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مقــدمـــــة

أبنائنا الطلبة

لذا  صحيح،  بشكل  ال��دراس��ي  ع��ام��ك  ت��ب��دأ  أن  ه��ي  للتفوق  خ��ط��وة  أه��م  إن         

الدليل  ه��ذا  إع���داد  على  األمنية  للعلوم  الله  العبد  سعد  أكادميية  حرصت 

على  ستتعرف  خالله  م��ن  ال��ذي  املفتاح  مبثابة  يكون  حتى  الطالب«  دليل   «

من  به  يرتبط  وما  فيها،  املتبع  الدراسة  ونظام  واختصاصاتها،  الشرطة  كلية 

تتعرف  أن  الدليل  هذا  في  هدفنا  كما  املمنوحة،  والشهادات  االختبارات  آلية 

الواجب  التعليمات  وأهم  الدراسي،  العام  لهذا  املعتمدة  الدراسية  اخلطة  على 

التقيد بها من قبلك.

      لذا كونوا أهاًل للمسؤولية، وقدموا أفضل ما لديكم أثناء العملية التعليمية، 

والتزموا باتباع التعليمات والقوانني الصادرة من القيادات العليا، وكونوا على 

يقني أننا هنا لنزودكم بالعلم واملعرفة، وأنه ما من مستحيل في احلياة وما من 

النجاح  إلى  تصل  عندما  يهون  والسهر  التعب  وأن  حتقيقه،  وميكن  إال  صعب 

والتفوق،  فزمالئكم في الصفوف األولى بانتظاركم لتنضموا إليهم...

سائلني املولى عز وجل أن يجعله عامًا دراسيًا مليئًا بالنجاح والفالح..

أكادميية سعد العبدالله للعلوم األمنية
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الفصل األول 
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كليــــــة الشـرطــــة
> أنشئت أول مدرسة للشرطة بدولة الكويت في سنة 1956 م. 

 ،1968 نوفمبر   10 في  ص��ادر  أميري  مبرسوم  أنشئت  الشرطة  كلية  أم��ا   <
والذي نص في مادته األولى على أن » تنشأ بالكويت كلية الشرطة يشترط 
لاللتحاق بها احلصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها باإلضافة 

إلى الشروط األخرى الواردة في الئحة النظام الداخلي للكلية«.

لسنة   10 رق��م  ال���وزاري  بالقرار  للكلية  الداخلي  النظام  الئحة  وص��درت   <
.1969

بالقرار  الشرطة  أف��راد  مدرسة  فأنشئت  التطوير  عمليات  تالحقت  وق��د   <
ال��وزاري  بالقرار  الصف  ثم مدرسة ضباط  1974م؛  29 لسنة  رقم  ال��وزاري 
الشرطة في  1975م؛ وهكذا حتى صدر مرسوم تنظيم كلية  51 لسنة  رقم 
الطلبة  )كلية  الشرطة  كلية  فيها خريج  والذي يحصل  1984م،  يونيو   20
املؤهل  ي��ع��ادل  الشرطة؛  علوم  ف��ي  البكالوريوس  على  مبقتضاه  الضباط( 

اجلامعي )املادة 16 من املرسوم(.

> حيث بدأت الدراسة ملدة سنتني دراسيتني يحصل الدارس بعد اجتيازهما 
على مؤهل »دبلوم علوم الشرطة«.

> مددت الدراسة إلى سنتني ونصف بالقرار الوزاري رقم )7678( اعتبارا من 
العام الدراسي 1977/76.

> ثم متديد الدراسة إلى ثالث سنوات دراسية بالقرار الوزاري رقم 198 لسنة 
يحصل  سنوات  أرب��ع  ومل��دة   1982/81 ال��دراس��ي  العام  من  اعتبارا    1981

الدارس على درجة )البكالوريوس في علوم الشرطة(.

> م��ددت ال��دراس��ة إل��ى ث��الث سنوات ونصف بالقرار ال���وزاري رق��م 83 لسنة 
1985 اعتبارا من العام الدراسي 1986/85 استنادًا إلى املرسوم الصادر في 
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الشرطة في مستوى  البكالوريوس في علوم  باعتبار درجة   1984 20 يونيو 
نهائية  الكويت بصفة  بعد موافقة مجلس جامعة  اإلج��ازة اجلامعية؛  درجة 

على معادلتها.

> وأخيرًا مت متديد الدراسة إلى أربع سنوات دراسية كاملة بالقرار الوزاري رقم 
765 لسنة 1994 اعتبارا من العام الدراسي 1993/92.

 1994 200 لسنة  1994 املرسوم األميري رقم  26 سبتمبر  > ثم صدر في 
 2004 لسنة   1129 رقم  ال��وزاري  بالقرار  املعدل  الشرطة  أكادميية  بإنشاء 
إلى  املسمى  تعدل  حيث  الداخلية  ب��وزارة  التنظيمي  والدليل  الهيكل  بشأن 
 1130 رقم  ال��وزاري  القرار  وص��در  األمنية  للعلوم  العبدالله  سعد  أكادميية 
لسنة 2004 بشأن الالئحة التنفيذية ملرسوم إنشاء أكادميية سعد العبدالله 

للعلوم األمنية.
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احلفاظ على مستوى عال ومتميز ألداء القوة العاملة التي يعتمد عليها 
جهاز الشرطة لتحقيق أمن وأستقرار املجتمع في ظل سيادة القانون.

امل��ت��ط��ورة  التقنيات  خ���الل  م��ن  وال��ق��ان��ون��ي  ال��ش��رط��ي  وال��ت��دري��ب  التعليم 
وتدريبية  علمية  بيئة  في  احلديثة  والوسائل  التنفيذية  واآلل��ي��ات  واملسافات 
انضباطية أخالقية وطنية حتقق اجلودة والكفاءة وتلبي االحتياجات األمنية 
وفقًا للمعطيات واملتغيرات احمللية واإلقليمية والعاملية ضمن أطر التشريعات 

املعتمدة.

> إعداد كوادر من الضباط على درجة عالية من الكفاءة واملهنية.

> تقدمي برامج أكادميية طبقًا للمعايير الدولية التي تسهم في حتسني مستوى 
األداء في جهاز الشرطة.

للتعامل   الطالب  لدى  األمني  واحل��س  والقانونية  الشرطية  املعرفة  تعميق   <
بوعي وإدراك مع املواقف األمنية املختلفة.

> املساهمة في خدمة املجتمع انطالقًا 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.

الرؤيــــة:

الرســــالة:

أهداف كلية الشرطة:
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مـديــــر كليـــــة الشــرطـــة

مساعد مـديــر كليــة الشــرطـة

كتيبة
شئون الطلبة

كتيبة شئون
التعليم واالمتحانات

ركن
اخلدمات املساندة ركن االمداد

- ركن التعليم

- ركن اإلمتحانات

- عدد من السرايا

- ركن متابعة الطلبة املبتعثني

- ركن اإلنضباط
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اختصاصات كليـــــة الشـــرطة
القرار الوزاري رقم 1386 لسنة 2015

وتختص باآلتي:-

1- إعداد اخلطط والبرامج واإلجراءات التنفيذية الهادفة إلى االرتقاء بأساليب 
وطرق العمل وتبسيط اإلجراءات وتطوير ورفع كفاءة وأداء املرؤوسني.

2- وضع التصورات اخلاصة بتقدير احتياجات القوى العاملة املطلوبة وذلك 
وفقًا خلطة الكلية السنوية وبالتنسيق مع اجلهات املختصة بالوزارة.

العامة مبا  الثانوية  الطلبة احلاصلني على شهادات  3- تعليم وتأهيل وإعداد 
يؤهلهم للحصول على درجة البكالوريوس في علوم الشرطة.

لتخريجهم  جامعي  مؤهل  على  احلاصلني  الطلبة  وإع��داد  وتأهيل  تعليم   -4
ضباطًا اختصاصيني في مختلف مجاالت العمل الشرطي.

