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 أوالً : اإلستراتيجية 

 

جهاز إن إستراتيجية التدريب لوزارة العدل تنعكس ابتداًء من رؤية وزارة العدل المتمثلة في 

قانوني متطور وكفــؤ، وذلك باالعتماد على كوادر وقضائي متميز وفعال ومتخصص وجهاز إداري 

  .مؤهلة، ونظم وإجراءات تنظيمية وتقنيات حديثة وطنية

 القضائي -اإلداري هذه الرؤية تنعكس من خالل مهام محددة وهي دعـــم وتطوير الجهاز 
كفاءة وشفافية وبأقل كلفة ووقت   إلى تقديم خدمات بأعلىالتطور وصوالا  والقانوني بما يحقق مواكبة

 .ممكن

 وتسعى إدارة التدريب بوزارة العدل دوماً إلى بذل الجهود لتحقيق هذه الرؤية والقيام بتلك
القضائي والمجال اإلداري المهام، حيث أنه سوف تقوم وزارة العدل بدراسة احتياجات التطوير في 

 الخبراء في المجاالت ذات العالقة والقانوني واالستعانة ب

المشاريع والبرامج التدريبية  إن األهداف الموضوعة سوف تتحقق بإعداد مجموعة من

ووضعها موضع التنفيذ بما يتناسب مع مختلف التطورات مع األخذ في اإلعتبار المنجز منها وكذلك 

للتغلب  ع وضع تصور عمليالعقبات إن وجدت والتي تحول دون إنجاز تلك األهداف بشكل كامل م

 :اآلتي عليها وتتلخص األهداف التي تسعى وزارة العدل إلى تحقيقها في

 بهاتطوير نظم وهياكل الوزارة اإلدارية وأساليب العمل  -1
  .التدريب على كيفية االستخدام األمثل لتقنية المعلومات -2
 ةتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية القضائية منها والقانونية واإلداري -3
 تفعيل قنوات التواصل على الصعيد الوطني والدولي -4
 تطوير العاملين بالمحاكم من خالل البرامج التدريبية المتخصصة -5

التي البد من  تنفيذ هذه األهداف والنتائجات وآلياستراتيجيات وتعرض هذه الخطة بشكل مفصل 

 تحقيقها وصوالً لتحقيق رؤية وزارة العدل 

دراسات لوضع الخطط وتطوير العمل كذلك دراسة احتياجات حيث بدأت وزارة العدل بال

التطوير من خالل ما سوف تقوم به من تشكيل فرق عمل قانونية وإدارية وتقنية واالستعانة بعدد من 

  و خارجها محليين أو دوليين اإلستشاريين والخبراء سواء من داخل وزارة العدل

ة في إرسال عدد من الوفود من مسئولي وبناء على ما تقدم سوف تتم الترتيبات الالزم

ضمن برامج تدريبية وزيارات ميدانية للعديد من  وزارة العدل والقضاة وأعضاء النيابة والموظفين

لالستفادة من   البلدان والمؤسسات ومن ناحية أخرى يتم جلب مجموعة من اإلستشاريين والخبراء

  .والقضايا والتقنية وتلك المتعلقة بإدارة المحاكمتجاربهم في مختلف المجاالت القانونية واإلدارية 
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كما أنه سوف تقوم الوزارة بعدد من الدراسات تتضمن تقييم النظم اإلدارية والمعلوماتية 

ً أو مستقبالً إلى غير  بالوزارة وما مدى إمكانية تطبيق أفضل التجارب داخل النظام الموجود حاليا

 بمجاالت مختلفة واألبحاث المتعلقة  ذلك من الدراسات

وتسعى وزارة العدل وهي في هذه المرحلة إلى معرفة وتحديد احتياجاتها لتطوير العمل في 

تتضمن إجراءات محددة لبلوغ األهداف  مجال العدالة بحيث تتجه إلى رسم استراتيجية واضحة

  الموضوعة والتي حددتها . 

  نفيذموضع الت ثالثاً: استراتيجيات وإجراءات وضع خطة العمل

االستراتيجيات  إن بلوغ األهداف التي تسعى وزارة العدل لتحقيقها يتطلب تبني عدد من

االعتبار دائما مدى ارتباط تلك  واآلليات واإلجراءات التي تساهم في الوصول إليها، مع األخذ في

 االستراتيجيات برؤية وزارة العدل ومهامها. 

