتيجية مكافحة املخدرات أمني ًا وتشريعي ًا ودولي ًا.
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كليــــة الشـرطــة

املقــــرر

اإلرهــــــــاب

ع�������������������������������������دد ال����������������������������وح����������������������������دات

2

ال��������������س��������������ن��������������ة ال����������������دراس����������������ي����������������ة

الرابعة

ال���������������������������������������ف���������������������������������������ص���������������������������������������ل

الثاني

الهدف من تدريس املقـــــرر
توضيح خطوره االره���اب كظاهره اجراميه تهدد االم��ن واالس��ت��ق��رار في دول��ة الكويت
والقاء الضوء على العالقة بني االرهاب واجلرميه املنظمه عبر الوطنية دوليا ،ودوافع
االره���اب السياسية واالجتماعيه واالق��ت��ص��ادي��ه وال��ت��ط��رف ،ودور ج��ه��از الشرطة في
عمليات املواجه.

احملـتــوى العلمــــي
استعراض تعريف االرهاب في التشريع الكويتي واالتفاقيات الدوليه وما يتعلق به من
تعاريف اخرى للمنظمه االرهابيه واالرهابي وغيرها.
ش��رح ت��اري��خ ودواف���ع االره���اب وان���واع التطرف م��ع اب���راز دور جهاز الشرطة ف��ي مكافحة
االرهاب.
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دليل توصيف المقررارت الدراسية والتدريبية

املقــــرر

اخلدمات اإلدارية للشرطة

ع�������������������������������������دد ال����������������������������وح����������������������������دات

3

ال��������������س��������������ن��������������ة ال����������������دراس����������������ي����������������ة

الرابعة

ال���������������������������������������ف���������������������������������������ص���������������������������������������ل

الثاني

الهدف من تدريس املقـــــرر
تعريف الطالب على اخلدمات اإلدارية بصفة عامة واخلدمات التي تقدمها بعض أجهزة
وزارة الداخلية ملنتسبيها حتى يتسع األفق العلمي والذهني خلريج الشرطة حتى يكون
ملما للمعارف املختلفة التي يتطلبها أي نشاط من شأنه تقدمي خدمة لرجل الشرطة من
خالل أجهزة وزارة الداخلية.

احملـتــوى العلمــــي
الهياكل التنظيمية ألجهزة وزارة الداخلية:
املفهوم  -القطاعات (األمنية  -اإلدارية  -املالية  -القانونية  -اخلدمات).
 اخلدمات التي نقدمها أجهزة وزارة الداخلية : -1إدارية :ملنتسبي وزارة الدخلية  -للجمهور.
 -2أمنية  :رئيسية  -مساعدة.
 -3قضائية  :بحث وحتري  -متابعة وإلقاء القبض.
 -4إجتماعية  :عامة  -خاصة.
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كليــــة الشـرطــة

املقــــرر

أمـــن الدولـــة

ع�������������������������������������دد ال����������������������������وح����������������������������دات

2

ال��������������س��������������ن��������������ة ال����������������دراس����������������ي����������������ة

الثالثة

ال���������������������������������������ف���������������������������������������ص���������������������������������������ل

الثاني

الهدف من تدريس املقـــــرر
معرفة الطالب بجهاز أمن الدولة والدور الوطني الكبير الذي يقوم به هذا اجلهاز حلماية
الوطن من محاولة أعداءه النيل من أمنه وأستقراره والعبث في مقدراته.

احملـتــوى العلمــــي
مفهوم أم��ن ال��دول��ة وكيفية ضبط ج��رائ��م أم��ن ال��دول��ة وال��ف��رق ب�ين اجل��رائ��م اجلنائية
والسياسية والبعد النظري لإلرهاب والتجارب العملية الناجحة في مكافحته وكيفية
العمل على ضبط جرائم الدولة في الداخل واخلارج.
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دليل توصيف المقررارت الدراسية والتدريبية

املقــــرر

أمن املنشــآت وتطبيقـاتـهــا

ع�������������������������������������دد ال����������������������������وح����������������������������دات

3

ال��������������س��������������ن��������������ة ال����������������دراس����������������ي����������������ة

الثانية

ال���������������������������������������ف���������������������������������������ص���������������������������������������ل

الثاني

الهدف من تدريس املقـــــرر
تزويد الطالب باملعرفة واملهارات األساسية في تأمني وحماية املنشآت بأنواعها من أمناط
الطبيعة البشرية عمدية أو غير عمدية مع التعرض لالستخدام األمثل لكافة النظم
واألجهزة األمنية احلديثة لألمن والوقاية.

احملـتــوى العلمــــي
 دراسة حتليلية لألمن ومفهومه وأقسامه  -فروع األمن.* املنشآت العامة.

 األخ��ط��ار والتهديدات التي تتعرض لها املنشآت  -أخطار طبيعية وأخ��ط��ار غير طبيعية -التخريب  -أنواعه وطرقه.
 -تأمني املنشآت  -املنشآت الهامة  -حتديدها  -تقسيماتها.

* األسس العلمية لتأمني املنشآت  -بناء خطط احلماية  -إجراءات األمن  -وسائل احلماية.
 األجهزة واألنظمة األمنية. أمن األشخاص  -أمن الوثائق واملعلومات  -أمن املركبات.* عناصر األمن.

 دور الشرطة في تأمني وحماية املنشآت الهامة. حماية املنشآت الهامة  -اإلجراءات الوقائية  -ارتباط الدفاع املدني بأمن املنشآت  -الهندسةالوقائية ( )A.Aالدفاع عن املنشآت  -شركات األمن اخلاصة  -تطبيقات.
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املقــــرر

إدارة الشـــرطـــة

ع�������������������������������������دد ال����������������������������وح����������������������������دات

3

ال��������������س��������������ن��������������ة ال����������������دراس����������������ي����������������ة

الرابعة

ال���������������������������������������ف���������������������������������������ص���������������������������������������ل

األول

الهدف من تدريس املقـــــرر
دراسة األصول العلمية والعملية إلدارة الشرطة ،كإحدى املقررات الشرطية في ضوء
األص��ول العامة لعلم اإلدارة العامة ونتائج تأهيل اخل��ب��رات وامل��م��ارس��ات الشرطية مع
االجتهاد تطويع وإح���داث العديد م��ن امل��واءم��ات ب�ين األص���ول العامة وب�ين الطبيعة
املتميزة للعمل الشرطي وإدارت���ه ونقل ما مت وضعه نظري ًا ك��أه��داف وخطط وهياكل
تنظيمية وق���رارات أمنية إل��ى داف��ع ملموس وإل��ى نتائج على مستوى رفيع من اجل��ودة
والفاعلية والكفاءة .كل ذلك في ضوء الظروف البيئية احمليطة واإلمكانات املتاحة.

احملـتــوى العلمــــي
الباب األول :ويتناول التعريف بإدارة الشرطة :من خالل إيضاح مضمون فكرة الشرطة
وإطارها الفكري ومقومات الشرطة العصرية وحتديد مفهوم وطبيعة إدارة الشرطة
كذلك حتديد خصائص واستراتيجيات إدارة الشرطة.
الباب الثني :ويتناول دراسة إدارة الشرطة كعملية إدارية والتي تتكون من ستة عمليات
أو عناصر شرطية أو أمنية والتي تتمثل في القيادة إيضاح املفهوم والسمات واخلطوات
العملية لكل عملية أو عنصر.
الباب الثالث  :ويتناول رؤية مستقبلية إلدارة الشرطة من خالل دراسة بعض املوضوعات
املعاصرة مثل إدارة األزمات األمنية ودور الشرطة في حماية البيئة وحتقيق التنمية
االجتماعية واالقتصادية.
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املقــــرر

الطـب الشـــرعــي

ع�������������������������������������دد ال����������������������������وح����������������������������دات

3

ال��������������س��������������ن��������������ة ال����������������دراس����������������ي����������������ة

الرابعة

ال���������������������������������������ف���������������������������������������ص���������������������������������������ل

الثاني

الهدف من تدريس املقـــــرر
دراسة أسس ومبادئ العلوم الطبية الشرعية وكيفية تطبيقها من قبل رجال الشرطة
ليكونوا على دراي��ة تامة مباهية احل��االت الواجب عرضها على الطب الشرعي وكيفية
التعامل معها من خالل ما يعرض عليهم يومي ًا من قضايا وأحداث مثل حاالت االعتداء
على النفس أو القتل أو اجلرائم اجلنسية.

احملـتــوى العلمــــي
 االستعراف  :األسس العملية لتحديد هوية شخص مجهول سواء كان حي ًا أو ميت ًا أوبقايا رمية.
 املوت  :أنواعه وعالماته والتغييرات التي حتدث بهد الوفاة وأهميتها وداللتها. اإلصابات  :أنواعها وكيفية حدوثها وأهميتها الطبية الشرعية وعالقتها بالقانون. اجلرائم اجلنسية  :أنواعها وكيفية التعامل مع اآلثار املادية وأهميتها في تلك اجلرائم. -اإلدمان  :أنواعه وخطورته على املجتمع.
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املقــــرر

اإلسعــافـــات األوليــــة

ع�������������������������������������دد ال����������������������������وح����������������������������دات

2

ال��������������س��������������ن��������������ة ال����������������دراس����������������ي����������������ة

الثانية

ال���������������������������������������ف���������������������������������������ص���������������������������������������ل

الثاني

الهدف من تدريس املقـــــرر
تعريف الطالب باإلسعافات األولية وثقافتها ملا لها من أهمية في إنقاذ األرواح وتقليل
املضاعفات الناجتة عن بعض األمراص واإلصابات.

احملـتــوى العلمــــي
 التعرف على اإلج��راءات األولية في التعامل مع احلوادث واإلصابات التي قد يتعرضلها اإلنسان.
 األسس األولية للحياة. دعم احلياة األولى من إصابات الغصة وتوقف التنفس والقلب. كيفية التصرف في اإلصابات الطارئة كالنزيف واجلروح والكسور واحلروق. -التعرف على بعض احلاالت اخلاصة بالتسمم والصرع وإصابات املالعب.
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املقــــرر

نظريات رماية األسلحة

ع�������������������������������������دد ال����������������������������وح����������������������������دات

2

ال��������������س��������������ن��������������ة ال����������������دراس����������������ي����������������ة

األولى

ال���������������������������������������ف���������������������������������������ص���������������������������������������ل

الثاني

احملـتــوى العلمــــي
1 .1عام  -التعريف بنظرية الرماية.
2 .2أنواع ومكونات الطلقات واملقذوفات.
3 .3التعاريف اخلاصة مبخططات نظرية رماية األسلحة.
4 .4العوامل التي تؤثر على املقذوفات داخل سبطانة السالح أو أثناء سيرها في الهواء
اخلرجي.
5 .5املنطقة املضروبة.
6 .6املنطقة اخلطرة.
7 .7إيجاد الرمي ومراقبة الرماية.
8 .8نظرية حساب الريح والضرب على األهداف املتحركة.
9 .9نظرية جدول االرتفاع وتصحيح الرماية بواسطه.
1010نظرية التجمع وكيفية حساب نقطة معظم السقوط للطلقات.
1111م��وض��وع��ات أس��اس��ي��ة ف��ي صحة ال��رم��اي��ة وكيفية التغلب على األخ��ط��اء الشائعة
وتصحيح الرماية.
1212نظرية الرماية.
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املقــــرر

مقرر االتصاالت الشرطية

ع�������������������������������������دد ال����������������������������وح����������������������������دات

2

ال��������������س��������������ن��������������ة ال����������������دراس����������������ي����������������ة

الثانية

ال���������������������������������������ف���������������������������������������ص���������������������������������������ل

األول

الهدف من تدريس املقـــــرر
تعريف الطلبة بأنظمة االت��ص��االت األمنية وأن��واع��ه��ا وشبكاتها م��ع التدريب على أجهزة
وأنظمة االتصاالت ومعرفة اإلج���راءات املتبعة وكيفية استجابة البالغات والبرقيات في
غرف العمليات.