5- متابعة الطلبة املبعوثني للدراسة خارج البالد وكافة شئونهم حتى تخرجهم 
وتعيينهم بقوة الشرطة.

يتم  التي  باملقررات  الصلة  الوثيقة  والتطبيقية  العلمية  األبحاث  إج��راء   -6
تدريسها بالكلية بالتنسيق مع مركز ضبط اجلودة واألبحاث العلمية والتدريبية.

7- اقتراح تطوير املناهج العلمية وفقًا الحتياجات العمل الشرطي بالتنسيق 
مع مركز ضبط اجلودة واألبحاث العلمية والتدريبية وعرضة على مساعد املدير 

العام للشئون األكادميية.

8- تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس األكادميية بشأن خطة التعليم 
واملؤلفات والبحوث العلمية في املقررات التي يتلقاها الطلبة بالكلية بالتنسيق 

مع مركز ضبط اجلودة واألبحاث العلمية والتدريبية.
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بالتنسيق مع  التعليمية  والتقنيات  الوسائل  الكلية من  9- متابعة احتياجات 
اجلهة املختصة.

املدير  مساعد  إلى  ورفعها  الكلية  بعمل  اخلاصة  الدورية  التقارير  إع��داد   -10
العام للشئون األكادميية.

للشئون  العام  املدير  مساعد  إلى  ورفعها  بالكلية  اخلاصة  املوازنة  إع��داد   -11
األكادميية.

12- اقتراح ما تراه مناسبًا لتطوير العمل ورفعه إلى مساعد املدير العام للشئون 
األكادميية.

ويتبعها:-

كتيبة شئون التعليم واالمتحانات.
- ركن التعليم

- ركن االمتحانات
- كتيبة شئون الطلبة

- عدد من السرايا
- ركن متابعة الطلبة املبتعثني

- ركن االنضباط
- ركن االمداد

- ركن اخلدمات املساندة
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الفصـــل الثـــاني
الدرجات و الشهادات العلمية

و المقررات الدراسية
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تنص املادة )109( من الالئحة التنفيذية على أن:

تقدم كلية الشرطة دراسات تؤهل للحصول على الدرجات والشهادات العلمية األتية:

1- درجة البكالوريوس في علوم الشرطة.
2- دبلوم في علوم الشرطة »لضباط االختصاص«.

الدرجات و الشهادات العلمية و املقررات الدراسية

تنص املادة )111( من الالئحة التنفيذية على أن:

املعادلة  الشرطة  علوم  في  البكالوريوس  درج��ة  على  للحصول  ال��دراس��ة  م��دة 
لدرجة اإلجازة اجلامعية أربع سنوات دراسية )ثمانية فصول دراسية(.

كما تنص املادة )112( من الالئحة التنفيذية على أن:

املعادلة  الشرطة  علوم  في  البكالوريوس  درجة  على  للحصول  الطالب  يدرس 
لدرجة اإلجازة اجلامعية عدد )197( وحدة دراسية نظرية وعملية أساسية تشمل:

أ- مجموع��ة املق��ررات الش��رطية... وع��دد وحداته��ا )51( وحدة دراسية.
ب- مجموع���ة املق���ررات الق���انونية... وعدد وحداتها )47( وحدة دراسية.

ج- مجم�وع����ة املق�����ررات الع�����امة... وعدد وحداتها )39( وحدة دراسية.

د- مجموعة التدريبات الشرطية... وعدد وحداتها )30( وحدة دراسية.
ه�- مجموعة التدريبات الرياضية... وعدد وحداتها )30( وحدة دراسية.

ويجوز إضافة عدد من املقررات الدراسية للطلبة الراغبني في استكمال دراستهم 
لاللتحاق بالسنة الثالثة بكلية احلقوق.

درجة البكالوريوس في علوم الشرطة
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املقـررات الدراسـية
يتلقى طالب كلية الشرطة املقررات الدراسية املوزعة على ثمانية فصول دراسية.

الس����نة األولى
يدرس طالب السنة األولى عدد )48( وحدة دراسية موزعة على فصلني دراسيني.

الفصل الدراسي األول
يدرس الطالب عدد )23.5( وحدة دراسية موزعة كاألتي:

ع��������دد املق�����������������������������ررم
لتصني�����فالوحدات ا

شرطية3نظام الشرطة الكويتي واملقارن1
شرطية3الدفاع املدني وتطبيقاته2
قانونية3أصول القانون )القانون(3
عام���������ة3لغة عربية4
عام���������ة2طرق البحث العلمي5
عام���������ة2علم اإلجرام6
التدريب الشرطي7

- تدريب مشاة
- تدريب نظام منظم

- تدريب إيعازات

3.75

تدريب رياضي8
- لياقة بدنية

- دفاع عن النفس

3.75

 23.5إجم����الي ع����دد الوح����دات
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الس����نة األولى
الفصل الدراسي الثاني

يدرس الطالب عدد )24.5( وحدة دراسية موزعة كاألتي:

ع��������دد املق�����������������������������ررم
التصني�����فالوحدات

شرطية3امل��������������رور1
شرطية2نظرية رماية األسلحة2
قانونية3أصول القانون )احلق(3
عام��������ة3األحوال الشخصية4
عام��������ة1قدرات تعبيرية5
عام��������ة2علم العقاب6
عام��������ة3لغة اجنليزية )1(7

التدريب الشرطي
- مراسم )سيف + علم + عصا(

- بندقية أم 16 + رماية
- مسدس كولت + رماية

3.75

التدريب الرياضي8
- لياقة بدنية

- تدريب دائري
- موانع رياضية

3.75

24.5إجم����الي ع����دد الوح����دات
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الس���نة الث���انية
يدرس طالب السنة الثانية عدد )51( وحدة دراسية موزعة على فصلني دراسيني.

الفصل الدراسي األول
يدرس الطالب عدد )25.5( وحدة دراسية موزعة كاألتي:

 
ع��������دد املق�����������������������������ررم

التصني�����فالوحدات

شرطية3البحث اجلنائي وتطبيقاته1
شرطية2اتصاالت شرطية2
شرطية2أساليب التدريب3

شرطية2طبوغرافيا4
قانونية3القانون الدستوري )1(  ممتدة5

قانونية3اجلزاء العام ممتدة6
قانونية2قانون دولي عام ممتدة7
عام���������ة1قاعة بحث علمي اإلجرام8
التدريب الشرطي9

- رشاش استقالل
- املهارة في امليدان

3.75

تدريب رياضي10
- لياقة بدنية

- دفاع عن النفس

3.75

25.5إجم����الي ع����دد الوح����دات

*
*

*

مادة ممتدة )تدرس على مدار الفصلني(*



26www.moi.gov.kw/academy

السنة الثاني���ة
الفصل الدراسي الثاني

يدرس الطالب عدد )25.5( وحدة دراسية موزعة كاألتي:
 

ع��������دد املق�����������������������������ررم
التصني�����فالوحدات

شرطية3أمن املنشآت وتطبيقاته1
شرطية2العالقات العامة2
شرطية2اإلسعافات األولية3

قانونية3القانون الدستوري )2( ممتدة4
قانونية3اجلزاء العام ممتدة5
قانونية2قانون دولي عام ممتدة6
عام��������ة3علم النفس اجلنائي7
التدريب الشرطي8

- الدوريات واألكمنة
- التفتيش األمني

3.75

تدريب رياضي9
- لياقة بدنية

- دفاع عن النفس

3.75

25.5إجم����الي ع����دد الوح����دات

مادة ممتدة )تدرس على مدار الفصلني(*

*
*

*
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الس���نة الث���الثة
يدرس طالب السنة الثالثة عدد )49( وحدة دراسية موزعة على فصلني دراسيني.