لي ملخص لالستراتيجيات واإلجراءات وزارة العدل نستعرض فيما ي ولتحقيق أهداف

الالزمة إتخاذها في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية على كافة المستويات القريبة والمتوسطة 

 والبعيدة:

النحو  تدريب وتطوير أجهزة المحاكم وذلك عن طريق تبني عدد من االستراتيجيات على .1

  :التالي

1.1.  ً  تدريب رؤساء المحاكم إداريا

المحاكم من شأنه رفع كفاءة وتيسير العمل  شراف اإلداري المباشر لرؤساءإن اإل  

القصور ومعالجتها بأكبر قدر من الفعالية والسرعة بحيث  القضائي اإلداري بالمحاكم وتالفي أوجه

القضائي  يكون على جزئين األول باإلشراف على المحاكم التابعة لكل رئيس محكمة وتنسيق العمل

  ني فيتصل باإلشراف على الشئون اإلدارية للمحاكم .بينها أما الثا
 

 :دعم برنامج التدريب المحلي والخارجي ألعضاء النيابة العامة والخبرة القضائية  .1.2

والعاملين بإداراتها  وذلك لالرتقاء بالمستوى العلمي والفني ألعضاء النيابة العامة 

وتأهيل الكوادر الليبية المتميزة  األداء وأقسامها المختلفة يجب االهتمام بالتدريب لرفع مستوى

 .توليه كافة الدول المتقدمة اهتماما  بما يؤدي لتوفير الوقت والجهد والمال وهو أمر

ويكون ذلك باإلشراف العام من قبل إداراة التدريب بالوزارة على كل البرامج  

االحتياجات  الستيعاب التدريبية التي تقام بالوزارة أو األجهزة والجهات التابعة لها وذلك

 .التدريبية ألعضاء النيابة العامة والعاملين بوزارة العدل

 بها العمل الوزارة اإلدارية وأساليب وهياكل التدريب على كيفية تطوير  نظم .2

 البرامج التدريبية إلعداد الهياكل التنظيمية  .2.1

إن وجود إدارة منظمة ووجود تخطيط علمي سليم للمواهب والموارد  

ركيزة أساسية في بلوغ األهداف المرجوة ويتطلب األمر فيما يتعلق  رية والمالية يشكلالبش

عدد من اإلجراءات وتبني عدد من اآلليات لذلك الغرض على النحو  بوزارة العدل اتخاذ

  :اآلتي
2.1.1.  ً  .التدريب على كيفية تفعيل اإلدارة تنظيميا
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لعاملين في المجال إن إرساء عملية التدريب والتطوير المستمرة لكافة ا 

الهياكل اإلدارية والتنظيمية الالزمة لبدء  القانوني والقضائي واإلداري يتطلب استكمال

 التدريبية وترجمتها إلى خطط تنمية بشرية . نشاطه في التعرف على االحتياجات

2.1.2.  ً  .التدريب على كيفية تطوير المحاكم إداريا
قدرة الذاتية اإلدارية على ويهدف ذلك التطوير إلى أن تكون لكل محكمة ال 

 إجراءاتها  تسيير
  .التدريب على إجراءات الترجمة بالوزارة ورفع كفاءتها .2.1.3

تضطلع عمليات الترجمة بالوزارة بمهام بالغة األهمية مع زيادة عدد  

المتحدثين بالعربية ونظراً ألهمية وحساسية خدمات وزارة العدل، فإن  األجانب غير

 .ءة من الناحية الفنية والتقنية ودعمها بالموارد البشريةيتطلب رفع الكفا األمر

 .االهتمام باإلدارة الوسطى من خالل إعداد مشاريع تدريبية  .2.1.4
أثبتت التجربة أن مستوى اإلدارة الوسطى الذي يتمثل في مدراء األقسام 

ً للوقت في إنجاز مهام اإلدارة وفي ذات الوقت فإنهم  والمشرفين هو األكثر إنفاقا

ً مناأل حيث اهتمام برامج تخطيط وتنمية الموارد البشرية بهم ويتطلب  قل حظا

المستوى من اإلداريين وتوجيه المزيد من برامج التنمية ورفع  األمر االهتمام بهذا

نظراً ألهمية الدور الذي يقومون به فهم يمثلون حلقة الوصل  القدرات الوظيفية لهم

كما أنهم األكثر قدرة على لمس المشاكل العملية  والدنيا، بين مستويي اإلدارة العليا

  .واقتراح الحلول الواقعية
  .تطوير التدقيق الداخلي ومراقبين اإلجراءات .2.1.5

 تضمن الرقابة الداخلية المالية واإلدارية تقليل هامش األخطاء بما يقلل من 
 الهياكل التكلفة المادية والزمنية المبذولة لتصحيحها األمر الذي يتطلب رفع كفاءة

 القائمة بالتدقيق المالي والمراقبة اإلجرائية وتطوير نظم العمل بها بما يكفل قيامها
  .بالدور المسند إليها على الوجه األمثل

التدريب على  البرامج اإللكترونية للمراسالت الداخلية ولتداول طلبات  .2.1.6

 .المراجعين
 المتعاملين مع جهةإن التداول اإللكتروني للمراسالت الداخلية ولطلبات  

تداول  اإلدارة ييسر كثيراً العمل اإلداري بالوزارة بما يقلل من الوقت المستهلك في

 .معها هذه المراسالت والطلبات يدوياً ويرفع من كفاءة اإلدارة في التعامل

 عن واإلدارية والقانونية منها القضائية الوطنية الكوادر وتأهيل تدريب .3
 : طريق

  لقضاءالمعهد العالي ل .3.1

من المقرر وضع إستراتجية عامة لتدريب أعضاء السلطة القضائية بحيث تشمل 

اإلستراتجية التدريب األساسي باإلضافة إلى التدريب المتخصص والمستمر بحيث  هذه

 سيق مع  إدارة التدريب بالوزارة مختلف األنشطة التدريبية ويكون تنفيذ البرامج بالتن يضمن
  :يباإلدارة العامة للتدر .3.2