احملـتــوى العلمــــي
 - 1املقدمة حول االتصاالت.
 - 2أجهزة االرسال واالستقبال .
 - 3الشبكات العامة بوزارة الداخلية.
 - 4املدخل إلى نظام التيترا .
 - 5األلياف الضوئية .
 - 6اتصاالت البيانات .
 - 7االعاقة في أجهزة الراديو .
 - 8قواعد تخاطب وغرفة العمليات.
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املقــــرر

أساليب التدريب

ع�������������������������������������دد ال����������������������������وح����������������������������دات

6

ال��������������س��������������ن��������������ة ال����������������دراس����������������ي����������������ة

الثانية

ال���������������������������������������ف���������������������������������������ص���������������������������������������ل

األول

احملـتــوى العلمــــي
1

مبادئ وأسس أساليب التعليم احلديثة.

2

وسائل التدريب على القتال :
أ  -احملاضرة .
ب  -املناقشة .
ج  -التمثيلية .
د  -البيان العملي .
هـ  -طابور التدريب التكتيكي .
و  -مشروعات املجموعة للضباط والقيادات .
ز  -املشروعات التكتيكية بجنود .
ح  -مشروعات الرماية التكتيكية .
ط  -مساعدات التدريب .

3

تخطيط التدريب وإعداد اخلطط والبرامج :
أ  -تسلسل عملية التخطيط من أعلى مستوى حتي مستوى الفرد .
ب  -كيفية إعداد اخلطط الشهرية والبرامج األسبوعية .
ج  -تخطيط وإعداد البرامج التعليمية في املنشآت واملعاهد التعليمية .

4

تقييم مستوى التدريب وإعداد النتائج والتقارير.
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املقــــرر

الطبوغرافيا

ع�������������������������������������دد ال����������������������������وح����������������������������دات

2

ال��������������س��������������ن��������������ة ال����������������دراس����������������ي����������������ة

الثانية

ال���������������������������������������ف���������������������������������������ص���������������������������������������ل

األول

احملـتــوى العلمــــي
القسم األول :
 - 1مبادئ علم الطبوغرافيا العسكرية وأهمية دراستها لضباط الشرطة.
 - 2التعاريف الطبوغرافيا واإلصالحات الفنية.
 - 3أنواع الشماالت وزوايا االنحراف.
- 4أنواع اخلرائط واستخدامتها في األغراض واملهام العسكرية املختلفة.
 - 5املعلومات املذكورة بهوامش اخلريطة.
 - 6االصطالحات الطبوغرافية والفنية.
 - 7طرق توضيح الهيئات الطبيعية على اخلرائط.
 - 8مقاييس الرسم وطرق توضيحها على اخلرائط والكروكيات.
 - 9طرق قياس املسافات واالنحرافات من اخلريطة.
 - 10تعيني وقراءة اإلحداثيات وحتديد النقاط واملناطق على اخلريطة.
القسم الثاني :
 - 1كيفية إجراء املالحة البرية بالسيارات وسير ًا على األقدام .
 - 2البوصلة املنشورية واستخداماتها.
 - 3طرق توجيه اخلريطة .
 - 4طرق تعيني احملل على اخلريطة.
ً
ليال.
 - 5كيفية تنفيذ املالحة البرية
 - 9إنشاء الكروكيات املختلفة.
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ثاني ًا  :المقررات القانونية
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ثاني ًا  :املقررات القانونية
تضم هذه المجموعة ( )15مقررا يبلغ عدد
وحداتهم الدراسية ( )47وحدة وبيانها كاآلتي :

م

املقــــرر

عدد الوحدات

1

أص��������������������������������ول ال������������������ق������������������ان������������������ون (ال������������������ق������������������ان������������������ون)

3

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15

أص�������������������������������������������ول ال�����������������������ق�����������������������ان�����������������������ون (احل����������������������������������ق)
دس������ـ������ـ������ـ������ـ������ـ������ـ������ـ������ـ������ـ������ـ������ـ������ـ������ـ������ـ������ـ������ـ������ـ������ـ������ـ������ـ������ـ������ـ������ـ������ت������وري ()1
دس������ـ������ـ������ـ������ـ������ـ������ـ������ـ������ـ������ـ������ـ������ـ������ـ������ـ������ـ������ـ������ـ������ـ������ـ������ـ������ـ������ـ������ـ������ـ������ت������وري ()2
ال���ق���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ان���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ون اإلداري ()1
ال���ق���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ان���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ون اإلداري ()2
اجل������������������������������������������������������������������������������������������زاء ال�������������������������������������ع�������������������������������������ام
ق���������������������������������������ان���������������������������������������ون دول�����������������������������������������������������������������ي ع��������������������������ام
احل���������������������ق���������������������وق واحل����������������������������ري����������������������������ات ال������������ع������������ام������������ة
اجل������������������������������������������������������������������������زاء

اخل������������������������������������������������������������اص

()1

اجل������������������������������������������������������������������������زاء

اخل������������������������������������������������������������اص

()2

ت������ط������ب������ي������ق������ات اجل�������ن�������س�������ي�������ة وم�����������رك�����������ز األج���������ان���������ب
اجل�������������ن�������������س�������������ي�������������ة وم����������������������رك����������������������ز األج�������������������ان�������������������ب
ق������������������ان������������������ون اإلج������������������������������������������������������راءات اجل������������زائ������������ي������������ة
ت��������ط��������ب��������ي��������ق��������ات اإلج��������������������������������������������راءات اجل����������زائ����������ي����������ة
إجمالي الوحدات
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3
3
3
3
3
6
4
3
4
3

1

3
4
1
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املقــــرر

أصول القانون (نظرية القانون)

ع�������������������������������������دد ال����������������������������وح����������������������������دات

3

ال��������������س��������������ن��������������ة ال����������������دراس����������������ي����������������ة

األولى

ال���������������������������������������ف���������������������������������������ص���������������������������������������ل

األول

الهدف من تدريس املقـــــرر
دراسة املبادئ األساسية للقانون ،من خالل دراسة تهدف إلى تعريف الطالب باألفكار
واملبادئ القانونية األساسية التي متثل اإلطار املنطقي لكل القواعد القانونية.

احملـتــوى العلمــــي
تبدأ الدراسة :
1

نظرية القانون وحتديد ماهيته.

2

مصادر القانون.

3

تطبيق القانون.
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املقــــرر

أصول القانون (نظرية احلق)

ع�������������������������������������دد ال����������������������������وح����������������������������دات

3

ال��������������س��������������ن��������������ة ال����������������دراس����������������ي����������������ة

األولى

ال���������������������������������������ف���������������������������������������ص���������������������������������������ل

الثاني

الهدف من تدريس املقـــــرر
دراس��ة املفاهيم العامة للحق من خ�لال دراس��ة تهدف إل��ي تعريف الطالب بالقواعد
القانونية التي تنظم احلقوق التي يتمتع بها األشخاص في ظل مجتمع منظم والتي
متثل أداة القانون لتنظيم املجتمع وحماية مصالح أفراده.

احملـتــوى العلمــــي
تبدأ الدراسة :
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1

نظرية احلق وحتديد ماهيته.

2

أنواع احلقوق.

3

عناصر احلق .

دليل توصيف المقررارت الدراسية والتدريبية

املقــــرر

القانون الدستوري 2 + 1

ع�������������������������������������دد ال����������������������������وح����������������������������دات

6

ال��������������س��������������ن��������������ة ال����������������دراس����������������ي����������������ة

الثانية

ال���������������������������������������ف���������������������������������������ص���������������������������������������ل

عام دراسي كامل

الهدف من تدريس املقـــــرر
االحاطة باملبادئ الدستورية من خالل التعرف على املالمح الرئيسية للنظرية العامة
للقانون الدستوري كما يهدف من جهة أخرى إلى التعرف على النظام الدستوري الكويتي
منذ نشأة الدولة في الكويت وحتى استقاللها ووضع دستورها الدائم.

احملـتــوى العلمــــي
النظرية العامة للقانون الدستوري  :التعريف بالقانون الدستوري ومصادره -
سمو الدستور  -انتهاء الدساتير وأنواع هذا االنتهاء.
النظام الدستوري الكويتي منذ نشأة الدولة وحتى وضع دستورها الدائم وتشمل:
أ  -تأسيس الدولة في الكويت.
ب  -طرق اختيار احلكم عند نشأة الدولة والقيود التي ترد على سلطاته واتفاقية
احلماية البريطانية عام .1899
ج  -مجلس الشورى األول في الكويت ،وأول وثيقة دستورية في الكويت عام .1921
د  -املجالس اإلدارية في الكويت.
هـ  -أول مجلس تشريعي كويتي عام .1938
و  -نظام احلكم والسلطات الثالث منذ عام  1938وحتى .1961
ز  -إعالن االستقالل والدستور املؤقت ونظام احلكم خالل فترة االنتقال.
ي  -املجلس التأسيسي ،ووضع الدستور الدائم.
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املقــــرر

القانون اإلداري

ع�������������������������������������دد ال����������������������������وح����������������������������دات

6

ال��������������س��������������ن��������������ة ال����������������دراس����������������ي����������������ة

الثالثة

ال���������������������������������������ف���������������������������������������ص���������������������������������������ل

عام دراسي كامل

الهدف من تدريس املقـــــرر
تعريف الطالب بالقواعد التي حتكم إدارة الدولة من حيث تكوينها ونشاطها لتمكينه من
الوقوف على الهيئات التي تتولى تنفيذ االعمال العامة للدولة.
وكذلك متكني الطالب من الوقوف على اهم القواعد التي حتكم القانون االداري الكويتي
بالقدر املناسب من التفصيل وال سيما أنه قانون حديث النشأة اذا ما قورن بقواعد القوانني
االخرى.

احملـتــوى العلمــــي
ً
أوال :الكتاب االول يتضمن اص��ول القانون اإلداري من حيث التعريف بذاتيته وكيفية نشأته
ومتيزه عن باقي القوانني االخرى.
واخلصائص الذاتية له مع بيان مصادرة املختلفة.
ويتناول ايض ًا االسس العامة في تنظيم السلطة اإلدارية مع االشارة لتطبيقات أساليب التنظيم
اإلداري في الكويت.
كما يتضمن وسائل االدارة ملمارسة النشاط اإلداري فتعرض للوسيلة املادية (املال العام) من حيث
مفهومه ومعيار متييزه وطرق اكتسابه وحمايته.
مع تناوله ايض ًا للوسيلة البشرية (املوظف العام) وبيان مفهومة وطبيعة عالقته بالدولة وطرق
اختياره وحقوقه وواجباته وطرق انهاء خدمته.
ثاني ًا :الكتاب الثاني حيث تضمن احملتوى العلمي في قسمه االول ً
كال من موضوع املرافق العامة
وموضوع الضبط االداري باعتبارهما عصب نشاط السلطة االداري��ة حيث اش��ارت الدراسة الى
بيان املقصود باملرافق العامة وأنواعها ومعيار متييزها وشرح نظامها القانوني وطرق ادارتها .وأيض ًا
بينت موضوعات الضبط االداري املختلفة مع إيضاح اهدافه وهيئاته وسلطاته في الظروف
العادية واالستثنائية وتطرقت الدراسة في القسم الثاني منه الى اعمال السلطة االدارية ذات
الطابع القانوني (القرار اإلداري) من حيث التعريف به وبيان خصائص اركانه وأنواعه وكيفية
نفاذه ونهايته .وأيض ًا (العقد اإلداري) مع بيان ما هيته وتكوينه وكيفية تنفيذه ونهايته.
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املقــــرر

قانون اجلزاء العام

ع�������������������������������������دد ال����������������������������وح����������������������������دات

6

ال��������������س��������������ن��������������ة ال����������������دراس����������������ي����������������ة

الثانية

ال���������������������������������������ف���������������������������������������ص���������������������������������������ل

عام دراسي كامل

الهدف من تدريس املقـــــرر
تعريف الطالب باملبادئ األساسية واألحكام العامة في التجرمي والعقاب مع التركيز على
قانون اجلزاء الكويتي بدءا من تطبيق هذا القانون وتقسيمات اجلرائم وأنواعها وأركان
اجلرمية  ...وتدريب الطالب على حل القضايا وبيان حكم القانون فيها.