الفصل الدراسي األول
يدرس الطالب عدد )25.5( وحدة دراسية موزعة كاألتي:

ع��������دد املق�����������������������������ررم
التصني�����فالوحدات

شرطية2األدلة اجلنائية1
قانونية3القانون اإلداري )1( ممتدة2

قانونية2جزاء خاص )1( ممتدة3

قانونية3اجلنسية ومركز األجانب4
عام���������ة3لغة اجنليزية )2(5

عام���������ة2اإلدارة العامة ممتدة6

عام���������ة3انحراف األحداث7
التدريب الشرطي8

- مكافحة الشغب وشغب املالعب
- أصول وقواعد التخطيط لعمليات الشرطة

- قنبلة يدوية رقم 36
- بندقية كوماندوز + رماية

3.75

تدريب رياضي9
- لياقة بدنية

- دفاع عن النفس

3.75

25.5إجم����الي ع����دد الوح����دات

*

مادة ممتدة )تدرس على مدار الفصلني(*

*

*
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السنة الثالثة
الفصل الدراسي الثاني

يدرس الطالب عدد )23.5( وحدة دراسية موزعة كاألتي:

ع��������دد املق�����������������������������ررم
التصني�����فالوحدات

شرطية2أمن الدولة1
قانونية3القانون اإلداري )2( ممتدة2
قانونية2اجلزاء اخلاص )1( ممتدة3

قانونية1تطبيقات اجلنسية ومركز األجانب4
قانونية3احلقوق واحلريات العامة5
عام���������ة2اإلدارة العامة ممتدة6
عام���������ة3األمن االجتماعي7
التدريب الشرطي8

- تأمني املؤمترات واالحتفاالت العامة

- حماية الشخصيات

- رشاش عيار 50 ملم + رماية

3.75

تدريب رياضي9
- لياقة بدنية

- تدريب دائري

3.75

23.5إجم����الي ع����دد الوح����دات

مادة ممتدة )تدرس على مدار الفصلني(*

*
*

*
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الس��نة الرابع���ة
يدرس طالب السنة الرابع عدد )48( وحدة دراسية موزعة على فصلني دراسيني.

الفصل الدراسي األول
يدرس الطالب عدد )24.5( وحدة دراسية موزعة كاألتي:

ع��������دد املق�����������������������������ررم
التصني�����فالوحدات

شرطية3إدارة الشرطة1
شرطية3مبادئ التحقيق اجلنائي2
قانونية3جزاء خاص )2(3

قانونية2قانون اإلجراءات اجلزائية ممتدة4
عام����������ة3حاسب آلي5
عام����������ة3علم النفس القضائي6
التدريب الشرطي7

- سالح أر بي جي
- دروع األمن الداخلي

- القتال في املناطق املبنية
- املتفجرات

3.75

تدريب رياضي8
- لياقة بدنية

- تدريب دائري

3.75

24.5إجم����الي ع����دد الوح����دات

مادة ممتدة )تدرس على مدار الفصلني(*

*
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الس���نة الرابع���ة
الفصل الدراسي الثاني

يدرس الطالب عدد )24.5( وحدة دراسية موزعة كاألتي:

ع��������دد املق�����������������������������ررم
التصني�����فالوحدات

شرطية3حتقيق جنائي تطبيقي1
شرطية3خدمات إدارية2
شرطية2إرهاب3

شرطية3املخدرات وتطبيقاتها4
شرطية3طب شرعي5
قانونية2قانون اإلجراءات اجلزائية ممتدة6
قانونية1تطبيقات اإلجراءات اجلزائية7
التدريب الشرطي8

- أصول إدارة األزمة األمنية
- مقاومة  اإلرهاب

- حماية الطائرات
- رمايات خاطفة

3.75

تدريب رياضي9
- لياقة بدنية

3.75

24.5إجم����الي ع����دد الوح����دات

مادة ممتدة )تدرس على مدار الفصلني(*

*
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ت��ع��ت��ب��ر ال����دراس����ات ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة وال���ت���دري���ب���ات امل��ي��دان��ي��ة م���ق���ررًا دراس���ي���ًا 
 للطلبة ال��ض��ب��اط ب��ال��س��ن��ة ال��ث��ال��ث��ة، وي��خ��ص��ص ل��ه��ا خ��م��س وح����دات دراس��ي��ة 
التنفيذية  ال��الئ��ح��ة  م��ن   )114( ل��ل��م��ادة  ت��ط��ب��ي��ق��ًا  وذل����ك  درج����ة(   100( و 
 ل��أك��ادمي��ي��ة، وت��ن��ف��ذ ع��ل��ى ال��ن��ح��و ال����ذي ب��ي��ن��ه ق����رار م��دي��ر ع���ام األك��ادمي��ي��ة 

رقم 115 لسنة 2004 وذلك وفقًا للقواعد التالية:

موضوعات الدراسات التطبيقية:

- تكون متصلة باملقررات الشرطية والقانونية والعامة التي يتلقاها الطلبة 
في الكلية، وثمرة ملا حصلوا عليه من معارف.

املكونة  الطالب  ملجموعة  جماعي  جلهد  ثمرة  األبحاث  تكون  أن  يراعى   -
لهيئة كل بحث، وخلقًا شخصيًا يعكس إسهام كل طالب على حده في ذات الوقت.

الهدف من إجراء الدراسات التطبيقية:

- حتقيق التوازن في عملية بناء شخصية الطالب التي تضطلع بها الكلية 
وتأكيد دوره في اجلمع بني العلم والعمل.

- حتقيق الربط بني املقررات النظرية التي يتلقاها الطالب بالكلية والواقع 
امليداني الذي يواجهه بعد تخرجه.

- إتاحة الفرصة للطالب للتعرف على طبيعة عمل قطاعات العمل الشرطي 
من خالل إجراء التدريبات امليدانية في األبحاث.

- تنمية مهارات الطالب على حتليل الظواهر األمنية واإلجرامية ومعرفة 
مسبباتها، واقتراح احللول ملشاكل العمل الشرطي وأساليب تطوير األداء.

الدراسات التطبيقية و التدريبات امليدانية للطلبة الضباط
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هيئات األبحاث
السنة  - تشكل هيئة كل بحث من مجموعة التزيد عن خمس من طالب 

الرابعة والطالب اجلامعيني.

- يشرف على األبحاث أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

- يعني أحد ضباط الكلية لإلشراف اإلداري والتنسيق مع أجهزة  الوزارة 
إلجناز اجلانب التطبيقي وامليداني للدراسات.

مناقشة األبحاث

- تشكل جلنة املناقشة وتقييم األبحاث من ثالثة من أعضاء هيئة التدريس 
بالكلية.

- ُتعد جلنة املناقشة تقريرًا مفصاًل عن األبحاث املقدمة والدرجة املمنوحة 
لكل بحث منها وما تقترحه بشأنها.

امتحانات  أداء  انتهاء  مابني  الفترة  في  لأبحاث  العلنية  املناقشة  تتم   -
أبحاث  الثالثة  الترتيب بني  ويتم إعالن  التخرج،  وتاريخ  الثاني  الفصل  نهاية 

األولى في ضوء  املناقشة.
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تنص املادة )115( من الالئحة التنفيذية على أن:

االختصاص(  )لضباط  الشرطة  علوم  دبلوم  على  للحصول  الدراسة  مدة 
سنة دراسية واحدة )فصالن دراسيان(.

كما تنص املادة )116( من ذات الالئحة على أن:

االختصاص  لضباط  الشرطة  علوم  دبلوم  على  للحصول  الطالب  ي��درس 
عدد )50( وحدة دراسية نظرية وعملية تشمل:

أ( مجموع���ة املق����ررات الش���رطية وعدد وحداتها )20( وحدة دراسية.
ب( مجموع��ة املق�ررات الق�انونية وع��دد وحداته��ا )12( وحدة دراسية.
ج( مجموعة التدريبات الشرطية وعدد وحداتها )9( وحدات دراسية.
د( مجموعة التدريبات الرياضية وعدد وحداتها )9( وحدات دراسية.