 :لوضع منهجية تدريب لكل من متخصصة في التدريب اإلداري
 .القيادات اإلدارية .3.2.1
 .تدريب المشرفين على القيادة الوسطى .3.2.2
 .تدريب الموظفين على الحاسب اآللي واالحتياجات التدريبية األخرى .3.2.3

 .التدريب على تفعيل قنوات التواصل على الصعيد الوطني والدولي .4

برامج تدريبية متخصصة لتطوير قنوات التعاون بين  يدور هذا الهدف حول وضع  

 الدولية لوضع برامج للتواصل مع أجهزة اإلعالم المختلفة . الوزارة وغيرها من الجهات

 وذلك  2016خالل السنة القادمة من مشاريع والبرامج التدريبية اد الماعتبصدد والوزارة 

 االهداف الموضوعة وهي موضحة كما يليب
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 م 2016لعام  بالداخل جدول برامج خطة التدريب                
 

 الحاسوب مجال في العام التدريبي امجنبرال

 التكلفة املالية ابلدينار العدد املستهدف املدة ابألسابيع مكاهنا جهة التدريب أسم البرنامج ر.م

 125000 500 4 داخلية مراكز معتمدة تطبيقات احلاسب اآليل 1

 95000 33 3 داخلية مراكز معتمدة د ميكروسوفتمشغل نظام معتم 2

 142000 33 14 داخلية مراكز معتمدة مهندس نظام معتمد ميكروسوفت 3

 142000 33 22 داخلية مراكز معتمدة مهندس قواعد بياانت معتمد ميكروسوفت 4

 40000 18 12 داخلية مراكز معتمدة سيسكو أكادميي مبتدئي 5

 80000 18 12 داخلية مراكز معتمدة سيسكو أكادميي متوسط 6

 150000 18 14 داخلية مراكز معتمدة سيسكو أكادميي عايل 7

 67000 33 4 داخلية مراكز معتمدة شبكة املعلومات الدولية )االنتـرنت( 8

 60000 20 12 داخلية مراكز معتمدة شبكات احلاسب اآليل واالتصاالت 9

 40000 100 4 داخلية دةمراكز معتم اللمسطريقة الطباعة ب 10

آليل االرخصة الدولية لقيادة احلاسب  11
ICDL 

 375000 500 7 داخلية مراكز معتمدة

 16000 18 4 داخلية مراكز معتمدة األرشيفة االلكرتونيةبرامج  12

 14000 8 8 داخلية مراكز معتمدة  حتليل نظمبرامج  13

 40000 12 12 ةداخلي مراكز معتمدة  لغات الربجمة احلديثة 14

 100000 33 12 داخلية مراكز معتمدة  نظم محاية معلوماتية )متوسط ( 15

 100000 33 24 داخلية مراكز معتمدة  عايل ( نظم محاية معلوماتية ) 16

 40000 20 8 – 4 داخلية مراكز معتمدة  والتشريعات االلكرتونية نيناتطبيقات القو  17

 50000 50 6- 4 داخلية مراكز معتمدة  ريةتطبيقات للطباعة والسكرات 18

 40000 40 8 – 4 داخلية مراكز معتمدة  نزالء متعددةلتطبيقات موجهة بتوفري التعليم عن بعدل 19

 25000 18 4 – 2 داخلية مراكز معتمدة  تطبيقات إلدارة القضااي التحكيم الدويل الكرتوين 20

 15000 10 6 – 4 داخلية مراكز معتمدة  ينالف والدعمدورات يف الصيانة والتجميع  21

تطبيقات اجلمع املرئي واملونتاج وفرز األلوان  22
 ابحلاسوب

 13000 12 5 – 3 داخلية مراكز معتمدة 

 )اخصائي صيانة حاسوب )   23
CompTIA A + 

 3585 3 اسبوعني  داخلية  مراكز معتمدة 
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 ) )   فين شبكات +برانمج تدرييب 24
CompTIA N+ 

 3975 5 اسابيع 3 داخلية مراكز معتمدة 

 MSCA Server)  2012سريفر  25
2012) 

  4500 2 اسبوعني داخلية مراكز معتمدة 

  3750 5 اسبوعني  داخلية مراكز معتمدة   ICND1( :  CCNAشبكات )  26
 ICND2  (Ciscoشبكات 27

@Network Devices) 
  3750 5 اسبوعني داخلية مراكز معتمدة 

28 Vmware Vsphere Server   1500 2 اسبوعني  داخلية مراكز معتمدة 
29 ASP.NET   2400 3 اسبوعني داخلية مراكز معتمدة  
 CompTIAامن املعلومات )  30