احملـتــوى العلمــــي
أولويات التشريع اجلزائي  :املاهية  -املصادر  -األه��داف  -صلته بغيره من القوانني والعلوم
اجلنائية املساعدة  -تطور التشريع اجلزائي في الكويت  -سريان القانون من حيث املكان
واألشخاص.
التعريف باجلرمية  :أنواعها  -مبدأ الشرعية  -السريان من حيث الزمان وقاعدة عدم رجعية
قوانني اجلزاء  -أسباب اإلباحة.
الزمان وقاعدة عدم رجعية قوانني اجلزاء  -أسباب اإلباحة.
الركن املادي  :الشروع  -املساهمة اجلنائية.
الركن املعنوي  :صوره  -التعريف بالقصد اجلنائي وصوره  -اخلطأ غير العمدي وصوره.
املسئولية اجلنائية  :أساسها  -نطاقها  -املسئولية اجلنائية عن فعل الغير  -تعدد اجلرائم -
موانع املسئولية.
العقوبة  :املاهية  -اخلصائص  -تقسيم العقوبات  -أن��واع وأساليب تنفيذ كل نوع  -تطبيق
العقاب  -أسباب العقوبة وأنواع الظروف املشددة  -العود  -انقضاء العقوبة (املعلق على شرط
 غير املشروط).49
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املقــــرر

القانون الدولي العام

ع�������������������������������������دد ال����������������������������وح����������������������������دات

4

ال��������������س��������������ن��������������ة ال����������������دراس����������������ي����������������ة

الثانية

ال���������������������������������������ف���������������������������������������ص���������������������������������������ل

عام دراسي كامل

الهدف من تدريس املقـــــرر
يهدف املقرر إلى دراس��ة املواضيع ذات األهمية في القانون الدولي من خالل التعريف
بالقانون الدولي العام وحتديد مصادره األصلية واالحتياطية وإمل��ام الطالب بأركان
الدولة واحل��دود اإلقليمية وبيان العالقات الدولية وما حتتويه من دراس��ة املعاهدات
الدولية والعالقات الدبلوماسية ومنع استخدام القوة في العالقات الدولية واملسئولية
الدولية عن االعمال التي قد تهدد األمن والسلم والدوليني.

احملـتــوى العلمــــي
 النظرية العامة في القانون الدولي :وتشمل التعريف بالقانون الدولي العام واملصادر األصلية واالحتياطية للقانون الدولي.
 دراسة أركان الدولة الثالث (اإلقليم  -الشعب  -احلكومة). دراسة املعاهدات الدولية :وتشمل حتديد املقصود باملعاهدة الدولية ومعرفة الشروط الشكلية واملوضوعية إلبرام
املعاهدة الدولية وحاالت سريان وإنقضاء املعاهدة الدولية.
 معرفة املقصود بالعالقات ال��دول��ي��ة ودراس���ة احلصانة الدبلوماسية مل��ق��ار البعثاتالدبلوماسية وألعضاء البعثة الدبلوماسية.
 دراسة الوسائل السلمية حلل املنازعات الدولية ومنها الوسائل الدبلوماسية والوسائلالقانونية والقضائية.
 إملام الطالب بنظام املسئولية الدولية من خالل معرفة أركان املسئولية الدولية املدنيةواجلزائية واآلثار املترتبة على تلك املسئولية الدولية.
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املقــــرر

احلقوق واحلريات العامة

ع�������������������������������������دد ال����������������������������وح����������������������������دات

3

ال��������������س��������������ن��������������ة ال����������������دراس����������������ي����������������ة

الثالثة

ال���������������������������������������ف���������������������������������������ص���������������������������������������ل

الثاني

الهدف من تدريس املقـــــرر
إح��اط��ة الطالب مبختلف اجل��وان��ب العلمية والعملية لكل م��ن تلك احل��ق��وق على نحو
يتمكن من خالله من الوقوف على السبيل الكفيل بوقاية احلرية من ظلم يقع عليها أيا
كان مصدره.

احملـتــوى العلمــــي
النظام القانوني للحقوق واحلريات العامة وما يشمله ذلك من:
مفهوم احلقوق واحل��ري��ات العامة  -احلقوق واحل��ري��ات العامة في الفلسفات امل��ادي��ة -
احلقوق واحلريات العامة في املذهب الفردي  -احلقوق واحلريات العامة في الفلسفة
االسالمية  -تنظيم ممارسة احلقوق واحلريات العامة (اإلجراءات والضمانات).
* أنواع احلقوق واحلريات العامة وما يشمله ذلك من :
احلقوق واحل��ري��ات العامة التقليدية  -احلقوق واحل��ري��ات العامة الفكرية  -احلقوق
واحلريات العامة السياسية  -احلقوق واحلريات العامة االقتصادية واإلجتماعية.
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املقــــرر

قانون اجلزاء اخلاص 1

ع�������������������������������������دد ال����������������������������وح����������������������������دات

4

ال��������������س��������������ن��������������ة ال����������������دراس����������������ي����������������ة

الثالثة

ال���������������������������������������ف���������������������������������������ص���������������������������������������ل

عام دراسي كامل

الهدف من تدريس املقـــــرر
تزويد الطالب بأحكام املسئولية والعقاب علي بعض اجلرائم اخلاصة األكثر شيوعا
في العمل بعد أن تعرف على املبادئ العامة في التجرمي والعقاب من خالل دراسة قانون
اجلزاء العام.

احملـتــوى العلمــــي
اجلرائم الواقعة على النفس  :القتل العمد  -الضرب واجلرح واإلي��ذاء العمدي  -القتل
واإليذاء اخلطأ.
اجلرائم الواقعة على العرض  :املواقعة في التشريع الكويتي  -هتك العرض  -الفعل
الفاضح العلني وغير العلني.
اجل��رائ��م الواقعة على امل��ال  :السرقة  -اجل��رائ��م امللحقة بالسرقة (اخ��ت�لاس األشياء
احملجوز عليها  -اختالس األشياء املرهونة  -ابتزاز املال بالتهديد  -اغتصاب السندات
والتوقيعات )  -النصب  -الشيك بدون رصيد  -خيانة األمانة  -جرائم احلريق.
اجلرائم املضرة باملصلحة العامة  :الرشوة واجلرائم امللحقة بها.
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املقــــرر

قانون اجلزاء اخلاص 2

ع�������������������������������������دد ال����������������������������وح����������������������������دات

3

ال��������������س��������������ن��������������ة ال����������������دراس����������������ي����������������ة

الرابعة

ال���������������������������������������ف���������������������������������������ص���������������������������������������ل

األول

الهدف من تدريس املقـــــرر
تعريف الطالب ببعض اجلرائم التي تتميز بأهميتها من الناحية القانونية وبكثرة تعرض
رج��ل القانون لها ،وتتمثل ه��ذه اجل��رائ��م باالجتماعات العامة والتجمعات والتجمهر
وجرائم األسلحة والذخائر واملتفجرات واملفرقعات وجرائم اخلمور واملسكرات ،وجرائم
املخدرات ،والتعرف على أركانها وموقف القانون الكويتي منها.

احملـتــوى العلمــــي
تتناول ال��دراس��ة اجلرائم التي ال يتناولها قانون اجل��زاء القسم اخل��اص ( )1وتتعرض
الدراسة إلى تناول كل اجلوانب القانونية لتلك اجلرائم من تعريف لها وأركانها والعقاب
لكل صورة منها وكيفية اإلعفاء من العقاب.
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املقــــرر

تطبيقات اجلنسية ومركز األجانب

ع�������������������������������������دد ال����������������������������وح����������������������������دات

1

ال��������������س��������������ن��������������ة ال����������������دراس����������������ي����������������ة

الثالثة

ال���������������������������������������ف���������������������������������������ص���������������������������������������ل

الثاني

الهدف من تدريس املقـــــرر
الربط بني القواعد وألس��س وال��دراس��ات النظرية اخلاصة باجلنسية ومركز األجانب
وبني املشكالت العملية وكيفية التصرف بشأنها وحلها.

احملـتــوى العلمــــي
التعرف على :
قانون اجلنسية الكويتية واملشاكل التي تثار بالنسبة له ب���اإلدارة العامة للجنسية
والقضايا ،وقانون الهجرة والذي يقدم احللول لكل مشاكل التعامل مع األجانب باإلدارة
العامة للهجرة والقضايا.
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املقــــرر

اجلنسية ومركز األجانب

ع�������������������������������������دد ال����������������������������وح����������������������������دات

3

ال��������������س��������������ن��������������ة ال����������������دراس����������������ي����������������ة

الثالثة

ال���������������������������������������ف���������������������������������������ص���������������������������������������ل

األول

الهدف من تدريس املقـــــرر
إملام الطالب بكل ما يتعلق باملوضوعات اخلاصة باجلنسية ومركز األجانب حتى يكون
على دراية كاملة بكيفية التعامل حلل املشاكل التي تثار في مجال العمل.

احملـتــوى العلمــــي
التعرف على :
اجلنسية بصفة عامة اجلنسية الكويتية قاعدة وأس��اس ال��والء للدولة  -التعامل مع
غير محددين اجلنسية واإلملام بكل املشاكل التي تثيرها اجلنسية ومعرفة التعديالت
الطارئة على القانون ودراسة اكتساب اجلنسية وسحبها وإسقاطها.
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املقــــرر

قانون اإلجراءات اجلزائية

ع�������������������������������������دد ال����������������������������وح����������������������������دات

4

ال��������������س��������������ن��������������ة ال����������������دراس����������������ي����������������ة

الرابعة

ال���������������������������������������ف���������������������������������������ص���������������������������������������ل

عام دراسي كامل

الهدف من تدريس املقـــــرر
ت��ع��ري��ف ال��ط��ال��ب مب��راح��ل س��ي��ر ال���دع���وى اجل��زائ��ي��ة م��ن��ذ م��رح��ل��ة ج��م��ع االس���ت���دالالت
والتحقيق االبتدائي ودور أجهزة العدالة اجلنائية واإلجراءات املختلفة في تلك املراحل
وطرق الطعن في األحكام وإلى أن يتم تنفيذ احلكم.

احملـتــوى العلمــــي
مدخل  :ال��ن��ظ��رة التاريخية  -التعريف  -ال��ن��ظ��ام االت��ه��ام��ي  -ال��ن��ظ��ام التفتيشي أو
التحقيقي.
الدعوى اجلزائية  :الضبطية القضائية  -دروس في التحري  -التحقيق استثناء في
اجلرمية املشهودة  -القبض  -التفتيش  -الندب للتحقيق  -التصرف في احملاضر.
الدعوى املدنية  :موضوعها  -سببها  -خصومها  -احملاكم املختصة.

االختصاص اجلزائي  :األنواع  -االمتداد  -مدى تقيد احملكمة باألفعال الواردة في

صحيفة االتهام.
نظرية اإلثبات  :طرق  -عبء اإلثبات  -االعتراف  -الشهادة  -القرائن  -اخلبرة.
التحقيق اإلبتدائي  :الضمانات  -اإلجراءات  -التعرف  -نظرية البطالن.

التحقيق النهائي  :صفات التحقيق  -إجراءات احملاكمة  -أنواع األحكام.