دبلوم علوم الشرطة »لضباط االختصاص 
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الطلبة ضباط االختصاص
يدرس طلبة دبلوم علوم الشرطة »ضباط االختصاص« عدد )47( وحدة دراسية 

موزعة على فصلني دراسيني:

الفصل األول
الدراسي  الفصل  في  االختصاص«  »ضباط  الشرطة  علوم  دبلوم  طلبة  ي��درس 

األول عدد )24( وحدة دراسية موزعة كاألتي:

ع��������دد املق�����������������������������ررم
التصني�����فالوحدات

شرطية2نظام شرطة مقارن1
شرطية1مبادئ حتقيق جنائي2
شرطية1 البحث اجلنائي3

شرطية2أمن دولة4
شرطية1إسعافات أولية5
شرطية1دفاع مدني6
شرطية2نظرية رماية األسلحة7
قانونية2مدخل قانون خاص8
قانونية2املدخل لقانون اجلزاء )1(9

قانونية2مدخل القانون العام10
تدريب شرطي11

- مشاة       - نظام منظم
- مسدس كولت     - رماية

4٫5

 تدريب رياضي12
- لياقة بدنية    - سباحة

- موانع رياضية

4٫5

24إجم����الي ع����دد الوح����دات
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الفصل الدراسي الثاني
الدراسي  الفصل  في  االختصاص«  »ضباط  الشرطة  علوم  دبلوم  طلبة  ي��درس 

الثاني عدد )23( وحدة دراسية موزعة كاألتي:

ع��������دد املق�����������������������������ررم
التصني�����فالوحدات

شرطية2إدارة شرطة1
شرطية1حتقيق جنائي تطبيقي2
شرطية1طب شرعي3

شرطية1ادلة جنائية4
شرطية1نظام املرور5
شرطية1خدمات إدارية6
شرطية1مخدرات7
شرطية2اتصاالت شرطية8
قانونية2حقوق وحريات عامة9
قانونية2املدخل لقانون اجلزاء )2(10

قانونية2سلطات الشرطة في قانون اإلجراءات اجلزائية11
تدريب شرطي12

- املهارة في امليدان
- دوريات وأكمنة

- التفتيش األمني
- مراسيم

- بندقية M16 + رماية 

4٫5

 تدريب رياضي13
- لياقة بدنية    - تدريب دائري

4٫5

   23إجم����الي ع����دد الوح����دات
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الفصـــل الثـــالث
نظــــام الدراســـة
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نظـــام الدراســــــة
تناولت الالئحة التنفيذية ملرسوم إنشاء األكادميية األحكام اخلاصة بنظام 
الدراسة في املواد 40 حتى املادة 50. حيث أوضحت تلك املواد اجلهة صاحبة 
النشاط  أوج��ه  ومختلف  والتدريب  ال��دراس��ة  خطط  اعتماد  في  االختصاص 
نظام  باتباع  االلتزام  مع  السنوية،  الدراسة  مدد  إلى  أش��ارت  كما  باألكادميية، 
الفصلني الدراسيني، كما تناولت حاالت غياب الطالب بعذر مقبول عن الدراسة، 

واإلجراءات الواجب قيام الطالب بها عند الغياب، وذلك على النحو التالي:

والتدريب  الدراسة  خطط  تنفيذ  برامج  األكادميية  عام  مدير  يعتمد   -1
وكافة  الدراسي  العام  منتصف  وإجازة  الصيفية  اإلجازة  ومواعيد  باألكادميية، 
النصف  في  والتدريب  الدراسة  بدء  يكون  أن  على  باألكادميية.  النشاط  أوجه 

الثاني من شهر أغسطس من كل عام.

ومع مراعاة أن تكون مدة كل فصل دراسي من )15 إلى 17( أسبوعًا مبا فيها 
فترة االمتحان )املادة 40(.

الالئحة  ثانيًا( من هذه   /52( امل��ادة  مع مراعاة ما تنص عليه    :41 م��ادة 
يجب على كل طالب أو متدرب يتغيب عن الدراسة أو التدريب إخطار اجلهاز 
الغياب بسبب  كان  ف��إذا  الغياب  بيان سبب  أس��رع وقت ممكن مع  به في  املقيد 
املرض وجب عليه التوجه فورًا للعالج مبستشفى األكادميية أو بأقرب مستشفى 
حكومي مع إخطار اجلهاز بذلك، وقبول العذر الذي يبديه الطالب أو املتدرب ال 

يعفيه من املسئولية عن عدم اإلخطار بالغياب.

ويفصل الطالب بقرار من وكيل وزارة الداخلية بناء على اقتراح مدير عام 
األكادميية إذا تغيب عن الدراسة ملدة خمسة عشر يومًا متصلة دون عذر مقبول.

وتسري على املتدرب املتغيب األحكام املنصوص عليها في املادة )105( من هذه الالئحة.

مادة 42: يخضع طلبة كلية الشرطة لنظام الدراسة الداخلية نظرًا لطبيعة 
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الدراسات النظرية والعمليةالتي يتلقاها الطالب.

مادة 43: تكون الدراسة على أساس نظام الفصلني الدراسيني، مالم يقرر 
مجلس  األكادميية خالف ذلك.

 حاالت منح الطالب إجازة عن الدراسة والتدريب:

مينح الطالب إجازة على أن تعتبر من ساعات الغياب عن الدراسة والتدريب 
بعذر مقبول في احلاالت األتية:

أ( االشتراك في متثيل الكويت في بطولة أو مسابقة دولية رياضية أو علمية 
أو فنية داخل الكويت أو خارجها. ويشمل ذلك االنتظام في معسكر االستعداد 

للمشاركة في هذه البطولة أو املسابقة.

ب( االشتراك في مسابقات رياضية محلية بني أندية الكويت على أن يكون 
الطالب مسجاًل ضمن الفريق األساسي أو االحتياطي الذي ميثل النادي، وأن 
اللعبة، ومع مراعاة  املباراة رسمية ومدرجة ضمن جدول مباريات احتاد  تكون 
أاليزيد مجموع اإلج��ازات التي يحصل عليها الطالب في احلالتني )أ،ب( عن 
%25 من مجموع أيام الدراسة والتدريب في كل فصل دراسي. وعلى أال يترتب 

على ذلك إرجاء أداء الطالب المتحاناته أو إلجراءات تقييمه.

ج( وفاة أحد األقارب، وال تزيد مدة اإلجازة في هذه احلالة على ثالثة أيام 
بالنسبة لأقارب من الدرجة األولى ويوم واحد بالنسبة لباقي األقارب.

إج��ازة في غير احلاالت  الطالب  أن مينح  األكادميية  وملدير عام   :45 م��ادة 
من  تعتبر  أن  على  ح��ده  على  ح��ال��ة  ك��ل  ف��ي  يقدرها  ال��ت��ي  لأسباب  السابقة 
الساعات التي تغيبها الطالب عن الدراسة أو التدريب بعذر مقبول. مع مراعاة 
ال��الزم للمواظبة في كل مقرر وفقًا  عدم اإلخ��الل باحلد األدن��ى من الساعات 

لنص املادة )65( من هذه الالئحة.
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الفصـــل الرابـــع
نظــــام االمتحــانات
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االمتحانات  نظام  األكادميية  إنشاء  ملرسوم  التنفيذية  الالئحة  تناولت 
واألحكام اخلاصة بها في املواد من املادة 51 وحتى املادة 83 وذلك  على النحو 

التالي:

أواًل: نظام االمتحانات

بنظام  اخلاصة  القواعد  األكادميية  إنشاء  ملرسوم  التنفيذية  الالئحة  أوضحت 
االمتحانات، فأشارت إلى عدم جواز عقد جلان امتحان خاصة، وأوضحت طرق أداء 
االمتحانات مبختلف أنواعها، وقواعد احلفاظ على النظام أثناء أدائها، والعقوبات 

التي توقع جزاء  اإلخالل بها. وذلك على النحو التالي:

الذين التسمح  املتدربني  أو  بالطلبة  امتحان خاصة  - اليجوز عقد جلان 
مستشفى  في  أكانوا  س��واء  االمتحان،  مقار  إلى  بانتقالهم  الصحية  حالتهم 

األكادميية أو في أي مكان آخر.