Security   ) 
  4470 5 اسبوعني  داخلية  مراكز معتمدة

 1797000 1590 االجمالي   

 اإلنجليزيةالعام في مجال اللغة  التدريبي امجنبرال

 التكلفة املالية ابلدينار العدد املستهدف املدة ابألسابيع مكاهنا جهة التدريب أسم البرنامج ر.م
 66000 100 10 داخلية مراكز معتمدة Beginner –I اللغة االجنليزية ) اجلزء األول ( 1

 66000 100 10 داخلية مراكز معتمدة Beginner –IIاللغة االجنليزية ) اجلزء الثاين ( 2

 66000 100 10 داخلية مراكز معتمدة Elementary -I) اجلزء األول (  اللغة االجنليزية 3

 66000 100 10 داخلية مراكز معتمدة Elementary -II(اللغة االجنليزية ) اجلزء الثاين  4

 اللغة االجنليزية ) اجلزء األول ( 5
Pre- Intermediate - I 

 66000 100 10 داخلية مراكز معتمدة

 اللغة االجنليزية ) اجلزء الثاين ( 6
Pre- Intermediate -II 

 67000 100 10 داخلية مراكز معتمدة

 اللغة االجنليزية ) اجلزء األول ( 7
Intermediate - I 

 67000 100 10 داخلية مراكز معتمدة

 اللغة االجنليزية ) اجلزء الثاين ( 8
Intermediate - II 

 67000 100 10 داخلية دةمراكز معتم

 اللغة االجنليزية ) اجلزء األول ( 9
Upper Intermediate - I 

 67000 100 10 داخلية مراكز معتمدة

 اللغة االجنليزية ) اجلزء الثاين ( 10
Upper Intermediate - II 

 67000 100 10 داخلية مراكز معتمدة

 67000 100 10 داخلية مراكز معتمدة Advanced - I اللغة االجنليزية ) اجلزء األول ( 11

 67000 100 10 داخلية مراكز معتمدة Advanced – II اللغة االجنليزية ) اجلزء الثاين ( 12

 اللغة االجنليزية ) اجلزء األول ( 13
Intermediate - I 

 67000 100 10 داخلية مراكز معتمدة

 866000 1300 االمجايل 
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 وااليطالية عام في مجال اللغة الفرنسيةال التدريبي امجنبرال

املدة  مكاهنا جهة التدريب أسم البرنامج ر.م
 ابألسابيع

العدد 
 املستهدف

 التكلفة املالية ابلدينار

 ) اجلزء األول ( الفرنسيةاللغة  1
Beginner –I Hed way 

 11000 20 10 داخلية مراكز معتمدة

 ) اجلزء الثاين ( الفرنسيةاللغة  2
Beginner –II  Hed way 

 11000 20 10 داخلية مراكز معتمدة

 ) اجلزء األول ( الفرنسيةاللغة  3
Elementary -I Hed way 

 11000 20 10 داخلية مراكز معتمدة

 ) اجلزء الثاين ( الفرنسيةاللغة  4
Elementary -II Hed way 

 11000 20 10 داخلية مراكز معتمدة

 ول () اجلزء األ الفرنسيةاللغة  5
Pre- Intermediate - I Hed way 

 11000 20 10 داخلية مراكز معتمدة

 ) اجلزء الثاين ( الفرنسيةاللغة  6
Pre- Intermediate -II Hed way 

 11000 20 10 داخلية مراكز معتمدة

 ) اجلزء األول ( الفرنسيةاللغة  7
Intermediate - I Hed way 

 11000 20 10 داخلية مراكز معتمدة

 ) اجلزء الثاين ( الفرنسيةاللغة  8
Intermediate - II Hed way 

 11000 20 10 داخلية مراكز معتمدة

 ) اجلزء األول ( الفرنسيةاللغة  9
Upper Intermediate - I Hed way 

 11000 20 10 داخلية مراكز معتمدة

 ) اجلزء الثاين ( الفرنسيةاللغة  10
Upper Intermediate - II Hed way 

 11000 20 10 داخلية مراكز معتمدة

 ) اجلزء األول ( الفرنسيةاللغة  11
Advanced - I Hed way 

 11000 20 10 داخلية مراكز معتمدة

 ) اجلزء الثاين ( الفرنسيةاللغة  12
Advanced - II Hed way 

 11000 20 10 داخلية مراكز معتمدة

 ) اجلزء األول ( الفرنسيةاللغة  13
Intermediate - I Hed way 

 11000 20 10 داخلية مراكز معتمدة

 143000 260 االمجايل

 البرامج اإلدارية  للموارد البشرية

املدة  مكاهنا جهة التدريب أسم البرنامج ر.م
 ابألسابيع

العدد 
 املستهدف

 التكلفة املالية 

 10000 18 10 داخلية متخصصةمراكز األداء األشرايف النموذجي " اإلدارة اإلشرافية والتفكري  1
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 يجي اإلبداعي اإلسرتت