طرق الطعن في األحكام  :املعارضة  -االستئناف  -التمييز.
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املقــــرر

تطبيقات اإلجراءات اجلزائية

ع�������������������������������������دد ال����������������������������وح����������������������������دات

1

ال��������������س��������������ن��������������ة ال����������������دراس����������������ي����������������ة

الرابعة

ال���������������������������������������ف���������������������������������������ص���������������������������������������ل

الثاني

الهدف من تدريس املقـــــرر
متكني الطالب من التعرف على بعض املشاكل العملية الهامة التي تقع في العمل وتدريبه
على حل القضايا في هذا القانون.
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ثالث ًا  :المقررات العامة
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ثالث ًا  :املقررات العامة
تضم هذه المجموعة ( )15مقررا يبلغ عدد
وحداتهم الدراسية ( )39وحدة وبيانها كاآلتي :

م

املقــــرر

عدد الوحدات

1

ل�������������������������������������غ�������������������������������������ة ال����������������������������ع����������������������������رب����������������������������ي����������������������������ة

3

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15

ل���������������������غ���������������������ة

اإلجن�����������������������ل�����������������������ي�����������������������زي�����������������������ة

()1

ل���������������������غ���������������������ة

اإلجن�����������������������ل�����������������������ي�����������������������زي�����������������������ة

()2

ع����������������������������������������ل����������������������������������������م اإل�ج���������������������������������������������������������������������������������������������������رام
ع�����������������������������������������ل�����������������������������������������م ال����������������������������������ع����������������������������������ق����������������������������������اب
ق�������������������اع�������������������ة ب����������������ح����������������ث ع����������������ل����������������م اإلج��������������������������������������رام
األم�������������������������������������������������������������������ن االج������������������������ت������������������������م������������������������اع������������������������ي
أح�����������������������������������������������������������������������������������������������������وال ش�����������������خ�����������������ص�����������������ي�����������������ة
ق������������������������������������������������������������������������������������درات ت�����������������ع�����������������ب�����������������ي�����������������ري�����������������ة
ان�����������������������������������������������ح�����������������������������������������������راف األح�������������������������������������������������������������������داث
ع���������������������ل���������������������م ال���������������������ن���������������������ف���������������������س اجل�����������������ن�����������������ائ�����������������ي
ط�����������������������������������������رق ال���������������������ب���������������������ح���������������������ث ال�������������ع�������������ل�������������م�������������ي
اإلدارة العامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ح��������������������������������������������������������اس��������������������������������������������������������ب اآلل��������������������������������������������������������������������ي
ع�������������������ل�������������������م ال�������������������ن�������������������ف�������������������س ال��������������ق��������������ض��������������ائ��������������ي
إجمالي الوحدات
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3
3
2
2
1
3
3
1
3
3

2

4
3
3
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املقــــرر

لغة عربية

ع�������������������������������������دد ال����������������������������وح����������������������������دات

3

ال��������������س��������������ن��������������ة ال����������������دراس����������������ي����������������ة

األولى

ال���������������������������������������ف���������������������������������������ص���������������������������������������ل

األول

الهدف من تدريس املقـــــرر
تنمية املهارات اللغوية لدى الطالب الضابط من نحو وصرف وما يتبع ذلك من مفاهيم
وإدراك الطالب ألركان اجلملة وموضع الكلمة في العبارة وجتنب األخطاء اللغوية التي
تخل مبا هو مراد من األسلوب.

احملـتــوى العلمــــي
ً
أوال  :الدراسات النحوية
وهي تتضمن معرفة املبني واملعرب من االسماء واألفعال والنكرة واملعرفة وكذلك الفعل
بأنواعه ومعرفة النواصب واجل��وازم للفعل املضارع وكذلك يتضمن احملتوى العلمي ذكر
الفاعل ونائبه واملفاعيل وكذلك التوابع (النعت ،العطف ،التوكيد ،ال��ب��دل) واحل��ال
والتمييز وكتابة األعداد.
ويتضمن احملتوى أيض ًا املبتدأ واخلبر وما يدخل على املبتدأ واخلبر ومعرفة األساليب
اللغوية كأسلوب النداء وأسلوب التعجب وأسلوب املدح والذم وأسلوب االستفهام وأسلوب
الشرط.
ثاني ًا  :الدراسات الصرفية
وهي متثل امليزان الصرفي واملجرد واملزيد وأوزان األفعال ومعرفة املصادر وكل ماتقدم من
معارف يؤخذ من النصوص األدبية القدمية واحلديثة وعرض األمثلة التي تؤيد ذلك
من القرآن والسنة واملأثور من النصوص القدمية.
ثالث ًا  :الدراسات البالغية واألدبية والنقدية
وه��ي تتلخص في معرفة األس��ل��وب احلقيقي وامل��ج��ازي والتشبيه واالستعارة والكناية
واحملسنات البديعية ودراس��ة العصور األدبية وذكر مناذج لألدب في القدمي واحلديث
مع توضيح هذه النصوص وشرحها وذكر مناذج للنقد القدمي واحلديث بعد التنويه علي
املدارس النقدية (الكالسيكية والرومانسية والرمزية).
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املقــــرر

اللغة اإلجنليزية 1

ع�������������������������������������دد ال����������������������������وح����������������������������دات

3

ال��������������س��������������ن��������������ة ال����������������دراس����������������ي����������������ة

األولى

ال���������������������������������������ف���������������������������������������ص���������������������������������������ل

الثاني

الهدف من تدريس املقـــــرر
تنمية املهارات اللغوية فهمنا وحديثا وقراءة وكتابة بصفة عامة للتعامل مع الوافدين
إلى الكويت ولغتهم األصلية لغة غير عربية ولإلطالع على ما يتعلق باألعمال الشرطية
واملشاركة في املؤمترات وعند السفر حلضور دورات متخصصة.

احملـتــوى العلمــــي
 محادثات متخصصة وعامة. قواعد اللغة بطريقة وظيفية. موضوعات استيعاب شرطية متخصصة وقانونية. تقدمي مفردات ومصطلحات شرطية. ترجمة بعض االصطالحات والعبارات الشرطية إلى اللغة العربية ًنقال عن االجنليزية.
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املقــــرر

اللغة االجنليزية 2

ع�������������������������������������دد ال����������������������������وح����������������������������دات

3

ال��������������س��������������ن��������������ة ال����������������دراس����������������ي����������������ة

الثالثة

ال���������������������������������������ف���������������������������������������ص���������������������������������������ل

األول

الهدف من تدريس املقـــــرر
تدعيم األسس اللغوية واملهادية التي قام عليها املقرر السابق عليه وذلك إلعداد الطالب
لألعمال الشرطية والقانونية املتوقع أن يشارك فيها وذلك عند التعامل مع األجانب
والوافدين.

احملـتــوى العلمــــي
 مواقف شرطية وعامة للتدريب على التواصل التلقائي. التعمق في التدريبات اللغوية التي تخدم استخدامات اللغة الوظيفية. قراءات متخصصة قانونية وشرطية. تقدمي مفردات ومصطلحات شرطية. التعمق في تقدمي املصطلحات الشرطية والقانونية من خالل مواقف. -القدرة على الترجمة من وإلى اللغة العربية واألجنليزية.
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املقــــرر

علــم اإلجــــــرام

ع�������������������������������������دد ال����������������������������وح����������������������������دات

2

ال��������������س��������������ن��������������ة ال����������������دراس����������������ي����������������ة

األولى

ال���������������������������������������ف���������������������������������������ص���������������������������������������ل

األول

الهدف من تدريس املقـــــرر
تعريف الطالب بأهم أسباب اجلرمية وفقا للنظريات العلمية ليكون على بينة في كيفية
مكافحة اجلرمية.

احملـتــوى العلمــــي
التعريف بعلم اإلجرام وعناصره وموضوعاته والعلوم املتصلة به ثم بيان أهم النظريات
العلمية التي تطرقت للبحث في أسباب اجلرمية ومدى صحة كل منها ،ليكون الطالب
واعي ًا وال ينجرف وراء سبب معني ويعتقد أنه هو وحده سبب اجلرمية.
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املقــــرر

علم العقـــاب

ع�������������������������������������دد ال����������������������������وح����������������������������دات

2

ال��������������س��������������ن��������������ة ال����������������دراس����������������ي����������������ة

األولى

ال���������������������������������������ف���������������������������������������ص���������������������������������������ل

الثاني

الهدف من تدريس املقـــــرر
تعريف الطالب بتطور علم العقاب وأه���داف العقوبة وتطور ه��ذه األنظمة العقابية
املختلفة واإلملام ببعض املشاكل واألفكار التي يثيرها تطور أهداف العقوبة والتعرف
على خصائص العقوبة في الشريعة اإلسالمية وأساس التجرمي والعقاب في اإلسالم.

احملـتــوى العلمــــي
مقدمة :
في التعريف بعلم العقاب وموضعه من العلوم اجلنائية من حيث صلته بعلم اإلج��رام
وقانون اجلزاء وتطور علم العقاب ،وأسلوب البحث في علم العقاب وتقسيم الدراسة إلى
قسمني رئيسيني.
األول  -في تطور النظم العقابية وأنواعها والثاني في األحكام العامة للتنفيذ العقابي :
وهي دراس��ة حتليلية مقارنة لطبيعة العقوبة والتدبير االح��ت��رازي وأساليب التقييم
العقابي مع التطبيق ألحكام قانون تنظيم السجون في الكويت.
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املقــــرر

قاعة بحث لعلم اإلجرام والعقاب

ع�������������������������������������دد ال����������������������������وح����������������������������دات

1

ال��������������س��������������ن��������������ة ال����������������دراس����������������ي����������������ة

الثانية

ال���������������������������������������ف���������������������������������������ص���������������������������������������ل

األول

الهدف من تدريس املقـــــرر
متكني الطالب من التعرف على املشاكل العملية الهامة في كيفية مكافحة اجلرمية وتطور
هذه األنظمة العقابية املختلفة.
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املقــــرر

األمـــن اإلجتماعـــي

ع�������������������������������������دد ال����������������������������وح����������������������������دات

3

ال��������������س��������������ن��������������ة ال����������������دراس����������������ي����������������ة

الثالثة

ال���������������������������������������ف���������������������������������������ص���������������������������������������ل

الثاني

الهدف من تدريس املقـــــرر
معرفة معني وم��ف��ه��وم األم���ن اإلج��ت��م��اع��ي ف��ي أدب��ي��ات ال��ع��ل��وم اإلجتماعية وف��ي ضوء
النظريات املختلفة األقتصادية والسياسة واإلجتماعية والتعرف على تاريخ تطور هذا
املفهوم في ضوء التغييرات الكبرى التي حدثت لإلنسان على مر العصور.

احملـتــوى العلمــــي
 مفهوم األمن اإلجتماعي. احلاجة إلى األمن اإلجتماعي. األصول النظرية ملعني األمن اإلجتماعي. األمن اإلجتماعي وحقوق اإلنسان. أسس وآليات األمن اإلجتماعي. األمن والضبط اإلجتماعي. األمن واإلعالم. -األمن اإلجتماعي في املجتمع الكويتي.
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املقــــرر

األحوال الشخصيــــة

ع�������������������������������������دد ال����������������������������وح����������������������������دات

3

ال��������������س��������������ن��������������ة ال����������������دراس����������������ي����������������ة

األولى

ال���������������������������������������ف���������������������������������������ص���������������������������������������ل

الثاني

الهدف من تدريس املقـــــرر
تهدف امل��ادة إل��ى تعليم الطالب باألحكام الشرعية وم��ا يرافقها من قوانني عما يأهل
الطالب من الناحية الشرعية والقانونية للتعامل مع القضايا التي متر على الطالب
ضابط خالل حياته املهنية ،حيث أن دور الضابط ال يقتصر على األمور الزمنية فقط
بل إلى التعامل مع املجتمع والقضايا االجتماعية والنفسية واالسرية التي يتعرض لها
خالل حياته املهنية.