مادة 53: يكون االمتحان في نهاية كل فصل دراسي حتريريًا في املقررات 
التدريبات  أو عمليًا فقط في  والعامة. وحتريريًا وعمليًا  الشرطية والقانونية 

الشرطية والرياضية.

مادة 59: يحظر على الطالب أو املتدرب أن يقوم أثناء االمتحان بأي سلوك »قول 
أو فعل« فيه إخالل بالنظام أو اخلروج على القواعد والتعليمات اخلاصة باالمتحانات.

وفي حالة املخالفة ينذر املراقب الطالب أو املتدرب املخالف، ولرئيس اللجنة 
بحسب جسامة املخالفة أن يأمر بإخراجه من قاعة االمتحان ويحرر محضرًا 
لعرضه على  املختص  التدريبي  أو  التعليمي  بذلك يعرض على مدير اجلهاز 
مدير عام األكادميية للنظر في إلغاء امتحان الطالب أو املتدرب في املقرر الذي 
ارتكبت فيه املخالفة، وال يخل ذلك بتوقيع عقوبة انضباطية إن كان لها محل.

نظـــام االمتحانات
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في  إال  املخالفة  فيها  التكتشف  التي  احل��االت  على  النص  ه��ذا  ويسري 
مرحلة تالية ألداء االمتحان. حيث يحرر رئيس جلنة إعداد النتائج محضرًا 

بالواقعة لعرضه على مدير عام األكادميية.

  أحكام الغش في االمتحانات

مادة 60: كل طالب أو متدرب يضبط متلبسًا بالغش في االمتحان أو 
الشروع أو املساعدة فيه، يأمر رئيس جلنة االمتحان بإخراجه من القاعة 

ويعرض أمره على مدير عام األكادميية بعد إجراء التحقيق الالزم.

مادة 61: في جميع احلاالت التي يثبت فيها أن الطالب قد غش في 
امتحان أو شرع أو ساعد في ذلك يحرم من دخول امتحان املقررات التي 
لم يؤد امتحانًا فيهاويلغى امتحانه في املقررات التي أدى االمتحان فيها، 
النجاح.  املقررات ومستنفدًا إلحدى فرص  راسبًا في جميع هذه  ويعتبر 
يؤدي  ال��ذي  الدراسي  الفصل  امتحان  من  ج��زءًا  التخلف  امتحان  ويعد 
االمتحان فيه ويكون احلرمان من االمتحانات أو إلغاؤها بقرار من مدير 
عام األكادميية. وإذا عاد الطالب إلى الغش يفصل بقرار من وكيل وزارة 

الداخلية بناء على اقتراح مدير عام األكادميية.

ال�����س�����اب�����ق�����ة،  امل��������������ادة  ح�����ك�����م  م�������ن  اس�����ت�����ث�����ن�����اء    :62 م������������ادة 
غ����ش  ق�����������د  امل�������������ت�������������درب  أو  ال���������ط���������ال���������ب  أن  ث��������ب��������ت   إذا 
أدائ��ه إلج���راءات التقييم خ��الل الفصل  أو ش��رع أو ساعد في ذل��ك أثناء 
وقعت  الذي  املقرر  تقييمه في  درج��ات  بإلغاء  يعاقب  ال��دورة،  أو  الدراسي 
فيه املخالفة مع حرمانه من أداء امتحان نهاية الفصل أو الدورة في هذا 

املقرر.
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ثانيًا: األحكام اخلاصة باالمتحانات
اخلاصة  األح��ك��ام  األكادميية  إنشاء  مل��رس��وم   التنفيذية  الالئحة  تناولت 
باالمتحانات، فأوضحت القواعد املنظمة للغياب عن االمتحان، وحاالت حرمان 
الطالب من أداء االمتحان تطبيقًا لقواعد السلوك واملواظبة. كما أشارت إلى 
أثناء سير  تقييمه  كيفية  وبيان  الدراسية،  املقررات  من  الطالب  إعفاء  شروط 
الدراسة، وشروط النجاح وأساس ترتيب الناجحني، والدرجات العظمى ملختلف 
املقررات الدراسية، وقواعد احلصول على مرتبة الشرف. وتناولت الالئحة أيضًا 
العرض،  طابور  في  االشتراك  من  احلرمان  وأسباب  والرسوب،  النجاح  أحكام 
على  وذل���ك  ال��ش��رط��ة.  للرسوب مبعهد  يفصل   ال���ذي  الطالب  إحل���اق  وج���واز 

التفصيل التالي:

أواًل: الغياب عن االمتحان:

مادة 78: الطالب الذي يتغيب عن االمتحان بعذر قهري يقبله مدير عام 
األكادميية يعد غائبًا فيما تخلف عنه وال ترصد له درجة فيه وال يعد مستنفدًا 
االمتحان  في  عليها  التي يحصل  الدرجة  له  النجاح، وحتسب  فرص  إلح��دى 

الذي يجتازه بنجاح كاملة، مع مراعاة األحكام األتية:

1- إذا كان غياب الطالب بعذر مقبول في امتحان نهاية الفصل الدراسي 
األول فإنه يؤدي االمتحان فيما تغيب عنه مع الطلبة املتخلفني في نهاية العام 

الدراسي.

2-  إذا كان غياب الطالب بعذر مقبول في امتحان نهاية العام، فإنه يؤدي 
االمتحان

فيما تغيب عنه مع الطلبة املتخلفني في بداية العام الدراسي التالي، فإذا 
رسب في مقرر أو مقررين على األكثر ينقل إلى السنة التالية محماًل مبا رسب 
التالية  السنة  إلى  ينقل  فإنه ال  أكثر من مقررين  في  رسوبه  كان  إذا  أما  فيه، 
التي مازال مقيدًا  الدراسية  السنة  ويؤدي االمتحان فيما رسب فيه مع طلبة 

فيها، في نهاية الفصل الدراسي األول أو الثاني بحسب األحوال.
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- أما إذا كان غياب الطالب بعذر مقبول في أكثر من مقررين في امتحان 
بداية العام الدراسي، فإنه الينقل إلى السنة الدراسية التالية، ويؤدي االمتحان 
نهاية  فيها، في  م��ازال مقيدًا  التي  الدراسية  السنة  تغيب عنه مع طلبة  فيما 
فإذا رسب في مقررين على  الثاني بحسب األح��وال  أو  األول  الدراسي  الفصل 
األكثر، فإنه ينقل إلى السنة الدراسية التالية مع طلبة السنة الدراسية التي 

مازال مقيدًا فيها، اعتبارًا من العام الدراسي التالي.

وإذا كان غياب الطالب دون عذر مقبول فإنه يعد راسبًا فيما تغيب عنه.

ثانيًا: حاالت منع الطالب من أداء االمتحان )للسلوك أو املواظبة(:

مادة 65: يحرم الطالب من دخول جميع امتحانات الفصل الدراسي إذا 
% من الدرجات املخصصة له،  حصل في درجات السلوك على أقل من 50 

ويعتبر راسبًا في هذه املقررات.

ويحرم الطالب من دخول امتحان املقرر النظري أو التدريبي إذا حصل في 
درجات املواظبة على أقل من 50 % من الدرجات املخصصة لها، لغيابه دون 
عذر مقبول عن أكثر من 50 % من عدد الساعات املخصصة للمقرر. ويعتبر 

الطالب راسبًا في املقرر أو املقررات التي حرم من دخول امتحاناتها.

وال يسمح للطالب بدخول  امتحان املقرر النظري أو التدريبي إذا حصل 
في درجات املواظبة على أقل من 50 % من الدرجات املخصصة لها، لغيابه 
بعذر مقبول عن أكثر من 50 % من عدد الساعات املخصصة للمقرر، ويعد 

غائبًا عن أداء هذا االمتحان بعذر مقبول وال ترصد له درجة فيه.