املوارد البشرية واالداء املتميز واإلستخدام األمثل تطوير  2
 للموارد البشرية

 8000 18 3 داخلية متخصصةمراكز 

اإلدارة الفعالة اإلبداعية لشئون املوظفني والتطوير  3
 الوظيفي

 10000 18 10 داخلية متخصصةمراكز 

 10000 18 10 داخلية متخصصةمراكز  دة والتميز اإلداري للمدراءحتقيق الراي 4

 8000 18 3 داخلية متخصصةمراكز  متكني العاملني كوسيلة لتدعيم وتنمية املوارد البشرية 5

السريع مع  سكنيرصد وتوصيف الوظائف القابلة للت 6
 احلفاظ علي الفعالية اإلنتاجية

 10000 18 10 داخلية متخصصةمراكز 

 8000 18 3 داخلية متخصصةمراكز  األساليب احلديثة للتخطيط واملتابعة  7

 8000 18 3 داخلية متخصصةمراكز  إسرتاتيجيات صنع القرار الذكي ومهارات التفكري احليوي 8

 3000 4 4 داخلية متخصصةمراكز  اإلدارة ابألهداف وحتقيق النتائج وقياس مؤشرات األداء 9

للموارد البشرية وشئون املوظفني واألداء  اإلدارة احلديثة 10
 املتميز

 10000 18 10 داخلية متخصصةمراكز 

 20000 10 2 داخلية متخصصةمراكز  تطوير األداء املهين والتشغيلي لإلدارة التنفيذية 11

 10000 7 2 داخلية مراكز متخصصة التخطيط والرقابة التشغيلية لتحسني األداء 12

 10000 7 2 داخلية مراكز متخصصة ألفكار إيل خطط ومشاريع وأجناز اساليب حتويل ا 13

 10000 7 2 داخلية مراكز متخصصة حتقيق التميز اإلداري للوصول إيل النجاح يف العمل 14

يذي وزايدة فعالية األداء فاإلدارة احلديثة للمدير التن 15
 م العملظطوير نتو 

 10000 7 2 داخلية مراكز متخصصة

 15000 10 3 داخلية متخصصةمراكز  ت التميز اإلداري واإلبداع القياديمهارا 16

 16000 18 3 داخلية متخصصةمراكز  تنمية مهارات القيادة التنفيذية  17

املهارات الشخصية والفكر اإلبداعي يف ظل األحياء  18
 واألمناء وتطوير الذات

 10000 7 3 داخلية متخصصةمراكز 

اري ومسئولية أقسام الشئون سلطة التأديب اإلد 19
 القانونية

 6000 7 2 داخلية متخصصةمراكز 

نظم املعلومات املعاصرة واإلبداع يف دعم وإختاذ  20
 القرارات اإلسرتاتيجية

 25000 18 4 داخلية متخصصةمراكز 

تطوير األداء املؤسسي يف ضوء تكنولوجيا املعلومات  21
 واإلتصاالت اإللكرتونية

 25000 18 4 داخلية متخصصةمراكز 

 25000 18 5 – 3 داخلية متخصصةمراكز  "أتهيل املوظف املثايل  معايري وأخالقيات املوظفني 22

 15000 10 3 – 2 داخلية متخصصةمراكز  داد وكتابة التقاريرعإ 23

 10000 10 5 – 3 داخلية متخصصةمراكز  صقل مهارات أمناء السـر يف أعمال اللجان  24

 10000 10 2 داخلية متخصصةمراكز  الذات واملهارات الشخصية وفن قيادة اآلخرينإدارة  25

 16000 18 3 – 2 داخلية متخصصةمراكز  اإلدارة املتقدمة يف عصر تكنولوجيا املعلومات 26

 40000 12 2 – 1 داخلية متخصصةمراكز  مهارات اإلدارة العليا وصناعة التخطيط  27
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 10000 10 2 داخلية متخصصةمراكز  ابالداءاز ومهارات إدارة األرتقاء القيادة عالية اإلجن 28

 10000 7 2 داخلية متخصصةمراكز  التخطيط اإلسرتاتيجي وخطط العمل التنفيذية 29

   15000 15 أايم 3 داخلية متخصصةمراكز  املهارات السلوكية والقيادة يف األدارة احلديثة 30

  10000 10 أسبوعان داخلية صصةمتخمراكز  التحليل املايل 31

  7500 15 اسبوع داخلية متخصصةمراكز  االسرتاتيجية إلدارة ا 32

 7500 15 اسبوع داخلية متخصصةمراكز  األشراف الفعال 33

  40000 20 اسبوع داخلية متخصصةمراكز  القانون لغري القانونيني 34

  15000 15 اسبوعان داخلية صةمتخصمراكز  ونظم وأساليب العمل اإلجراءاتتبسيط  35

  20000 20 اسبوع داخلية متخصصةمراكز  التدريبية االحتياجاتختطيط التدريب وحتديد  36

  10000 10 اسبوع داخلية متخصصةمراكز  االدارة املالية 37

  40000 20 اسبوع داخلية متخصصةمراكز  والظروف الطارئة األزماتادارة  38

  5000 10 اسبوع داخلية متخصصةمراكز  واالتصال ابجلماهريالعالقات العامة  39

  7500 15 اسبوعان داخلية متخصصةمراكز  ادارة املشرتايت واملخازن 40

  30000 20 اسبوعان داخلية متخصصةمراكز  ة النصوص ابحلاسوبجلمعا 41

  10000 20 اسبوع داخلية متخصصةمراكز  اإلداريةنظم املعلومات  42

  50000 20 اسبوعان داخلية متخصصةمراكز  ( ) اكسل اإللكرتونيةاول اجلد 43

 10000 10 اسبوع داخلية متخصصةمراكز  ختطيط القوى العاملة وحتديد االحتياجات البشرية 44

