تطبيقات التدريبات العالمية
االمن/ الشرطة الدولية
برامج التدريب

الدورات المعتمدة
٢٠١٦ - ٢٠١٥
:أعده
MPM Global Solutions
A Division of The MPM Group, Inc.

230 North Maple Avenue, Suite B-1
Marlton, NJ 08053-9400
Toll Free: 877-676-4777 (Fax) 877-676-5355
www.MPMGlobalSolutions.com

منھج التدريب
٢٠١٦ - ٢٠١٥

تطبيقات التدريب العالمية ) (MPMتفخر بان تقدم الخطوط العريضة التالية للتنفيذيين و كبار
االدارة تنفيذ القوانين االساسية و المتقدمة وخاصة ذات التدريب التكتيكى) مكافحة االرھاب(و اخيرا
دورات مكافحة الحرائق\ اول المستجيبين و المتاحة فى السنة التقويمية ٢٠١٦ - ٢٠١٥
واذا لم يوجد دورة خاصة ھنا ) (MPMيمكنھا اعداد دورة خاصة للعميل يمكن توفيرھا خالل ٤٥
يوم.
مالم يذكر خالف ذلك فقد تم تصميم ه ايام لتقديم الدورة و لكن يمكن تعديلھا لتلبية االحتياجات المحددة
للعمالء.
من اجل اعداد صحيح الى تدريب مدربين ) (MPMعادة يطلبون  ٦٠ -يوم باشعار سابق و
يمكن اجراء التدريبات المفاجئة المتاحة عل اساس كل حالة على حدة.
مالحظة :قبل تعيين الموظفين الى اى وحدة تدريب ) (MPMينبغى على عمالئنا ان معظم مناھج
) (MPMمصممة للمشاركين الذين اكملو نوع من اساس الخدمة العسكرية /او دورات تدريبات
تنفيذ القانون.ولذلك قبل تعيين الطالب الى اى من ) (MPMتنفيذ القانون /دروس تكتيكية يرجى
التاكد من ان لديھم المعرفة االساسية للقانون المحلى /الجمارك و تقنيات دورية الشرطة االساسية و
المھارات االساسية التكتيكية للتحقيق والكفاءة فى استخدام االسلحة النارية االساسية و المھارات
التكتيكية االساسية.

“التدريبات المتقدمة فى تنفيذ القانون  /االمن فى القرن ”٢١

الدورات المتاحة
دورة تدريبية اساسيات تنفيذ القانون

MPM-LEO-001

 ٨اسابيع)  ٣٢ ٠ساعة(

عنا صر الدورة االساسية











MPM-LEO-002







تأمين  /الحفاظ على األدلة
حادث الجريمة /مقابلة المتواجدين فى المسرح
فعالية ودقة كتابة التقارير
تقنيات اعتقال  /نقل السجناء
إتقان األسلحة النارية )البندقية  /أسلحة شخصية(
القيادة الدفاعية
السيطرة على الحشود
 / CPRاإلسعافات األولية األساسية
برنامج لياقة بدنية





ممارسات تنفيذ القانون و التكتيكات

 ٥ايام )  ٤٠ساعة (



قوانين المحلية  /الجمارك  /التقاليد
محاكمة المجرمين
التاريخ المحلي لتنفيذ القوانين
تقنيات الدورية )القدم  /المركبة(
الوقئيات  /المراقبة
التحقيق فى حوادث السيارات
مراقبة حركة المرور )رادار  /كاميرا(
الذھاب الى مسرح الجريمة
تأمين مسرح الجريمة

دورات فرعية
G-002
H-002
I-002
J-002
K-002
L-002
MPM-LEO-003

التحقيق القضائي الصور \ البصمات
تقنيات االستجواب المتقدمه
االستخدام العملي لجھاز كشف الكذب
معالجه مسرح الجريمه
تقنيات المراقبه االلكترونيه
التحليل الكمبيوتري