الساعات  لعدد  وفقًا  مقرر  كل  في  للمواظبة  النهائية  الدرجة  وحتسب 
املخصصة له  باعتبار أن لكل ساعة منها درجة واحدة للمواظبة، وعلى أن 
يتم خصم هذه الدرجة من مجموع درجات املواظبة للطالب في حالة غيابه 

عن الساعة احملسوبة لها.
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وإن��ذار   مراجعته  وكيفية  الغياب  إثبات  إج���راءات  الداخلية  النظم  وتبني 
الطلبة املتغيبني قبل استنفادهم فرصة الدخول لالمتحان بوقت كاف.

مادة 66:  وفي حالة عدم أداء الطالب امتحان املقررات التدريبية تتبع في 
شأنه القواعد األتية:

بالفصل  اخلاصة  التدريبية  امل��ق��ررات  امتحان  الي��ؤدي  ال��ذي  الطالب   -1
األول، يؤدي هذه التدريبات في الفصل الدراسي الثاني، مع أداء امتحانها في 

نهاية هذا الفصل.

بالفصل  اخلاصة  التدريبية  املقررات  امتحان   الي��ؤدي  ال��ذي  الطالب   -2
الدراسي الثاني يؤدي هذه التدريبات في اإلجازة الصيفية، مع أداء امتحانها 

في بداية العام الدراسي التالي.

ثالثًا: اإلعفاء من املقررات الدراسية:

مادة 67: يشترط إلعفاء الطالب من املقررات الدراسية النظرية التي سبق 
له دراستها ومن االمتحان فيها مايلي:

1- أن يكون املقرر من املقررات التي يتم تدريسها في السنة األولى.

2-  أن يثبت أنه حضر مقررات دراسية تعادلها من حيث مستوى الدراسة 
واجلهة التي تقدمها واحملتوى العلمي لها، وعدد الوحدات املخصصة لها.

من  اإلعفاء  يطلب  التي  املقررات  أو  املقرر  في  جناحه  تقدير  يقل  أال   -3
اإلعفاء  بطلب  الطالب  يتقدم  أن  على  )جيد(.  عن  فيها  واالمتحان  دراستها 
من املقررات الدراسية ومن االمتحان فيها ومبا يثبت حضوره لها وجناحه في 

امتحاناتها خالل شهر من بدء العام الدراسي.

السابقة  املادة  في  إليها  املشار  املقررات  الطالب من  إعفاء  يكون   :68 مادة 
ومن االمتحان فيها بقرار من مدير عام األكادميية بناء على عرض مدير اجلهاز 

التعليمي بعد موافقة القسم العلمي  املختص.
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وفي هذه احلالة يحسب التقدير العام للطالب على أساس مجموع النهايات 
العظمى للمقررات التي يؤدي امتحانها في اجلهاز التعليمي.

رابعًا: التقييم أثناء سير الدراسة أو  التدريب:

مادة 63: يجري تقييم الطالب أثناء سير الدراسة والتدريب في كل فصل 
املقرر،  لدرجات  العظمى  النهاية  من   %  40 التقييم  لهذا  دراس��ي، ويخصص 
تدرب  أو  مادرسه  كل  في  ال��دراس��ي  الفصل  نهاية  في  امتحانًا  الطالب  وي��ؤدي 
عليه خالل هذا الفصل، ويخصص لهذا االمتحان 60 % من النهاية العظمى 

لدرجات املقرر.

ويسرى هذا احلكم على الطلبة الباقني لإلعادة.

وتستثنى من إجراءات التقييم املقررات التي يؤدي الطالب االمتحان فيها 
في بداية العام الدراسي واملقررات التي ينقل الطالب محماًل بها )من الفصل 
السنة  إلى  الدراسية  السنة  أو من  الثاني  الدراسي  الفصل  إلى  الدراسي األول 
ويؤدي  فيها،  معدله  لرفع  امتحانها  يعيد  التي  واملقررات  التالية(،  الدراسية 
الطالب االمتحان في هذه املقررات جميعها من النهاية العظمى لدرجة املقرر. 

وتبني النظم الداخلية القواعد اخلاصة بإجراء التقييم أثناء سير الدراسة.

مجلس  موافقة  وبعد  وال��ط��ارئ��ة،  اإلستثنائية  ال��ظ��روف  حالة  في  ويجوز 
األكادميية تعديل نظام هذا التقييم، وتوزيع الدرجات احملددة بالفقرة األولى 
الداخلية  النظم  وتبني  األكادميية،  عام  مدير  عرض  على  بناء  امل��ادة  هذه  من 

والقواعد اخلاصة بإجراء التقييم أثناء سير الدراسة والتدريب.

خامسًا: شروط النجاح والتخرج وأساس ترتيب الناجحني:

الطالب  يحصل  أن  ح��ده  على  م��ق��رر  ك��ل  ف��ي  للنجاح  يشترط   :64 م���ادة 
للتخرج  يلزم  كما  املقرر،  لدرجة  العظمى  النهاية  األقل من  على   %  60 على 
العظمى  النهايات  مجموع  م��ن  األق��ل  على   %  70 على  الطالب  يحصل  أن 
للمقررات املختلفة التي درسها طوال مدة دراسته، وال يدخل في حساب هذه 
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النسبة درجات تقييم الشخصية ودرجات السلوك ودرجات املواظبة والدرجات 
التي حصل عليها طالب كلية الشرطة في املقررات االختيارية اخلاصة بالطلبة 

املتفوقني الذين يرغبون في استكمال دراستهم القانونية بكلية احلقوق.

ويكون ترتيب الناجحني في الفصل الدراسي النهائي على أساس ماحصلوا 
في  يدخل  وال  السلوك  فيهادرجات  دراستهم مبا  ط��وال مدة  درج��ات  عليه من 
حتديد الترتيب درجات تقييم الشخصية ودرجات املواظبة، وفي حالة التساوي 
في الدرجات يقدم األعلى في درجات السلوك، فإذا تساوت هذه الدرجات يقدم 

األكبر سنًا.

سادسًا: النهايات العظمى للدرجات:

مادة 69: تكون النهايات العظمى للدرجات على الوجه األتي:

> 100 درجة لكل مقرر من املقررات الشرطية النظرية.

> 100 درجة لكل مقرر من املقررات القانونية

> 100 درجة لكل مقرر من املقررات العامة

> 100 درجة ملجموعة مقررات التدريب الشرطي في كل فصل دراسي.

> 100 درجة ملجموعة مقررات التدريب الرياضي في كل فصل دراسي.

> 30 درجة للسلوك في كل فصل دراسي.

> 15 درجة للمواظبة في كل مقرر نظري أو تدريبي

> 10 درجات لتقييم الشخصية وذلك بالنسبة لطلبة السنة النهائية.

سابعًا: شروط احلصول على مرتبة الشرف

النهائية  السنة  إذا كان تقديره في  الطالب مرتبة الشرف  مينح   :70 مادة 
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)ممتاز( على أال يقل تقديره العام في أية سنة دراسية عن )جيد  جدا( وبشرط 
أال يكون قد رسب في أي امتحان تقدم له طوال مدة دراسته باجلهاز التعليمي.

وفقًا  مرتبة  االمتحانات  في  الناجحني  الطالب  اسماء  وتعلن   :71 م��ادة 
تقدمي احلاصلني  تقدير على حده. مع  لكل  بالنسبة  وذلك  الدرجات  ملجموع 

على مرتبة الشرف.

ثالثًا: أحكام النجاح والرسوب:

1- السنوات األولى والثانية والثالثة

مادة 72: يتبع في حالة رسوب الطالب في مقرر أو أكثر )في غير امتحان 
نهاية العام الدراسي في السنة النهائية( القواعد األتية:

الدراسي األول، يؤدي  الفصل  الذي يرسب في أي من مقررات  الطالب  أ- 
االمتحان فيما رسب فيه مع امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

ي��ؤدي  أك��ث��ر  أو  ال��دراس��ي ف��ي م��ق��رر  ال��ع��ام  إذا رس��ب الطالب ف��ي نهاية  ب- 
االمتحان فيما رسب فيه في بداية العام الدراسي التالي، على أن تعلن النتائج 

خالل أسبوعني من بداية الدراسة.