  7500 15 اسبوعان داخلية متخصصةمراكز  احملاسبة واعداد امليزانيات 45

  5000 10 اسبوع خليةدا متخصصةمراكز  ادارة اجلودة الشاملة 46

  40000 20 اسبوعان داخلية متخصصةمراكز  األكسس (قواعد البياانت ) استخدام  47

  10000 10 اسبوعان داخلية متخصصةمراكز  املكتبات الرقمية 48

 37500 15 اسبوعان داخلية متخصصةمراكز  األمن والسالمة املهنية 49

 6500 5 اسبوع داخلية متخصصةمراكز  العالجية إدارة املستشفيات والوحدات الصحية  50

 762000 687 االمجايل 
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 المشتريات والمخازنفي ة يبرامج اإلدارال

املدة  مكاهنا جهة التدريب أسم البرنامج ر.م
 ابألسابيع

العدد 
 املستهدف

 التكلفة املالية ابلدينار

إدارة اجلودة الشاملة وتطوير األداء  1
 لخدماتاإلداري ل

 7500 5 2 داخلية مراكز حملية

اإلجتاهات احلديثة يف ختطيط وحتديد  2
 األحتياجات إلدارة املشرتايت واملخازن

 10000 10 3 – 2 داخلية مراكز حملية

التقنيات احلديثة يف التخطيط واحملاسبة  3
 املخازن واملشرتايت ىوالرقابة عل

 10000 10 3 – 2 داخلية مراكز حملية

وريدات واملخازن ومقاييس األداء الت 4
وأفضل املمارسات احلديثة والتعامل مع 

 املوردين

 7500 5 2 داخلية مراكز حملية

املهارات املتكاملة يف إدارة املستودعات  5
 ومراقبة املخزون

 10000 10 3 – 2 داخلية مراكز حملية

 45000 40 االمجايل

 برامج اإلدارة والسكرتارية

ر.

 م

جهة  م البرنامجأس
 التدريب

املدة  مكاهنا
 ابألسابيع

العدد 
 املستهدف

 التكلفة املالية ابلدينار

املهارات اإلدارية والسلوكية للسكراترية  1
 ومدراء املكاتب

 15000 10 5 – 3 داخلية مراكز حملية

 قيادة األداء العايل يف مواجهة املستقبل 2
 إدارة التغيري " –التفاوض  –" األزمات 

 12500 8 5 – 3 داخلية مراكز حملية

 27500 18 االمجايل
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 برامج العالقات العامة 

جهة  أسم البرنامج ر.م
 التدريب

املدة  مكاهنا
 ابألسابيع

العدد 
 املستهدف

 التكلفة املالية ابلدينار

اإلسرتاتيجيات املتقدمة للعالقات العامة ومهارات  1
 االبتكار

 5000 7 2-1 اخليةد مراكز حملية

املهارات اإلدارية وفنون املراسم والربوتوكول ملسئويل  2
 العالقات العامة

 7500 10 3-2 داخلية مراكز حملية

التحديث والتطوير إلدارة العالقات العامة ووسائل  3
 اإلعالم يف ظل التكنولوجيا املعاصرة

 7500 10 3-2 داخلية مراكز حملية

 وكول والتعاملفن املراسم والربوت 4
 VIPمع كبار الشخصيات 

 2500 4 2-1 داخلية مراكز حملية

 2500 4 2-1 داخلية مراكز حملية دور العالقات العامة يف إدارة األزمات 5

 7500 10 3-2 داخلية مراكز حملية املهارات السلوكية للعاملني إبدارة العالقات العـامة 6

لتخطيط إلدارة دور العالقات العامة يف التنظيم وا 7
 املؤمترات واالحتفاالت الرمسية

 5000 7 2-1 داخلية مراكز حملية

دورات خمتصة يف جمال التعريف مبفاهيم التعاون الدويل  8
 والعالقات الدولية واملنظمات الدولية 