احملـتــوى العلمــــي
وعليه فإن املقرر بحث إلى تزويد الطالب إلى مهارات اجتماعية مبا يختص باألحوال
الشخصية وال��ل��وائ��ح الشرعية وال��ق��ان��ون��ي��ة املتعلق ب��ه��ا .ول��ذل��ك ف��إن احمل��ت��وى العلمي
شامل ك��ل م��ا يتعلق باملهر وال��والي��ة والكفانة االس��ري��ة امل��ع��رض لها الطالب ف��ي مزاولة
املهنة وف��ي حياته االس��ري��ة .وعلى ذل��ك ف��إن املقرر احلالي ال��ذي يتم تدريسه بعنوان
« الزواج وآثاره بني الشريعة والقانون الكويتي» فإنه يحتوى علي بابني يشمالن مجمل
احملتوى العلمي لوصف املادة .حيث يتطرق الكتاب في الباب األول إلى الزواج وآثاره في
الفقة االسالمي وتعريفه وتفصيالته.
وتطرق كذلك إلى مقومات عنصر النكاح وأركانه وصحته بتفاصيل واضحه ودقيقة
واآلثار املترتبة على الزواج وااللتزام بكل األطراف املعنية فيه ويشمل اجلزء الثاني من
الكتاب االداب العامة للزمان وما يرتبط به من األمور الشرعية القانونية للزوجني وما
ينتج عنا من حسن املعاشرة وكذلك ما نص عليه قانون األح��وال الشخصية في احلياة
الزوجية وااللتزام املترتب على هذا الزواج.
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املقــــرر

اإلدارة العامـــــة

ع�������������������������������������دد ال����������������������������وح����������������������������دات

4

ال��������������س��������������ن��������������ة ال����������������دراس����������������ي����������������ة

الثالثة

ال���������������������������������������ف���������������������������������������ص���������������������������������������ل

عام دراسي كامل

الهدف من تدريس املقـــــرر
إملام الطالب باألصول العامة لإلدارة وأساليب التنظيم اإلداري وطرق أداء العمل اإلداري
بفاعلية على نحو يواكب التقدم احلادث في مختلف أساليب تنمية العمل اإلداري على
مختلف املستويات.

احملـتــوى العلمــــي
أفكار أساسية في علم اإلدارة ،فيستعرض لعناصر التنظيم اإلداري ،وتكوين الوحدات
اإلدارية ،واملبادئ التي حتكم التنظيم اإلداري ،ثم تبادل القيادة اإلدارية فني ًا ووظائفها
وطرق اختيار القادة اإلداري�ين ثم إص��دار القرارات اإلداري��ة ،ثم يستعرض للتخطيط
والتنسيق واالتصاالت في نطاق اإلدارة ثم يستعرض لعمل اإلدارة العامة ونشأة وترتيب
الوظائف العامة ثم اختيار املوظفني وإعداد املوظفني العموميني ثم ترقيتهم وتقارير
الكافية ،وأخير ًا العالقات اإلنسانية املعنوية في مجال الوظيفة العامة.
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املقــــرر

انحراف االحداث

ع�������������������������������������دد ال����������������������������وح����������������������������دات

3

ال��������������س��������������ن��������������ة ال����������������دراس����������������ي����������������ة

الثالثة

ال���������������������������������������ف���������������������������������������ص���������������������������������������ل

األول

الهدف من تدريس املقـــــرر
تعريف الطالب باملبادئ األساسية العلمية جلناح األح���داث بوصفه مؤشرا للسلوك
اإلج���رام���ي ي��ه��دد مب��واص��ل��ة ان��ح��راف احل���دث مستقبال وإح��اط��ت��ه ب��ال��ع��وام��ل ال��ف��ردي��ة
واإلجتماعية املختلفة التي تسهم في انحراف األحداث من خالل النظريات العلمية في
تفسير اجلناح واألساليب العلمية احلديثة ملعاملة األحداث في مختلف التشريعات.

احملـتــوى العلمــــي
القسم األول  :في أسباب انحراف األح��داث والنظريات العلمية في تفسير االنحراف
تناول هذا القسم دراسة انحراف األحداث من الناحية اإلجتماعية فعرضها في ثالثة
أبواب.
الباب األول  :دراسة وتفسير السلوك اإلجرامي.
الباب الثاني  :دراسة تفسير جنوح األحداث والعوامل الذاتية واألسرية واإلجتماعية
واملرتبطة بجنوح األحداث.
الباب الثالث  :دراسة املشكلة اخلاصة بانحراف األحداث وأساليب املواجهة.
القسم الثاني  :في املعاملة اجلزائية لألحداث املنحرفني واملعرضني لالنحراف.
و تتناول الدراسة في هذا القسم كيفية مواجهة مشكالت انحراف األح��داث ،وذلك من
خالل شرح وتأصيل القانون رقم ( )3لسنة  1983في شأن األح��داث وحتليل لطبيعة
التدابير وأساليب املعاملة اجلزائية
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احملـتــوى العلمــــي
لألحداث ،وتبدأ بالتعريف بخطورة مشكلة انحراف األح��داث وزي��ادة االهتمام بها سواء
على املستوى العربي أو العاملي .ثم تتناول القواعد املوضوعية ملعاملة األحداث ،وذلك من
حيث :
 التعريف باملسئولية اجلزائية  :لألحداث في الشريعة اإلسالمية وتطورها فيمختلف التشريعات الوضعية.

 التمييز بني احلدث املنحرف واحلدث املعرض لالنحراف. التنظيم القانوني ملعاملة األحداث  :من خالل تتبع مراحل كل منها وخصائصهاوأحكامها ،واحلماية القانونية لألحداث من اجلرائم التي ترتكب ضدهم  ....ويلي ذلك
دراسة:

 للقواعد اإلجرامية في تنظيم قضاء األحداث وتشمل : إجراءات االستدالل في مجال األحداث. إجراءات التحقيق في مجال األحداث . محاكمة األحداث.وذل��ك من حيث إب��راز أهمية تخصص أجهزة معينة للتعامل مع األح��داث في كل مرحلة،
واختصاصاتها وال��ق��واع��د التي حتكم إج��راءات��ه��ا وضماناتها وطبيعة محكمة األح��داث
وتشكيلها واختصاصها واملقارنة بني قواعد سير اإلج��راءات أمامها وبني احملاكم العادية.
وبيان ط��رق الطعن في أحكامها ،والقواعد التي حتكم تنفيذ التدابير والعقوبات التي
ت��ص��دره��ا .وأهمية ال��رع��اي��ة الالحقة بعد التنفيذ وتنتهي ال��دراس��ة بنبذة ع��ن ترشيد
السياسة اجلنائية جتاه األحداث.
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املقــــرر

علم النفس اجلنائي

ع�������������������������������������دد ال����������������������������وح����������������������������دات

3

ال��������������س��������������ن��������������ة ال����������������دراس����������������ي����������������ة

الثانية

ال���������������������������������������ف���������������������������������������ص���������������������������������������ل

الثاني

الهدف من تدريس املقـــــرر
دراسة نفسية الشخص الذي يصدر عنه سلوك إجرامي وأسباب اجلرمية ودوافعها النفسية
ومتكني رجل الشرطة من فهم الظروف املهيئة الرتكاب اجلرمية وفهم العوامل النفسية التي
دفعت املجرم الرتكاب اجلرمية وفهم عقلية املتهم وفهم كثير من األم��ور التي يصعب على
الكثير حتليلها ومعرفة أسرار الطبيعة البشرية ملعرفة العوامل النفسية الواقعة في أعماق
الالشعور التي تسيطر على السلوك اإلنساني في حالتي الصحة واملرض.

احملـتــوى العلمــــي
 فصل متهيدي  :يتناول تعريف علم النفس اجلنائي والعلوم املساعدة األخرى للقانوناجلنائي.
 خصص الباب األول  :لدراسة الشخصية.الفصل األول  :عرضنا لدراسة الشخصية والصحة النفسية.
الفصل الثاني  :دراسة العوامل املؤثرة في الشخصية والسلوك (عوامل وراثية وأخرى
نفسية اجتماعية).
 خصص الباب الثاني لدراسة دوافع السلوك.الفصل األول  :يتناول ال��دواف��ع األول��ي��ة والفطرية (ال��غ��ري��زة) ثم يعرض الضطرابات
الغريزة اجلنسية وأثرها في السلوك اإلجرامي وأهم صور االنحرافات اجلنسية التي
تعد سلوك ًا مجرم ًا يعاقب عليها القانون.
الفصل الثاني  :الدوافع املكتسبة.
الفصل الثالث  :دراسة الدوافع الشعورية والالشعورية.
الفصل الرابع  :االنفعاالت وفيه مت عرض أثر اجلهاز النفسي في توجيه السلوك وخاصة
املنحرف منه ثم دراسة العقد النفسية وأثرها في توجيه السلوك.
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 وفي الباب الثالث  :يستعرض ملوضوع (التوافق) وفيه مت دراسة السلوك التوافقيوالالتوافقي واحليل العقلية وصلتها بالسلوك اإلجرامي.
 وفي الباب الرابع  :يستعرض ملوضوع كشف اجلرائم بالوسائل النفسية سواء منها مايؤثر في إرادة املتهم (حتليل تخديري ،وتنومي مغناطيسي) أو الوسائل التي تباشر
قبل املتهم وال تؤثر في إرادة املتهم (جهاز كشف الكذب  -وأس��ل��وب كشف اجلرمية
بواسطة التداعي اللفظي وتداعي املعاني).

املقــــرر

مبادئ التحقيق اجلنائي

ع�������������������������������������دد ال����������������������������وح����������������������������دات

3

ال��������������س��������������ن��������������ة ال����������������دراس����������������ي����������������ة

الرابعة

ال���������������������������������������ف���������������������������������������ص���������������������������������������ل

األول

الهدف من تدريس املقـــــرر
متكني ضابط الشرطة والعاملني في مجال األمن العام والتحقيق خاصة من يعمل في
مجال املباحث اجلنائية وأمن الدولة من كيفية الوصول إلى دليل معنوي من خالل وقائع
القضية يؤيد أو ينفي األتهام من خالل البحث وطرق حتليل األدلة القولية.

احملـتــوى العلمــــي
 املالحظة (انتباه  -إدراك  -احل��واس) اضطراب اإلدراك  -الذاكرة  -النسيان  -كيفيؤدي كل ذلك إلى حتريف التحقيق اجلنائي.
 تقييم األدلة القولية (تقييم أقوال األطفال  -النساء املتحضرين  -املسنني  -كيفيةتعقيبهما للوصول إلى احلقيقة.
 كيفية مناقشة املستجوبني. حتليل األدلة القولية (الكذب  -وحتليل االستجوابات وكيفية الوصول إلى احلقيقة).73

كليــــة الشـرطــة

املقــــرر

قدرات تعبيرية

ع�������������������������������������دد ال����������������������������وح����������������������������دات

1

ال��������������س��������������ن��������������ة ال����������������دراس����������������ي����������������ة

األولى

ال���������������������������������������ف���������������������������������������ص���������������������������������������ل

الثاني

الهدف من تدريس املقـــــرر
تنمية القدرات الذهنية لدى الطالب والتي هو في حاجة ماسة إليها خالل تعامله مع
اجلماهير وذلك بتدريبه على القدرات التعبيرية اللفظية والكتابية مما يعينه على
إلقاء كلمة أو ادارة حوار أو كتابة مذكرة أو حتقيق.

احملـتــوى العلمــــي
ً
أوال  :ال��ق��درات الكالمية  :ومنها احلكاية ،واحل���وار وامل��ن��اظ��رة ،باإلضافة إل��ى الوسائل
األساسية لتنمية هذه القدرات من فصاحة في اللسان وإدراك لقواعد اللغة ومعرفة
أغراض النبر والتنغيم.

ثاني ًا  :القدرات الكتابية  :ومنها الرسالة ،وكتابة املقال واملكاتبات احلكومية املتمثلة
في كتابة امل��ذك��رات والتقرير والتحقيق وم��ا يتبع ذل��ك من معرفة مستلزمات الكتابة
من عالمات الترقيم وكيفية كتابة الهمزة واأللف اللينة مبا يوضح العبارة وتفصح عن

معناها.
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املقــــرر

حاسب آلي

ع�������������������������������������دد ال����������������������������وح����������������������������دات

3

ال��������������س��������������ن��������������ة ال����������������دراس����������������ي����������������ة

الرابعة

ال���������������������������������������ف���������������������������������������ص���������������������������������������ل

األول

الهدف من تدريس املقـــــرر
محو أمية الطالب في العمل على جهاز احلاسوب وأهم تطبيقاته وكيفية تأمني املعلومات
وماهية اجلرائم اإللكترونية.