A-002
B-002
C-002
D-002
E-002
F-002

دورة تدريبية اساسيات تنفيذ القانون

دورات فرعية
G-003
H-003
I-003
J-003
K-003
L-003
M-003
N-003

MPM-PRI-004

دورات فرعية
F-004
G-004
H-004
I-004
J-004
MPM-INT-005

التحقيقات الجريمية المنظمة
االحتيال الدولي
تتبع الھاربين دوليا
التحقيقات الجريمية المنظمة
بقاء ضابط الشرطه في الشوارع
تقنيات المراقبه

 ٥ايام

)

 ٤٠ساعة (

٥ايام اضافية
تامين المطارات )المبا نى  /الركاب(
خطة اإلخالء )الطبيعية  /اإلرھابية(
تخزين المعلومات و نزاھتھا فى الكومبيوتر
تامين البيانات
المراقبة الھوائية
تجھيز و تجميع الحامض النووى
اتصاالت الراديو /تتبع نظام تحديد المواقع
التدريبات المتقدمة لالسلحة
) الكتف  /المسدس  /الطلقات (

A-003
B-003
C-003
D-003
E-003
F-003

إدارة السجون
إصالح السجون السلوك اآلمن للسجناء
منع أعمال الشغب في السجون
ھروب السجين -التخطيط االستراتيجي
حقوق السجين  /المبادئ التوجيھية
منشاة االمن )الداخلية  /الخارجية(

قاعدة بيانات المجرمين /المشتبة بھم
التحقيقات االلكترونيه
االنتربول )(INTERPOL
ومكتب التحقيقات الفيدرالية )(FBI
وكالةالحد من المخدرات )(DEA
االستراتيجية  /التخطيط الوقائي في POE
)مطارات  /المرافئ  /حدود(
التحريم الحدودى )متحرك /ثابت(
حماية المناسبات العامة
 ٥ايام

A-004
B-004
C-004
D-004
E-004

)  ٤٠ساعة (

السجن مقابل سجن المرافق
السجن  /بناء السجون
السجن  /ادارة السجن
انظمة تحديد السجين
السجن  /قاعة الفوضى  /المجمع

جمع المعلومات االستخبارية واالستغالل

 ٥ايام

)

 ٤٠ساعة (

دورات فرعية
 F-005وسائل االستخبارات االخرى
 G-005الجيش و كبار القادة
 H-005المخبرين  /المخبرين السريين
 I-005تخزين البيانات  /االمن  /النسخ االحتياطية
تدريب فريق االستغالل
J-005

A-005
B-005
C-005
D-005
E-005

إنشاءمركزفيوجن
حيازة قواعد البيانات االساسية
جوازات السفر  /الحدود /
السجالت  /بيانات السيارات
الجرائم /المحاكم  /بيانات السجناء
البنوك  /بطاقات االئتمان /
االنتربول  /مكتب التحقيقات الفيدرالية

MPM-EMT-006

الطوارئ  -أول المستجيبين

 ٥ايام

دورات فرعية
 E-006كوارث القطارات و الطائرات
 F-006البحث في المباني و الميدان
 G-006استخدام المعدات المديانيه
 H-006فريق االستجابه لحاالت الطوارئ
MPM-MGT-007

A-006
B-006
C-006
D-006

مھارات كبار االدارة و التنظيم

)

 ٤٠ساعة (

يمكن تمديدھا إلى ٢ ٠/١ ٠يوم
الذعر و الفزع فرز \عالج
العالج الطبي الطارئ
االستجابه لبروتوكوالت االرھابيين
ااالخالء الطبي

 ٥ايام

)

 ٤٠ساعة (

 10ايام )  80ساعه (
دورات فرعية
 E-007التحكم و اتخاذ القرارات
 F-007الموظفين " متطلبات التوظيف "
 G-007دور مستشار الشركات
 H-007التعاون و حمايه المباني و المؤسسات

A-007
B-007
C-007
D-007

التخطيط االستراتيجي
التخطيط االقتصادي
الصحه و السالمه المھنيه للحمايه القانون
تشكيل فريق اكثر فاعليه