 3000 4 2-1 داخلية مراكز حملية

 3000 3 2-1 داخلية مراكز حملية دورات يف جمال اعداد املشاريع الدويل 9

دورات يف جمال التفاوض جبميع انواعه وصياغة  10
 االتفاقيات 

 3700 3 2-1 داخلية مراكز حملية

 5,000 3 2-1 داخلية مراكز حملية دورات يف جمال التخطيط االسرتاتيجي 11

 5000 3 2-1 داخلية مراكز حملية دورات يف التحليل السياسي 12

 5000 3 2-1 داخلية مراكز حملية ير االخباري دورات يف جمال الكتابة والتحر  13

دورات يف جمال الربجمة وتطوير املواقع االلكرتونية واعداد  14
 االخبار االلكرتونية 

 5000 3 2-1 داخلية مراكز حملية

دورات يف جمال زايدة مهارات التعامل مع وسائل  15
 االعالم

 5000 3 2-1 داخلية مراكز حملية

 5000 3 2-1 داخلية مراكز حملية ل التصوير الثابت واملتحركدورات يف جما 16

دورات يف جمال االعداد واالخراج املرئي واملنتاج  17
 واجلرافيك واستخدام التقنية احلديثة

 5000 3 2-1 داخلية مراكز حملية

دورات متقدمة يف جمال اكتساب املهارات والتقدمي  18
 والتخاطب والعرض الفعال

 5000 3 2-1 داخلية مراكز حملية

 5000 3 2-1 داخلية مراكز حملية دورات يف جمال التصحيح اللغوي 19

 5000 3 2-1 داخلية مراكز حملية دورات يف جمال الرتمجة الفورية  20

 97200 92 االمجايل 



 

- 12 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والمكتب القانوني  ومعهد القضاءإدارة القانون برامج 
 ر.م

 أسم البرنامج
جهة 

 التدريب
املدة  هنامكا

 ابألسابيع
العدد 

 املستهدف
 التكلفة املالية ابلدينار

 5000 4 2-1 داخلية مراكز حملية تنمية املهارات القانونية واإلستشارية واإلدارية 1

 5000 4 2-1 داخلية مراكز حملية ت املسائل القانونية وأساسيات احلقوقرامها 2

 7500 5 3-2 داخلية راكز حمليةم مهارات صياغة العقود اإلدارية والدولية 3

 5,000 4 2-1 داخلية مراكز حملية ون القانونيةؤ سلطة التأديب اإلداري ومسئولية أقسام الش 4

 5000 4 2-1 داخلية مراكز حملية تنمية امللكات القانونية حتليل نصوص املذكرات القانوينة 5

 5000 4 2-1 داخلية مراكز حملية داد هلاأصول الصياغة والرتمجة النموذجية للعقود وكيفية اإلع 6

 7500 5 3-2 داخلية مراكز حملية إدارة العقود اخلارجية بتطبيق قانون التحكيم الدويل 7

اجلوانب القانونية يف جمال التحقيقات اإلدارية وتوقيع  8
 اجلزاءات

 5000 4 2-1 داخلية مراكز حملية

 5000 4 2-1 داخلية مراكز حملية لمؤسساتلية ابملنظومة القانون األسس العلمية للنهوض 9

 5000 4 2-1 داخلية مراكز حملية مهارات ادارة العقود واألتفاقيات الدولية واحمللية 10

 7500 5 3-2 داخلية مراكز حملية ثبات املعامالت اإللكرتونيةاالتوقيع اإللكرتوين وحجيته يف  11

 10000 5 2-1 داخلية مراكز حملية خمتلفة  كتابة التقارير ) لغة عربية ( مستوايت 12

 10000 5 2-1 داخلية مراكز حملية كتابة التقارير ) لغة اجنليزية ( مستوايت خمتلفة  13

 10000 5 2-1 داخلية مراكز حملية دورة يف جمال مهارات التفاوض  14

00100 5 2-1 داخلية مراكز حملية دورة يف جمال صياغة التشريعات ونقدها  15  

 10000 5 2-1 داخلية مراكز حملية دورة يف جمال إعداد القيادات اإلدارية  16

 10000 5 2-1 داخلية مراكز حملية دورة يف جمال أتديب املوظفني  17

 10000 5 2-1 داخلية مراكز حملية دورة يف جمال البحوث والدراسات القضائية  18

 132500 82 االمجايل
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 جهاز الشرطة القضائية
 القيمة التقديرية لمصاريف تدريب الثوار المنظمين لجهاز الشرطة القضائية بعقود

  ملصروفاتبند ا عدد املتدربني عدد الدورات التكلفة اإلمجالية ابلدينار اللييب
 مكافاءات املدربني واحملاضرين 2800 14 875000
 مالبس رايضية وحداء رايضي 2800 14 291668
 بدلة وحداء التدريب ومهمات عسكرية أخرى 2800 14 758334
 مستلزمات دراسية وجتهيزات 2800 14 58334

 اإلمجايل                1983000
 

 
مهارة والكفائة الامنية لمنتسبي الجهاز بالتعاقد مع مراكز تدريبية القيمة التقديرية لدورات رفع ال

 (خارجية - -)محلية

 برامج إدارة التدريب

جهة  اسم البرنامج  ر.م
 التدريب 

املدة  مكاهنا 
 ابالسابيع

العدد 
 املستهدف

 التكلفة املالية ابلدينار 

 5000 4 3-2 داخلية  مراكز حملية  االجتاهات احلديثة يف وضع السياسات التدريبية واخلطط 1
ظيفي اساليب تطوير املوارد البشرية وربط تطوير املسار الو  2