احملـتــوى العلمــــي
 تعريف احلاسوب ومميزاته ومجاالت إستخدامه . املكونات األساسية لنظام احلاسوب . الكيان املادي والكيان البرمجي للحاسوب . أمن املعلومات واجلرائم اإللكترونية . أنواع نظم التشغيل .التطبيق العملي على :
 نظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز . حزمة برامج مايكروسوفت املكتبية . -بعض التطبيقات اخلاصة .

75

كليــــة الشـرطــة

76

دليل توصيف المقررارت الدراسية والتدريبية

البـ ـ ـ ـ ــاب الثاني

مقررات التدريب الشرطي والرياضي
الطـلـب ــة الضبـ ـ ــاط

عدد الوحدات التدريبية وتوزيعها على سنوات الدراسة
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أوال ً  :الوحدات التدريبية ملقررات التدريب الشرطي
إجمالي عدد الوحدات التدريبية ملقررات التدريب الشرطي =  30وحدة
تتوزع هذه الوحدات على ( )8فصول دراسية بواقع ( )7.5وحدة لكل فصل دراسي
إجمالي عدد الساعات ملقررات التدريب الشرطي
( )900ساعة = بواقع ( )30ساعة لكل وحدة
ينقسم التدريب الشرطي إلى  3مقررات
(التدريب التأسيسي = عمليات الشرطة = األسلحة والرماية)

تقسيم الوحدات التدريبية على مقررات التدريب الشرطي والسنوات الدراسية األربع
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السنوات

مقررات التدريب الشرطي

 30وحده

اإلجمالي

األولى

تدريب تأسيسي 5

أسلح  +رمايه 2.5

 7.5وحد

الثاني

عمليات شرط 3.5

أسلح  +رمايه 3.5

تدريب تأسيسي 0.5

 7.5وحد

الثالث

عمليات شرط 3.5

أسلح  +رمايه 3.5

تدريب تأسيسي 0.5

 7.5وحد

الرابع

عمليات شرط 3.5

أسلح  +رمايه 3.5

تدريب تأسيسي 0.5

 7.5وحد

اإلجمالي

عمليات شرط 10.5

أسلح  +رمايه 13

تدريب تأسيسي 6.5

 30وحد

دليل توصيف المقررارت الدراسية والتدريبية

ثانيا ً  :الوحدات التدريبية ملقررات التدريب الرياضي
إجمالي عدد الوحدات التدريبية ملقررات التدريب الرياضي =  30وحدة
تتوزع هذه الوحدات على ( )8فصول دراسية بواقع ( )7.5وحدة لكل فصل دراسي
إجمالي عدد الساعات ملقررات التدريب الرياضي
( )900ساعة = بواقع ( )30ساعة لكل وحدة
ينقسم التدريب الرياضي إلى  5مقررات
(لياقة بدنية = موانع رياضية = دفاع عن النفس = سباحة = تدريب دائري)

تقسيم الوحدات التدريبية على مقررات التدريب الرياضي والسنوات الدراسية األربع
السنوات

 30وحده

مقررات التدريب الرياضي

اإلجمالي  5مقررات

األولى

لياق بدني 5.0

موانع رياضي 0.5

تدريب دائري 2.0

 7.5وحد

الثاني

لياق بدني 5.0

دفاع عن النفس 2.5

-

 7.5وحد

الثالث

لياق بدني 4.0

سباحـ ـ ـ ــ 2.0

تدريب دائري 1.5

 7.5وحد

الرابع

لياق بدني 6.0

-

تدريب دائري 1.5

 7.5وحد

سباحـ ـ ـ ــ 2.0

تدريب دائري 5.0

لياق بدني 20

موانع رياضي 0.5

دفاع عن النفس 2.5
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توزيع مقررات التدريب الشرطي والرياضي

الس ـن ــة األول ـ ـ ــى :
الفصل الدراسي األول

م

التدريـــب الشــرطـــي

م

التدريـــب الرياضـــي

1

التدري ـ ــب التأسيس ـ ـ ـ ــي

1

اللياقة البدنية

2

التدريب الدائري

أ) املشاة
ب) نظام منظم
جـ) اإليعازات

الفصل الدراسي الثاني

م

التدريـــب الشــرطـــي

م

التدريـــب الرياضـــي

1

مراسيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

1

اللياقة البدنية

2

عصا  -سيف  -علم

2

التدريب الدائري

3

تدريب األسلحة

3

موانع رياضية

4

أ) بندقية أم  + 16رماية

4

نشاط حر

5
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الس ـن ــة الثانيـ ــة :
الفصل الدراسي األول

م

التدريـــب الشــرطـــي

م

التدريـــب الرياضـــي

1

أ) عمليات شرطة تأسيسية

1

اللياقة البدنية

2

الدفاع عن النفس

3

نشاط حر

ب) مهارة ميدان

2

أ) رشاش االستقالل
ب) التدريب على األسلحة

الفصل الدراسي الثاني

م

التدريـــب الشــرطـــي

م

التدريـــب الرياضـــي

1

عمليات شرطة تأسيسية

1

اللياقة البدنية

أ) نقاط تفتيش وحراسات

2

الدفاع عن النفس

ب) تفتيش أشخاص وآليات

3

نشاط حر

جـ) دوريات وأكمنة

2

التدريب على األسلحة
أ) رشاش عيار  50مم
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توزيع مقررات التدريب الشرطي والرياضي

الس ـن ــة الثالثـ ــة :
الفصل الدراسي األول

م

التدريـــب الشــرطـــي

م

التدريـــب الرياضـــي

1

عمليات الشرطة املتقدمة:

1

اللياقة البدنية

أ) مكافحة الشغب وشغب املالعب

2

السباحة

ب) أصول وقواعد التخطيط لعمليات الشرطة

3

نشاط حر

2

دروس أسلحة ورماية:
أ) البندقية  M-16كوماندوز
أ) قنبلة يدوية

الفصل الدراسي الثاني

م

التدريـــب الشــرطـــي

م

التدريـــب الرياضـــي

1

عمليات الشرطة املتقدمة:

1

اللياقة البدنية

أ) حماية الشخصيات

2

التدريب الدائري

ب) تأمني املؤمترات واملناسبات واالحتفاالت العامة

3

نشاط حر

2

دروس أسلحة ورماية:
أ) رشاش 50
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الس ـن ــة الرابع ــة :
الفصل الدراسي األول

م

التدريـــب الشــرطـــي

م

التدريـــب الرياضـــي

1

عمليات الشرطة اخلاصة:

1

اللياقة البدنية

2

التدريب الدائري

أ) أصول إدارة األزمات األمنية
ب) عمليات دروع األمن الداخلي
جـ) املتفجرات

2

3

نشاط حر

دروس أسلحة ورماية:
أ) مسدس GLOCK
ب) رماية خاطفة

الفصل الدراسي الثاني

م
1

التدريـــب الشــرطـــي
عمليات الشرطة اخلاصة:

م

التدريـــب الرياضـــي

1

اللياقة البدنية

أ) مقاومة اإلرهاب
ب) القتال في املناطق املبنية

2

نشاط حر

جـ) حماية الطائرات

2

دروس أسلحة ورماية:
ب) البندقية  M-16كوماندوز
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دليل توصيف المقررارت الدراسية والتدريبية

أو ً
ال :مقررات التدريب الشرطي

85

كليــــة الشـرطــة

86

دليل توصيف المقررارت الدراسية والتدريبية

األســلحة
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مسدس كولت

الســنة الدراسيـــة

أسلـوب التـدريب

األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى

عمل ـ ـ ـ ـ ــي

المحتوى العلمي

88

م

موضوعــــــــــات املــــــــــادة

1

الوصف العام واملميزات

2

مسميات األجزاء (داخلية  -خارجية)

3

العناية والتنظيف

4

التعبئة والتفريغ واحتياطات األمن

5

القبض والتسديد

6

الرمي وأوضاع الرماية

دليل توصيف المقررارت الدراسية والتدريبية

بندقية أم 16

الســنة الدراسيـــة

أسلـوب التـدريب

األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى

عمل ـ ـ ـ ـ ــي

المحتوى العلمي

م

موضوعــــــــــات املــــــــــادة

1

وصف عام للبندقية ومميزاتها

2

مسميات األجزاء (داخلية  -خارجية)
(األجزاء الداخلية  -الترباس ومجموعته  -الزناد  -ومجموعة مخفف الصدمة

 -مقر األجزاء الداخلية).

3

العناية والتنظيف :
(اليومي  -األسبوعي  -قبل الرمي  -بعد الرمي)
التعبئة والتفريغ :

4

(التعبئة بواسطة آلة التعبئة  -التعبئة بواسطة اليد  -طرق التفريغ اآللية -
طرق التفريغ باليد  -شروط املخزن)

5

القبض والتسديد

6

الرمي
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أم  16كوماندو

الســنة الدراسيـــة

أسلـوب التـدريب

الثالث ـ ـ ـ ـ ـ ــة

عمل ـ ـ ـ ـ ــي

المحتوى العلمي
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م

موضوعــــــــــات املــــــــــادة

1

وصف عام للبندقية

2

استعماالت البندقية

3

وزن ومقاسات البندقية

4

كمية الرمي

5

مميزات البندقية

6

العناية والتنظيف

دليل توصيف المقررارت الدراسية والتدريبية

رشاش استقالل  7.62ملم

الســنة الدراسيـــة

أسلـوب التـدريب

الثاني ـ ـ ـ ـ ـ ــة

عمل ـ ـ ـ ـ ــي

المحتوى العلمي

م

موضوعــــــــــات املــــــــــادة

1

املميزات

2

املسميات (تسمية األجزاء  -تسمية أجزاء املنصب  -تسمية األجزاء
الداخلية  -التركيب  -العناية والتنظيف)

3

التعبئة والتفريغ باليد (طريقة التفريغ باليد)

4

كمية الرمي

5

القبض والتسديد وأوضاع الرمي

6

العمل الفوري والتوقيفات

7

احلركة امليكانيكية
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القنبلة  36ميلز

الســنة الدراسيـــة

أسلـوب التـدريب

الثالث ـ ـ ـ ـ ـ ــة

عمل ـ ـ ـ ـ ــي

المحتوى العلمي
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م

موضوعــــــــــات املــــــــــادة

1

وصف عام للقنبلة اليدوية

2

خصائص القنبلة اليدوية

3

أنواع القنابل

4

احتياطات األمن

5

الفك والتركيب

6

مسميات أجزاء القنبلة من اخلارج ومن الداخل

7

العناية والتنظيف

8

التجهيز والتفريغ

9

الرمي

10

األخطاء الشائعة

دليل توصيف المقررارت الدراسية والتدريبية

رشاش براوننج

الســنة الدراسيـــة

أسلـوب التـدريب

الثالث ـ ـ ـ ـ ـ ــة

عمل ـ ـ ـ ـ ــي

المحتوى العلمي

م

موضوعــــــــــات املــــــــــادة

1

التعريف  -املسافات  -مميزات الرشاش

2

األطوال واألوزان

3

املنصب م - 3/حتضير املنصب  -شروط تركيب بكرة االرتفاع  -طول
املنصب  -االرتفاع  -أنواع الزوايا.

4

طريقة الفك املختصر

5

مالحظات الفك  -شروط الفك  -أسباب الفك

6

طريقة الفك التفصيلي

7

الترباس ومجموعته  -الفك الفرعي للترباس

8

فك مخفف الصدمة وكرسي البطانة

9

التعبئة والتفريغ  -التعبئة والغطاء مفتوح  -التعبئة والغطاء مغلق.

