كلية الملك فهد األمنية
ﻓﻬﺪ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ
معهدﻛﻠﻴﺔ ﺍﳌﻠﻚ
األمني
التدريب
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻷﻣﻨﻲ

ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﱪﺍﻣﺞ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻷﻣﻨﻲ

الن�شرة ال�سنوية لربامج معهد التدريب الأمني
1439/1438هـ

م

الربنامج

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

الت�أهيل الع�سكري للربنامج الأكادميي الأمني
تنمية املهارات القيادية يف املجال الأمني
تنمية املهارات الأمنية واملهنية ( الهيئة الريا�ض)
الدورة التن�شيطية
الدورة احلتمية
حقوق املتهم و�ضماناته
�أخالقيات املهنة الأمنية و�أحكامها ( ال�سجون)
حتليل املخاطر يف املجال الأمني
تعزيز الأمن الفكري
العمليات اخلا�صة ملكافحة الإرهاب
القتال املتالحم يف العمليات اخلا�صة
الفرد الأ�سا�سي ملركز العمليات الأمنية املوحد ()911
حتليل املخاطر يف البيئة الرتبوية ( وزارة التعليم الريا�ض)
التعرف على عالمات التعاطي و�سبل االحتواء املبكر
اللغة االجنليزية للأغرا�ض الأمنية
مكافحة اجلرائم املعلوماتية
�أ�سا�سيات ال�سالمة والأمن ال�صناعي
تنمية املهارات امليدانية اخلا�صة /دبلوم العلوم الأمنية
الرماية الت�أ�سي�سية �ضباط ( كلية)
حتليل املخاطر يف املجال الأمني
تنمية املهارات الأمنية واملهنية ( الهيئة جدة )
�أ�سا�سيات ال�سالمة والأمن املدر�سي ( وزارة التعليم الريا�ض)
�أمن و�سالمة الأ�سرة
مهارات العمل ال�شرطي( ال�شرطة الع�سكرية بالقوات البحرية)
الدراجات النارية
تنمية املهارات الأمنية واملهنية ( الهيئة الريا�ض )
�أ�سا�سيات ال�سالمة والأمن املدر�سي ( وزارة التعليم جدة )
الربامج الإ�صالحية يف ال�سجون (احتاد الكليات
و�أكادمييات ال�شرطة)
تنمية املهارات القيادية يف املجال الأمني ( الهيئة الدمام )
التعامل مع م�سرح اجلرمية
الفح�ص الفني يف حوادث احلريق ( دفاع مدين الريا�ض)
تعزيز الوعي الأمني يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية ( وزارة التعليم الريا�ض )
طرق التدري�س ل�ضباط الكليات واملعاهد يف القطاعات الع�سكرية
التدابري الأمنية وال�صحية يف �إدارة الكوارث
طرق التدري�س  /دبلوم العلوم الأمنية
الإدارة املكتبية يف الأجهزة الأمنية

29
30
31
32
33
34
35
36

الفئة امل�ستهدفة

من�سوبو جهة ال�ضباط
ملوظفون الأفراد
وا
حمددة






































املدة

التاريخ

� 8أ�سابيع
�أ�سبوع
�أ�سبوع
�أ�سبوعان
� 3أ�سابيع
�أ�سبوع
�أ�سبوع
�أ�سبوع
�أ�سبوع
� 8أ�سابيع
� 8أ�سابيع
�16أ�سبوع
�أ�سبوع
�أ�سبوع
� 8أ�سابيع
�أ�سبوع
�أ�سبوع
� 8أ�سابيع
�أ�سبوعان
�أ�سبوع
�أ�سبوع
�أ�سبوع
�أ�سبوع
� 4أ�سابيع
� 4أ�سابيع
�أ�سبوع
�أ�سبوع
�أ�سبوع

1438/11/1هـ
1439/1/11هـ
1439/1/11هـ
1439/2/2هـ
1439/2/2هـ
1439/2/9هـ
1439/2/9هـ
1439/2/9هـ
1439/2/16هـ
1439/2/23هـ
1439/2/23هـ
1439/3/1هـ
1439/3/1هـ
1439/3/8هـ
1439/3/8هـ
1439/3/8هـ
1439/3/15هـ
1439/3/15هـ
1438/3/15هـ
1439/3/15هـ
1439/3/22هـ
1439/3/22هـ
1439/3/22هـ
1439/3/22هـ
1439/3/22هـ
1439/4/6هـ
1439/4/6هـ
1439/4/6هـ

�أ�سبوع
�أ�سبوع
�أ�سبوع
�أ�سبوع
� 8أ�سابيع
� 4أ�سابيع
� 8أ�سابيع
� 13أ�سبوع

1439/4/13هـ
1439/4/13هـ
1439/4/13هـ
1439/5/11هـ
1439/5/11هـ
1439/5/11هـ
1439/5/11هـ
1439/5/11هـ