ج- ينقل الطالب الذي يرسب في امتحان بداية العام الدراسي في مقررين 
االمتحان  يؤدي  أن  على  فيه  رسب  التالية محماًل مبا  السنة  إلى  األكثر  على 

فيهامع امتحانات الفصل الدراسي األول من السنة التي نقل إليها.

العام  بداية  امتحان  أكثر من مقررين في  الطالب في  د- في حالة رسوب 
الدراسي، يبقى لإلعادة في السنة الدراسية التي رسب فيها، ويعيد دراسة املقررات 

التي رسب فيها ويؤدي امتحاناتها مع السنة الدراسية التي بقي لإلعادة فيها.

مع وجوب أداء الطالب جلميع التدريبات الشرطية والرياضية التي يؤديها 
طلبة السنة الدراسية التي بقى لإلعادة فيها، على أن يقتصر أداء االمتحان في 
هذه التدريبات على الطلبة الباقني لإلعادة الذين لم يسبق لهم اجتيازها بنجاح.



52www.moi.gov.kw/academy

ه�- إذا رسب الطالب الباقي لإلعادة في امتحانات نهاية العام في مقرر أو 
أكثر، يؤدي االمتحان فيما رسب فيه في امتحانات بداية العام الدراسي التالي. 
فإذا رسب في هذا االمتحان األخير في مقررين على األكثر فإنه ينقل إلى السنة 
الدراسية التالية محماًل مبا رسب فيه. أما إذا رسب في امتحان بداية العام في 

أكثر من مقررين فإنه يفصل من اجلهاز التعليمي بقرار من وكيل الوزارة.

2-  السنة الرابعة:

مادة 73: يتبع في حالة رسوب الطالب في امتحان نهاية العام الدراسي في 
السنة النهائية، بأي من األجهزة التعليمية، القواعد األتية:-

أ- إذا اجتاز الطالب بنجاح امتحان نهاية العام الدراسي في جميع املقررات 
أو  الشرطي  التدريب  مقررات  من  أي  في  ورسب  والعامة  والقانونية  الشرطية 
يؤدي  فإنه  للتخرج،  الالزم  العام  املعدل  لم يحصل على  أو  الرياضي  التدريب 
االمتحان فيما رسب فيه أو فيما يعيد امتحانه لرفع معدله، في املوعد الذي 

يحدده مدير عام األكادميية على أن يتم ذلك قبل تاريخ التخرج.

في  عليه  املنصوص  للمعيار  وفقًا  بينهم  فيما  الطلبة  هؤالء  ترتيب  ويتم 
سبق  الذين  لزمالئهم  ترتيبهم  في  تالني  جميعًا  يكونوا  أن  على   )64( امل��ادة 
لهم احلصول على متطلبات النجاح والتخرج.  فإذا رسب الطالب في أي من 
املقررات التي أعاد االمتحان فيها أو لم يحصل على املعدل الالزم للتخرج فإنه 
يؤدي االمتحان فيما رسب فيه أو فيما يؤدي امتحانه لرفع معدله في بداية 

العام الدراسي التالي.

ب- في حالة رسوب طالب السنة النهائية في امتحان نهاية العام الدراسي 
في أي من املقررات الشرطية أو القانونية أو العامة فإنه يؤدي االمتحان فيما 
رسب فيه منها، وفيما يكون قد رسب فيه أيضًا من مقررات التدريب الشرطي أو 

الرياضي، أو فيما يعيد امتحانه لرفع معدله في بداية العام الدراسي التالي.

امتحان  في  والتخرج  النجاح  الذي ال يحصل على متطلبات  الطالب  ج- 
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بداية العام الدراسي، في احلاالت املنصوص عليها في البندين السابقني، يعيد 
دراسة املقررات التي رسب فيه اوالتي يلزم رفع معدله فيها، ويؤدي امتحاناتها 
التدريبات  جلميع  الطالب  أداء  وج��وب  مع  األول.  الدراسي  الفصل  نهاية  في 
الشرطية والرياضية مع طلبة السنة النهائية املقيد فيها، على أن يقتصر أداء 
االمتحان في هذه التدريبات على الطلبة الباقني لإلعادة الذين لم يسبق لهم 

اجتيازها بنجاح.

د- إذا لم يحصل الطالب على متطلبات النجاح والتخرج في امتحان نهاية 
الفصل الدراسي األول فإنه يعيد دراسة املقررات التي رسب فيها والتي يلزم رفع 
معدله فيها. ويؤدي امتحاناتها في نهاية العام الدراسي، مع وجوب أداء الطالب 
جلميع التدريبات الشرطية والرياضية التي يؤديها طلبة السنة النهائية املقيد 
الباقني  الطلبة  على  التدريبات  هذه  في  االمتحان  أداء  يقتصر  أن  على  فيها، 

لإلعادة الذين لم يسبق لهم اجتيازها بنجاح.

ه�- إذا لم يحصل الطالب على متطلبات النجاح والتخرج في امتحان نهاية 
العام، يؤدي االمتحان في املقررات التي رسب فيها والتي يلزم رفع معدله فيها 

في بداية العام الدراسي التالي.

و- إذا لم يحصل الطالب على متطلبات النجاح والتخرج في امتحان بداية 
العام الدراسي، يفصل من اجلهاز التعليمي بقرار من وكيل الوزارة، مالم ير وزير 
الداخلية منحه فرصة استثنائية واحدة، وفي هذه احلالة يؤدي االمتحان فيما 
رسب فيه وفيما يلزم رفع معدله فيه في نهاية الفصل الدراسي األول، مع وجوب 
التي يؤديها طلبة السنة  التدريبات الشرطية والرياضية  أداء الطالب جلميع 
على  التدريبات  هذه  في  االمتحان  أداء  يقتصر  أن  على  فيها،  املقيد  النهائية 

الطلبة الباقني لإلعادة الذين لم يسبق لهم اجتيازها بنجاح.

"3-  حالة رسوب طالب السنة النهائية في مقررات التدريب الشرطي 
أو التدريب الرياضي:

يجوز لطالب السنة النهائية الذي يجتاز بنجاح امتحان نهاية   :74 مادة 
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العام الدراسي في جميع املقررات الشرطية والقانونية والعامة، ويرسب في أي 
املعدل  على  اليحصل  أو  الرياضي  التدريب  أو  الشرطي  التدريب  مقررات  من 
الالزم للتخرج، أن يتقدم بطلب مكتوب إلعفائه من أداء االمتحان في املوعد 
الذي يحدده مدير عام األكادميية قبل تخرج  زمالئه وإرجاء أدائه لهذا االمتحان 

إلى بداية العام الدراسي التالي.

4- قواعد رفع املعدل:

مادة 75: أ- يجوز للطالب الذي يكون تقديره العام في نهاية العام الدراسي 
أقل من )جيد( واليكون محماًل مبقررات دراسية، أن يعيد االمتحان في مقررين 
على األكثر من املقررات القانونية أو العامة أو الشرطية النظرية التي حصل 

فيها على تقدير مقبول أو جيد وذلك لرفع معدله.

كان  وإن  النهائية  السنة  في  للطالب  يسمح  أن  التخرج  ملتطلبات  ويجوز 
محماًل مبقررات دراسية أن يعيد االمتحان في أكثر من مقررين لرفع معدله، 
ويؤدي الطالب االمتحان في هذه املقررات في املوعد احملدد المتحان الطلبة 

املتخلفني.

له  سبق  مقرر  في  االمتحان  بنجاح  يجتاز  ال��ذي  الطالب  ب-   :76 م��ادة 
األخير على  االمتحان  في  التي حصل عليها  الدرجة  له  فيه حتسب  الرسوب 
أال يترتب على ذلك زيادة معدله العام عن %70 من مجموع النهايات العظمى 
للمقررات التي درسها حتى نهاية الفصل الدراسي الذي ا جتاز االمتحان فيه 

بنجاح.

ويسري هذا احلكم على الطالب الذي يعيد امتحان مقرر سبق أن اجتازه 
بقصد زيادة معدله فيه وفقًا للمادة السابقة من هذه الالئحة.