10

وضع التسديد والرمي  -التزويد والتوقيت

11

امليكانيكيات  -العمل الفوري  -والتوقيفات

12

الفرق بني السبطانة األمريكية والبلجيكية
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عمليات الشرطة
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عمليات الشرطة (تأسيسية)

املهارة في امليدان

الســنة الدراسيـــة

أسلـوب التـدريب

الثاني ـ ـ ـ ـ ـ ــة

عمل ـ ـ ـ ـ ــي  +نظـ ـ ـ ـ ــري

عدد الوحدات التدريبية

 2.0وحدة

المحتوى العلمي
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م

موضوعــــــــــات املــــــــــادة

1

الرقود والنهوض

2

االستخدام األمثل لألرض

3

السواتر وأنواعها وكيفية االستفادة منها

4

التحركات في امليدان

5

الزحفات وأنواعها

6

اإلخفاء والتموية

7

طرق تقدير املسافات ومتيز األهداف

8

التسمع والتصنت

9

شروط املالحظة الناجحة وشروط نقطة املالحظة

10

تذكرة املرمي

دليل توصيف المقررارت الدراسية والتدريبية

تابع املهارة في امليدان

م

موضوعــــــــــات املــــــــــادة

11

أنواع مواقع الرمي

12

أوامر الرمي وأوضاع الرمي باألسلحة

13

أسس ومبادئ االشتباك

14

فنون االشتباك مع اخلصم باليد اخلالية

15

فنون االشتباك مع اخلصم باستخدام احلربة

16

أساليب اجتياز املوانع الطبيعية والصناعية

17

أنواع الربطات

18

أساليب التسلق والنزول من أعلى املباني

19

االجتياز اجلماعي للموانع وطرق مساعدة الزميل

20

استخدام األدوات املساعدة في اجتياز املوانع
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عمليات الشرطة (تأسيسية)

تفتيش األشخاص واآلليات

الســنة الدراسيـــة

أسلـوب التـدريب

الثاني ـ ـ ـ ـ ـ ــة

عمل ـ ـ ـ ـ ــي  +نظـ ـ ـ ـ ــري

عدد الوحدات التدريبية

 0.5وحدة

المحتوى العلمي
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م

موضوعــــــــــات املــــــــــادة

1

التفتيش الذاتي

2

التفتيش اخلاص

3

تفتيش اآلليات

4

املفرزة (تعريفها  -طرق تفتيش األشخاص  -اآلليات)

5

جهات االختصاص ألنواع التفتيش العام واخلاص

دليل توصيف المقررارت الدراسية والتدريبية

عمليات الشرطة (تأسيسية)

الدوري ـ ــات واألكمنـ ــة

الســنة الدراسيـــة

أسلـوب التـدريب

الثاني ـ ـ ـ ـ ـ ــة

عمل ـ ـ ـ ـ ــي  +نظـ ـ ـ ـ ــري

عدد الوحدات التدريبية

 0.5وحدة

المحتوى العلمي

م

موضوعــــــــــات املــــــــــادة

1

أنواع الدوريات :
(من حيث الغرض  -الوسيلة  -التخصص )

2

تشكيالت الدورية

3

(أنواع ومبادئ التشكيالت  -توزيع املهام داخل التشكيالت)

4

املناطق اخلطرة وكيفية اجتيازها

5

ماهية األكمنة وأنواعها :

6

(تعريف األكمنة  -أنواع األكمنة)

7

الشروط الواجب توافرها لنجاح عملية الكمني

8

مجموعات الكمني

9

كيفية إدارة عملية كمني

10

أساليب ضبط سيارات األشقياء
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عمليات الشرطة (تأسيسية)

نقاط التفتيش واحلراسات

الســنة الدراسيـــة

أسلـوب التـدريب

الثاني ـ ـ ـ ـ ـ ــة

عمل ـ ـ ـ ـ ــي  +نظـ ـ ـ ـ ــري

عدد الوحدات التدريبية

 0.5وحدة

المحتوى العلمي

م

موضوعــــــــــات املــــــــــادة

1

تعريف احلراسات األمنية :
(احلاجة للحراسات  -أنواع احلراسات )
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2

مستلزمات احلراسة

3

اإلجراءات األمنية للحراسات املشددة

4

عتاد األفراد

5

نقاط التفتيش

6

مكونات نقطة التفتيش

7

أماكن وجود نقاط التفتيش

8

أساليب التسلل والتخريب للمنشأة وطرق مواجهتها

9

كيفية وضع خطة احلراسة والتأمني للمنشأة واألماكن الهامة

10

الهدف من وجود نقطة تفتيش

11

الشروط الواجب توافرها في نقطة التفتيش واملفرزة.

دليل توصيف المقررارت الدراسية والتدريبية

عمليات الشرطة (متقدمة)

مكافحة الشغب وشغب املالعب

الســنة الدراسيـــة

أسلـوب التـدريب

الثاني ـ ـ ـ ـ ـ ــة

عمل ـ ـ ـ ـ ــي  +نظـ ـ ـ ـ ــري

عدد الوحدات التدريبية

 1.0وحدة

المحتوى العلمي

م

موضوعــــــــــات املــــــــــادة
ً
أوال  :مكافحة الشغب

1

صور الشغب

2

أنواع وأسباب املظاهرات

3

أصول وقواعد التخطيط لفض الشغب

4

الغازات املسيلة للدموع

5

أنواع األسلحة املستخدمة في مكافحة الشغب

6

تشكيالت فض الشغب

7

الشروط الواجب توافرها لنجاح عملية الكمني

8

مجموعات الكمني

ثاني ًا  :شغب املالعب
1

األماكن التي يتم تأمينها من شغب املالعب

2

أهداف اخلطط األمنية لتأمني املالعب :
 اخلطة األمنية العادية اخلطة األمنية املتوسطة اخلطة األمنية املشددة101
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عمليات الشرطة (متقدمة)

حماية الشخصيات

الســنة الدراسيـــة

أسلـوب التـدريب

الثالث ـ ـ ــة

عمل ـ ـ ـ ـ ــي  +نظـ ـ ـ ـ ــري

عدد الوحدات التدريبية

 1.0وحدة

المحتوى العلمي

م

موضوعــــــــــات املــــــــــادة

1

أغراض احلماية

2

أهداف اخلطة األمنية

3

التشكيل الديناري
(الغرض  -املبادئ العامة  -مميزات التشكيل)

4

توزيع فريق احلماية في تشكيالت فرق احلماية

5

اإلجراءات الواجب اتخاذها عند وقوع االعتداء

6

تشكيالت موكب السيارات وواجبات الضباط واإلجراءات اخلاصة بالسيارات

7

عمليات موكب السيارات
(مراكز الضباط  -السرعة وأحوال املرور  -االنعطاف عند تقاطع الطرق  -الوصول واملناداة)

9

102

إجراءات اإلخالء من السيارات عند تعرضها لتهديد ما

دليل توصيف المقررارت الدراسية والتدريبية

عمليات الشرطة (متقدمة)

أصول وقواعد التخطيط لعمليات الشرطة

الســنة الدراسيـــة

أسلـوب التـدريب

الثالث ـ ـ ــة

عمل ـ ـ ـ ـ ــي  +نظـ ـ ـ ـ ــري

عدد الوحدات التدريبية

 0.75وحدة

المحتوى العلمي

م

موضوعــــــــــات املــــــــــادة

1

فكرة عامة عن التخطيط لعمليات الشرطة

2

مراحل التخطيط للعمليات :
ً
أوال  :مرحلة ما قبل تنفيذ العملية
ثاني ًا  :مرحلة أثناء التنفيذ
ثالث ًا  :مرحلة التمهيد لالقتحام النهائي
رابع ًا  :طرق دخول مجموعات االقتحام إلى الهدف
خامس ًا  :ما يجب مراعاته بصفة عامة في التخطيط لعمليات املداهمة
سادس ًا  :مرحلة ما بعد تنفيذ املهمة
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عمليات الشرطة (متقدمة)

تأمني املناسبات واالحتفاالت العامة

الســنة الدراسيـــة

أسلـوب التـدريب

الثالث ـ ـ ــة

عمل ـ ـ ـ ـ ــي  +نظـ ـ ـ ـ ــري

عدد الوحدات التدريبية

 0.75وحدة

المحتوى العلمي

م

موضوعــــــــــات املــــــــــادة

1

ما هية املناسبات العامة وصورها:
(مفهوم املناسبات العامة  -أركانها  -عنصر املناسبة العامة)

2

صور املناسبات العامة :
(سياسية  -دينية  -وطنية)

104

3

اجلهات املشاركة في تأمني االحتفال العام

4

التخطيط لتأمني االحتفال العام

دليل توصيف المقررارت الدراسية والتدريبية

عمليات الشرطة (خاصة)

أصول إدارة األزمات األمنية  +مواقف أمنية

الســنة الدراسيـــة

أسلـوب التـدريب

الرابعـ ـ ـ ــة

نظـ ـ ـ ـ ــري

عدد الوحدات التدريبية

 0.5وحدة

المحتوى العلمي

م

موضوعــــــــــات املــــــــــادة

1

إجراءات تلقي البالغ :
(تلقي البالغ واملعلومات األولية  -التأكد من مكان احلادث  -استالم البالغ  -االنتقال
إلى مكان احلادث  -التوقف في مكان أمن  (-توقف  -الحظ  -استمع)  -االقتراب بحذر
 -التأكد من البالغ واملعلومات  -استالم املهمة واألوامر).

2

املعدات الشخصية لرجل األمن

3

املعدات اخلاصة بغرفة العمليات

4

املنهج الرئيسي إلدارة األزمات األمنية والكوارث

5

مواقف أمنية حلاالت األزمات األمنية
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عمليات الشرطة (خاصة)

دروع األمن الداخلي

الســنة الدراسيـــة

أسلـوب التـدريب

الرابعـ ـ ـ ــة

عمل ـ ـ ـ ـ ــي  +نظـ ـ ـ ـ ــري

عدد الوحدات التدريبية

 0.75وحدة

المحتوى العلمي

م

106

موضوعــــــــــات املــــــــــادة

1

عمليات دروع األمن الداخلي

2

مدخل وتعاريف للمدرعات ( اختراع العربة  -ظهور الدبابة )

3

أنواع املدرعات املوجودة داخل الكويت

4

استخدام املدرعة

5

الفرق بني التدريع والتصفيح

6

الضبط والسيطرة داخل املناطق املبنية وخارجها ( :القتال باملناطق املبنية  -واجب اإلسناد)

7

التأمني واحلماية ( :تأمني املواقع الثابتة قبل السفارات  -دوريات متحركة  -تأمني متحرك)

8

دروع األمن الداخلي  ( :مدرعة نقل  -مدرعة إسناد )

9

تسليح القوة (األسلحة احملمولة) مميزات املدرعة الدولية( :سهولة احلركة -
احلماية والتنقل املأمون  -كثافة النيران  -رفع املعنوية  -القوة  -إصفاف القوة
األمنية للعدد  -االستطالع األمني  -فتح األماكن احملصنة)

10

املدرعة (تيسن) التعريف  -احملرك  -األبعاد  -األوزان

11

حترك القوة (أوامر التحرك  -جتهيز القوة  -استطالع منطقة العمل  -وضع اخلطة
واخلطة البديلة  -التأكد من القوة  -التحرك إلى مناطق التجمع أو منطقة احلدث)

دليل توصيف المقررارت الدراسية والتدريبية

عمليات الشرطة (خاصة)

مقاومة اإلرهاب

الســنة الدراسيـــة

أسلـوب التـدريب

الرابعـ ـ ـ ــة

عمل ـ ـ ـ ـ ــي  +نظـ ـ ـ ـ ــري

عدد الوحدات التدريبية

 0.5وحدة

المحتوى العلمي

م

موضوعــــــــــات املــــــــــادة

1

ما هو اإلرهاب

2

اإلجراءات الوقائية ضد اإلرهاب

3

أسباب استخدام اإلرهاب

4

أعمال اإلرهاب

5

أنواع اإلرهاب

6

كيف تنشأ املجموعات اإلرهابية

7

كيف تنشأ التنظيمات اإلرهابية

8

كيفية حصول اإلرهاب على الدعم الفردي

9

اجلهاز التنظيمي لإلرهاب

10

االستخبارات

11

كيفية تقييم التنظيمات اإلرهابية

12

املعلومات الضرورية حلل األزمات
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عمليات الشرطة (خاصة)