م

الربنامج

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

التخطيط اال�سرتاتيجي وتطبيقاته يف القطاعات الأمنية
امل�سئولية القانونية اجلنائية و�أحكام دعوى التعوي�ض
تنمية املهارات القيادية يف املجال الأمني
تطوير املهارات الأمنية واالت�صالية ( الهيئة الريا�ض)
دور الأ�سرة يف تعزيز الأمن الفكري
تنمية املهارات الأمنية للرتبويني ( وزارة التعليم الريا�ض )
العمليات اخلا�صة والتدخل ال�سريع
�أخالقيات املهنة الأمنية و�أحكامها
�صنع القرار الأمني
تنمية املهارات الأمنية واملهنية ( الهيئة املدينة املنورة )
مكافحة اجلرائم امل�ستحدثة
مكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية
�إدارة و�أمن ال�سجون
تنمية املهارات الأمنية ( وزارة التعليم الدمام )
التطبيقات احلديثة يف الأدلة اجلنائية ( الكلية )
تنمية املهارات الأمنية
�أحكام القرارات الإدارية وتطبيقاتها يف الأجهزة الأمنية
تعزيز الوعي الأمني (الهيئة الريا�ض )
�أمن و�سالمة الأ�سرة
طرق التدري�س لأفراد الكليات واملعاهد الأمنية
الرماية الت�أ�سي�سية
الفح�ص الفني يف حوادث احلريق ( دفاع مدين الدمام )
التعرف على عالمات التعاطي و�سبل االحتواء املبكر
(الهيئة الريا�ض)
التخطيط اال�سرتاتيجي وتطبيقاته يف القطاعات الأمنية
دور الإعالم اجلديد يف تعزيز الوعي الأمني
تنمية املهارات القانونية للمجال�س الت�أديبية والع�سكرية
الأ�ساليب احلديثة يف مواجهة الإرهاب
تعزيز الأمن الفكري
مهارات الرماية
تطوير املهارات الأمنية واالت�صالية ( الهيئة الريا�ض )
دور الأ�سرة يف تعزيز الأمن الفكري
مهارات االت�صال لرجال الأمن
ا�ستخدام الأجهزة الآلية يف التحليل اجلنائي ( الكلية )
حقوق املتهم و�ضماناته
تعزيز الأمن الفكري
الفح�ص الفني يف حوادث احلريق ( دفاع مدين جدة )

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

الفئة امل�ستهدفة

من�سوبو جهة ال�ضباط
ملوظفون الأفراد
وا
حمددة






































املدة

التاريخ

�أ�سبوع
�أ�سبوعان
�أ�سبوع
�أ�سبوع
�أ�سبوع
�أ�سبوع
� 4أ�سابيع
�أ�سبوع
�أ�سبوع
�أ�سبوع
� 8أ�سابيع
� 8أ�سابيع
� 8أ�سابيع
�أ�سبوع
�أ�سبوعان
�أ�سبوع
�أ�سبوعان
�أ�سبوع
�أ�سبوع
� 6أ�سابيع
�أ�سبوعان
�أ�سبوع
�أ�سبوع

1439/5/11هـ
1439/5/18هـ
1439/5/18هـ
1439/5/25هـ
1439/5/25هـ
1439/5/25هـ
1439/6/2هـ
1439/6/2هـ
1439/6/2هـ
1439 /6/9هـ
1439 /6/9هـ
1439 /6/9هـ
1439/6/9هـ
1439/6/16هـ
1439/6/23هـ
1439/6/23هـ
1439/6/23هـ
1439/7/1هـ
1439/7/1هـ
1439/7/1هـ
1439/7/8هـ
1439/7/8هـ
1439/7/15هـ

�أ�سبوع 1439/7/15هـ
�أ�سبوع 1439/7/15هـ
�أ�سبوع 1439/7/22هـ
�أ�سبوع 1439/7/22هـ
�أ�سبوع 1439/7/22هـ
�أ�سبوع 1439/7/29هـ
�أ�سبوع 1439/7/29هـ
�أ�سبوع 1439/7/29هـ
�أ�سبوع 1439/8/6هـ
�أ�سبوعان 1439/8/6هـ
�أ�سبوع 1439/8/6هـ
�أ�سبوع 1439/8/13هـ
�أ�سبوع 1439/8/13هـ

رسالة المعهد :

الإ�سهام يف تنمية مهارات املتدربني وتطوير قدراتهم من خالل ت�صميم برامج تدريبية
�أ�سا�سية ومتقدمة يف املجال الأمني مبفهومه ال�شامل ،وتنفيذها بدرجة عالية من اجلودة
والكفاءة.

الربامج التدريبية
برامج

برامج

برامج

الجهات المحددة

الضباط والموظفين

األفراد

هي منظومة من الربامج
الأمني���ة الأ�سا�سي���ة منه���ا
واملتقدم���ة الت���ي تلب���ي
االحتياج���ات التدريبي���ة
ملن�سوبي جه���ات م�ستفيدة
حمددة.

للتواصل :

هي منظومة من الربامج
التدريبي���ة يف ع���دد م���ن
املجاالت املرتبطة بالأمن
مبفهومه ال�شامل.

ه��ي منظومة م��ن ال�برام��ج
الت�أهيلية والإث��رائ��ي��ة التي
تلبي االحتياجات التدريبية
لأف����راد الكلية وال��ق��ط��اع��ات
الأمنية والع�سكرية.

�سنرتال كلية امللك فهد الأمنية0112464444 :

ق�سم القبول والت�سجيل2117 :

الربيد االلكرتوين tis@kfsc.edu.sa :

ق�سم ال�ش�ؤون الإدارية2157:
فاك�س 0112461905 :