الرسوب فيه  له  الذي يجتاز بنجاح االمتحان في مقرر سبق  الطالب  أما 
واليقل معدله العام وفقًا للفقرة األولى من هذه املادة عن %70 فيحسب له 

احلد األدنى من الدرجات الالزم للنجاح.
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وفي كل األحوال السابقة ال حتسب للطالب درجات تقييم، ويكون امتحانه 
من النهاية العظمى لدرجة املقرر.

مادة 77:  ج- الطالب الذي يبقى لإلعادة حتسب له درجات السلوك التي 
يحصل عليها في العام الدراسي الذي يجتاز فيه االمتحان بنجاح.

تاسعًا: تقييم شخصية الطالب:

مادة 79: يتولى آمر الفصيل بإشراف آمر السرية تقييم شخصية الطالب 
بتقييم  ت��ق��ري��رًا  التعليمي  اجل��ه��از  ويعد  ل��ذل��ك،  املعد  للنموذج  وف��ق��ًا  سنويًا 
شخصية كل طالب من طلبة السنة النهائية وذلك استنادًا إلى اجلوانب املكونة 
لشخصيته خاصة مايتعلق منها مبدى االتزان واالنضباط العسكري والقدرة 

على القيادة وحسن املظهر.

ويختص بإعداد هذا التقرير جلنة برئاسة مدير اجلهاز التعليمي وعضوية 
كل من:

- مساعد مدير اجلهاز التعليمي.

- رئيس قسم شئون كتائب الطلبة.

- آمر الكتيبة املختص

- آمر السرية.

ويخصص لهذا التقييم )10( درجات، ويودع التقرير اخلاص بهذا التقييم 
ملف الطالب لالسترشاد به عند احلاجة.

عاشرًا: احلرمان من االشتراك في طابور العرض اخلاص بالتخرج:

مادة 80: اليسمح للطالب باالشتراك في طابور العرض اخلاص بالتخرج إذا 
جتاوز غيابه نسبة %20 من عدد الساعات اخلاصة بالتدريبات التي تتم استعدادًا 

له أيًا كانت األسباب.. وال يخل ذلك بتوقيع عقوبة انضباطية إن كان لها محل.
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احلادي عشر: جواز إحلاق طالب الكلية )الذي يفصل للرسوب( 

مبعهد الشرطة:

مادة 81: يجوز إحلاق طالب كلية الشرطة،الذي يفصل من الكلية، مبعهد 
الشرطة وذلك وفقًا للشروط والقواعد األتية:

1- أن يكون الطالب قد فصل من الكلية بسبب رسوبه أكثر من مرة في سنة 
دراسية واحدة.

2-  أن يتقدم الطالب بطلب إحلاقه باملعهد، خالل شهر من تاريخ فصله 
من الكلية، وعلى أن يتم حتديد السنة الدراسية التي يقيد بها في املعهد، مبا 

يتفق مع حالته العلمية.

يقدمها  التي  النظرية،  الدراسية  املقررات  من  الطالب  إعفاء  يتم  أن   -3
املعهد، بشرط أن يكون قد اجتاز بنجاح في الكلية مقررات معادلة لها أو تزيد 
عليها، بالنظر إلى احملتوى العلمي اخلاص بكل مقرر وعدد الوحدات الدراسية 
املخصصة له، وسواء كان املعهد يقدم هذه املقررات في السنة األولى أو في السنة 

الثانية، وأيًا كان تقدير النجاح احلاصل عليه الطالب فيها.

4-  عدم جواز إعفاء الطالب الذي يقيد بالسنة األولى باملعهد، من مقررات 
التدريبات الشرطية والرياضية التي يقدمها املعهد.

5-  أن يتم إعفاء الطالب الذي يقيد بالسنة الثانية باملعهد، من مقررات 
التدريبات الشرطية والرياضية التي يقدمها املعهد لطلبة السنة األولى، بشرط 
أن يكون قد اجتاز بنجاح في الكلية مقررات معادلة لها أو تزيد عليها. وال يجوز 
يقدمها  التي  والرياضية  الشرطية  التدريبات  الطالب من مقررات  إعفاء هذا 

املعهد لطلبة السنة الثانية.
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الفصـــل اخلامــس
الخطة الدراسة للعام الدراسي

2021
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اخلطة الدراسية للعام الدراسي 2021 
 للطلبة ضباط االختصاص  دفعة )30(

الفصل الدراسي األول 15 أسبوع
ال�ت����اري����������خال��ي�������ومال��ب��ي������������انم
2021/3/8االثننيبداية الفصل الدراسي األول1
2021/3/10األربعاءبداية احملاضرات2
2021/4/11األحدامتحانات نصف الفصل الدراسي األول )التدريب التأسيسي(3
2021/4/18األحدامتحانات نصف الفصل الدراسي األول )املقررات النظرية(4
2021/5/30األحدامتحانات نهاية الفصل الدراسي األول )التدريب التأسيسي(5
2021/6/3اخلميسنهاية احملاضرات6
2021/6/6األحدامتحانات نهاية الفصل الدراسي األول )املقررات النظرية(7
2021/6/17اخلميسنهاية الفصل الدراسي األول8

الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع

2021/8/15األحدبداية الفصل الدراسي الثاني1
2021/9/19األحدامتحانات نصف الفصل الدراسي الثاني )التدريب التأسيسي(2
2021/9/26األحدامتحانات نصف الفصل الدراسي الثاني )املقررات النظرية(3
2021/10/31األحدامتحانات الطلبة احململون مبواد4
2021/11/7األحدامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني )التدريب التأسيسي(5
2021/11/11اخلميسنهاية احملاضرات6
2021/11/14األحدامتحانات نهاية الفصل الدراسي األول )املقررات النظرية(7
2021/11/25اخلميسنهاية الفصل الدراسي الثاني8

م���الح���ظ���ة: احمل�����اض�����رات ال����دراس����ي����ة وال���ط���واب���ي���ر ال���ري���اض���ي���ة وال���ت���دري���ب���ات ال��ع��س��ك��ري��ة 
)تعليم عن بعد بواسطة برنامج تيمز(
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اإلجـــازات و العطــالت الـــرسميــة
إل�����������������ى التاري���������������خ الي�����وم البي��������������������ان م 

2021/1/1 اجلمعة رأس السنة امليالدية 1
2021/2/25 اخلميس العيد الوطني 2
2021/2/26 اجلمعة ذكرى التحرير 3
2021/3/11 اخلميس ذكرى اإلسراء واملعراج 4

2021/5/16 2021/5/13 اخلميس عيداالفطر السعيد 5
2021/7/19 األثنني الوقوف بعرفات 6

2021/7/22 2021/7/20 الثالثاء عيداألضحى املبارك 7
2021/8/9 األثنني رأس السنة الهجرية 8

2021/10/21 اخلميس املولد النبوي الشريف 9
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السبتاجلمعةاخلميساألربعاءالثالثاءاالثننياألحد

123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

October أكتوبر

السبتاجلمعةاخلميساألربعاءالثالثاءاالثننياألحد

1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
2930

November نوفمبر

السبتاجلمعةاخلميساألربعاءالثالثاءاالثننياألحد

12345
6789101112

13141516171819
20212223242526
2728293031

December ديسمبر

April ابريل

السبتاجلمعةاخلميساألربعاءالثالثاءاالثننياألحد

123456
78910111213

14151617181920
21222324252627
282930

July يوليو

السبتاجلمعةاخلميساألربعاءالثالثاءاالثننياألحد

1234
567891011

12131415161718
19202122232425
262728293031

2020
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بيــانــات شخصيـــة
االس����������م :

الرقم املدني :

السنة الدراسية :

الس��رية :

رقم جلوس الطالب :

عنوان السكن :

احملافظة :

ش������ارع :

تلفون املنزل :

طبيب األكادميية
24844649
24811426

عمليات األكادميية
25589014

الفصيل :

القطعة :املنطقة :
منزل رقم :ج���ادة :

النق����ال :