حمايـ ــة الطائ ـ ــرات

الســنة الدراسيـــة

أسلـوب التـدريب

الرابعـ ـ ـ ــة

نظـ ـ ـ ـ ــري

عدد الوحدات التدريبية

 0.5وحدة

المحتوى العلمي

م

108

موضوعــــــــــات املــــــــــادة

1

التعريف مبوضوع اختطاف الطائرات

2

بواعث اختطاف الطائرات( :الفرار من بلد معني  -االختالل العقلي  -ابتزاز
األموال من الغير  -حتقيق غرض سياسي)

3

أساليب اختطاف الطائرات ( :كيفية السيطرة على الطائرة  -الهبوط في املطار)

4

جنسية املختطفني

5

اإلجراءات التي يتعني على الناقل اجلوي اتخاذها لدرء خطر اإلرهاب

6

اإلجراءات التي يجب اتخاذها قبل عملية الطيران

7

توصيات منظمة الطيران املدني الدولي( :تطبيقات احملاكم بشأن االعتداءات
اإلرهابية  -تطبيقات احملاكم بشأن االعتداءات اإلرهابية  -صور منظمة الطيران
املدني الدولي ملواجهة اختطاف الطائرات)

8

االعتبارات السياسية:

9

(املوانع السياسية لتسليم املتهم (املختطف)  -أثر احلرب الباردة  -دعم حركة
التحرر  -أثر العداء السياسي بني الدول  -التعاطف مع املختطف ألسباب قومية -
املوانع السياسية حملاكمة املختطف  -صعوبة اجلزاء).

دليل توصيف المقررارت الدراسية والتدريبية

عمليات الشرطة (خاصة)

القتال في املناطق املبنية

الســنة الدراسيـــة

أسلـوب التـدريب

الرابعـ ـ ـ ــة

عمل ـ ـ ـ ـ ــي

عدد الوحدات التدريبية

 0.75وحدة

المحتوى العلمي

م

موضوعــــــــــات املــــــــــادة

1

تعريف املناطق املبنية

2

التخطيط للعمليات

3

الظواهر اخلاصة بطبيعة األرض وكيفية الوصول للهدف في املناطقة املبنية

4

املداهمة وإجراءتها في املناطق السكنية

5

الكمني وإجراءاته في املناطق السكنية

6

مراحل الهجوم على الهدف في املناطق املبنية:

7

(االستطالع  -العزل والتطويق  -التطهير  -التأمني  -التمشيط  -إعاد التنظيم)

8

اعتبارات تكتيكية :

9

( اإلسناد بالنيران  -قوات االحتياط  -االتصاالت )
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ثالث ًا  :عمليات الشرطة (خاصة)

املتفج ـ ـ ـ ـ ــرات

الســنة الدراسيـــة

أسلـوب التـدريب

الرابعـ ـ ـ ــة

نظـ ـ ـ ـ ــري

عدد الوحدات التدريبية

 0.5وحدة

المحتوى العلمي

م

موضوعــــــــــات املــــــــــادة

1

تعريف االنفجار  -أنواع االنفجار

2

طبيعة املتفجرات الكيماوية

3

تعريف املتفجرات

4

تأثير املتفجرات:

5

(حراري االحتراق  -الصدمة األرضية واملائية )

6

أقسام املتفجرات :

7
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(عالية اجلودة  -تسلسل عملية االنفجار  -كابل التفجير  -الوسيط  -احلشوات املتفجرة)

8

القنابل اليدوية

9

تركيب املتفجرات النموذجية ومنظم التعبئة

10

االستخبارات

11

كيفية تقييم التنظيمات اإلرهابية

12

املعلومات الضرورية حلل األزمات

دليل توصيف المقررارت الدراسية والتدريبية

التدريب الرياضي
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مق ـ ـ ــررات التدريب الرياضي
تضم خمسة مقررات تبلغ عدد وحداتها الدراسية ( )30وحدة وتهدف إلى االرتقاء
باللياقة البدنية للطالب وإعداده إعداد ًا سليما جسماني ًا من ثم عقلي ًا ونفسي ًا وهي :
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م

موضوعــــــــــات املــــــــــادة

عدد الوحدات

1

لياقة بدنية

20

2

موانع رياضية

٫5

3

الدفاع عن النفس (فن القتال بدون أسلحة)

2٫5

4

سباحة

2

5

تدريب دائري

5

دليل توصيف المقررارت الدراسية والتدريبية

البـ ـ ـ ـ ــاب الثالث

المقررات الدراسية والتدريبية
ضباط االختصاص
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ً
أوال  :املقررات الشرطية
تضم هذه املجموعة تسعة مقررات تبلغ عدد وحداتها الدراسية ( )20وحدة هي:

م

موضوعــــــــــات املــــــــــادة

عدد الوحدات

1

نظام الشرطة الكويتي واملقارن (الفصل األول)

2

2

إدارة شرط ـ ـ ـ ـ ــة (الفصل الثاني)

2

3

أمن دولة (الفصل األؤل)

2

4

نظام املرور (الفصل الثاني)

1

5

املخدرات (الفصل الثاني)

1

6

اخلدمات اإلدارية للشرطة (الفصل الثاني)

1

7

مبادئ الدفاع املدني واإلسعافات األولية (الفصل األول  -مادتني)

2

8

التحقيق اجلنائي (النظري)

2

 مبادئ التحقيق (الفصل األول) بحث جنائي (الفصل األول)9

التحقيق اجلنائي (الفني):

3

 األدلة اجلنائية املادية (الفصل الثاني) التحقيق اجلنائي التطبيقي (الفصل الثاني) -الطب الشرعي (الفصل الثاني)
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10

نظرية رماية األسلحة (الفصل األول)

2

11

اتصاالت شرطية

2
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ثاني ًا  :املقررات القانونية
تضم هذه املجموعة ستة مقررات تبلغ عدد وحداتها الدراسية ( )12وحدة هي:

م
1

موضوعــــــــــات املــــــــــادة
مدخل القانون اخلاص

عدد الوحدات
2

(دمج أصول القانون لنظريتي القانون واحلق)
2

مدخل القانون العام

2

(دمج مقرر القانون الدستوري ومقرر اإلداري يتضمن احملتوى
العلمي لهذا املقرر دراسة مختصرة للقانون الدستوري الكويتي
والقانون اإلداري)
3

املدخل لقانون اجلزاء ()1

2

(قانون اجلزاء  -القسم العام ويشمل محتواه العلمي دراسة
للجرمية والعقوبة)
4

املدخل لقانون اجلزاء ()2

2

(دمج مقرر قانون اجلزاء القسم اخلاص ( )1مع مقرر قانون
اجلزاء القسم اخلاص ( )2ويشمل محتواه العلمي تطبيقات
للمبادئ العامة للجرمية والعقوبة)
5

سلطات الشرطة من قانون اإلجراءات اجلزائية

2

(ويشمل محتواه العلمي لهذا املقرر والتحريات  -الضبطية
القضائية  -التفتيش  -القبض واالستيقاف  -التدريب)
6

احلقوق واحلريات العامة

2
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ثالث ًا  :مقررات التدريب الشرطي
إجمالي ع��دد ال��وح��دات التدريبية مل��ق��ررات ال��ت��دري��ب الشرطي ( )9وح���دات ت��ت��وزع هذه
الوحدات على فصلني دراسيني بواقع ( )4٫5وحدة لكل فصل دراسي إجمالي عدد الساعات
ملقررات التدريب الشرطي ( )270ساعة بواقع ( )30ساعة لكل وح��دة ينقسم التدريب
الشرطي إلى ( )3مقررات (التدريب التأسيسي  -عمليات الشرطة  -األسلحة والرماية)

م

موضوعــــــــــات املــــــــــادة

عدد الوحدات

1

التدريب التأسيسي (مشاه  -نظام منظم  -مراسيم)

4٫5

2

تدريب األسلحة  +تطبيقات الرماية

2٫5

3

عمليات الشرطة التأسيسية

2
9

إجمالي عدد الوحدات

رابع ًا  :مقررات التدريب الرياضي
إجمالي عدد الوحدات التدريبية ملقررات التدريب الرياضي ( )9وحدات تتوزع هذه الوحدات
على فصلني دراسيني بواقع ( )4٫5وح��دة لكل فصل دراس��ي إجمالي عدد الساعات ملقررات
التدريب الرياضي ( )270ساعة بواقع ( )30ساعة لكل وحدة ينقسم التدريب الرياضي إلى
( )5مقررات (اللياقة البدنية  -تدريب دائري  -موانع رياضية  -سباحة  -دفاع عن النفس)

م

موضوعــــــــــات املــــــــــادة

5

1

اللياقة البدنية

2

الدفاع عن النفس

1٫5

3

املوانع الرياضية

٫5

4

التدريب الدائري

٫5

5

سباحة

1٫5

إجمالي عدد الوحدات
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تنظيم دروس التدريب التأسيسي (مشاة  -نظام منظم  -إيعازات)
التراصف  +مدذراع  +باملرافق  +لليمني  +سريع خطوة

القيام العسكري  -االنتباه االستعداد االستراحة واختباره  -عدد الفصيل

تأدية التحية لألمام واجلنب من حالة الثبات

املسير باخلطوة املعتادة والتنظيم الوقوف
الدوران للخلف من حالة املسير املعتاد

التحية أثناء املسير االستدارة واالنصراف

التحية والرأس
مكشوف

فتح وضم الصفوف

الدوران للخلف

الدوران وامليل لليمني واليسار واالنصراف من حالة الثبات

اخلطوات لألمام واخللف  -فتح وضم الصفوف

من حالة الثبات

اخلطوات اجلانبية لليمني واليسار
تنظيم اخلطوة ودخول الطابور

الدوران لليمني واليسار من حالة املسير املعتاد

تبديل اخلطوة أثناء املسير املعتاد والتنظيم

سالم الرسالة تأدية التحية لليمني واليسار

النظر لليمني واليسار أثناء املسير املعتاد

أثناء املسير
املسير باخلطوة البطيئة

الدوران للخلف أثناء السير باخلطوة البطيئة

والتنظيم والوقوف

أثناء املسير

ورؤس احلظائر للخلف

الدوران لليمني واليسار

تأدية التحية لليمني واليسار أثناء املسير باخلطوة البطيئة

التحول من املسير املعتاد إلى املسير البطيئ

تسمية أجزاء البندقية  -االنتباه والراحة  -االستعداد  -االستراحة -
أرض ًا سالح  -جنب ًا سالح

أحمل سالح وجنب ًا سالح من أرض ًا سالح والعكس

نظام منظم

سالم سالح من احمل سالح والعكس
سالم سالح من جنب ًا سالح والعكس

أفق ًا سالح من احمل سالح أثناء املسير

ميالً سالح من احمل سالح أثناء املسير

بدل سالح من احمل سالح

ميالً سالح من احمل سالح والعكس
للتفتيش ميالً سالح
أفق ًا سالح من احمل سالح والعكس

سالم لألمام باملسير املعتاد املسير الطويل

إبط ًا سالح من احمل سالح والعكس بدل
سالح من إبط ًا سالح

أفق ًا سالح  +إبط ًا سالح  +ميالً سالح من
املسير املعتاد

سالم اجلنازة  -سالم سالح

نكس سالح  -منعكس ًا سالح

إيعازات

مراسيم (سيف)

مراسيم (عصا)

مراسيم (علم)
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اعـــــداد

إدارة كلية الشرطة
إدارة التدريب التأسيسي
مركز ضبط الجودة واألبحاث العلمية والتدريبية
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