 خبطط التدريب 
 5000 4 4-3 داخلية  مراكز حملية 

التطورير املدين لتنمية خربات العاملني يف التخطيط وسرعة  3
 االجناز العايل 

 5000 4 3-2 داخلية  مراكز حملية 

إدارة االرتقاء الشامل واساليب تطبيق اجلودة الشاملة يف  4
 املنظومة التدريبية

 5000 4 3-2 داخلية  مراكز حملية 

 5000 4 3-2 داخلية  مراكز حملية  التنمية املهنية والتدريبية 5
 5000 4 4-2 داخلية  مراكز حملية  املنظومة املتكاملة لتدريب املتدربني ) املدرب احملرتف( 6
 5000 4 3-2 داخلية  مراكز حملية  اإلبداع والتميز االبتكاري ملوظفي التدريب والتطوير  7
 5000 4 3-2 داخلية مراكز حملية هارات مديري املوارد البشرية ) التدريب ( تطوير م 8

 40000 32 االمجايل 

التكلفة االمجالية 
 ابلدينار اللييب 

 بند املصروفات نوع الدورة  اجلهة املنفذة  العدد املستهدف

 إدارة األزمات والظروف الطارئة  حملية املعهد الوطين لإلدارة 3 1500
 األمن والسالمة املهنية  حملية لوطين لإلدارةاملعهد ا 3 1500

 احلراسة وأتمني السجون  خارجية إدارة السجون بدولة رومانيا 6 37500
 مكافحة الشغب وهيجان النزالء خارجية إدارة السجون بدولة رومانيا 6 37500
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 القيمة التقديرية لمصاريف دورات الترقية والتسوية الوظيفية لاعضاء الشرطة القضائية

 بند املصروفات عدد املتدربني عدد الدورات  التكلفة اإلمجالية ابلدينار اللييب
 مكافاءات املدربني واحملاضرين  300 6 334000
 مالبس رايضية وأحذية رايضية  300 6 133500
 بدل وأحذية التدريب ومهمات عسكرية اخرى 300 6 334000
 مستلزمات دراسية وجتهيزات 300 6 33500

 األمجايل 835000
 

 

 أنمني ومحاية النزالء خارجية إدارة السجون بدولة رومانيا 6 37500
 التفتيش األمين االحرتايف  خارجية ركز العاملي للدراساتامل 7 93300
 التحقيقات األمنية الفعالة خارجية املركز العاملي للدراسات 4 45000

 مكافحة الشغب والتمرد خارجية املركز العاملي للدراسات 10 200000
 إدارة األزمات األمنية  خارجية املركز العاملي للدراسات 5 50000
 إدارة مؤسسات افصالح والتأهيل  خارجية املركز العاملي للدراسات 7 70000
 أتمني املؤسسات  خارجية املركز العاملي للدراسات 7 70000
 معاملة النزالء خارجية املركز العاملي للدراسات 7 70000
 أساليب التقنية احلديثة يف املراقبة  خارجية املركز العاملي للدراسات 5 50000
 أنظمة للمراقبة والتحكم وإدارة غرف العمليات  خارجية مركز البعد الثالث 5 11475

 االمجايل 81 775275

 برامج المحاسبة المالية والمراجعة والمعايير الدولية

املدة  مكاهنا جهة التدريب أسم البرنامج ر.م
 ابألسابيع

العدد 
 املستهدف

 التكلفة املالية ابلدينار

 10000 10 2 داخلية مراكز حملية متقدم –تطبيقات احملاسبة املالية وقياس األداء املايل  1

 20000 10 4 – 2 داخلية مراكز حملية التطبيقات احملاسبية وإعداد املوازانت 2

 20000 10 4 – 2 داخلية مراكز حملية داد املوازانت التخطيطيةالتخطيط املايل وإع 3

التقنيات احلديثة للتحليل املايل وإعداد قوائم  4
 التدفقات النقدية

 16000 8 4 – 2 داخلية مراكز حملية

 20000 10 4 – 2 داخلية مراكز حملية املوازانت التخطيطية وحماسبة التكاليف 5

اس وحتسني اإلنتاجية األجتاهات احلديثة يف قي 6
 وختفيض التكلفة

 16000 8 4 – 2 داخلية مراكز حملية

 16000 8 4 – 2 داخلية مراكز حملية أسس املراجعة املالية واألدارية لضمان سالمة األداء 7

 16000 8 4 – 2 داخلية مراكز حملية استخدام املؤشرات غري املالية يف تقييم األداء 8

نظام املعلومات يف جماالت  -احملاسبة االدارية  9
 التخطيط والرقابة

 16000 8 4 – 2 داخلية مراكز حملية
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 اري مصلحة التسجيل العق

 البرامج العقارية والفنية والمعلوماتية الداخلية  
العدد  ملنظمةجهة ا أسم البرنامج ر.م

 املستهدف 
 التكلفة املالية ابلدينار العدد املستهدف

 88000 املوظفني اجلدد 400 مقر اإلدارة  السجالت الزمنية  1

 املوظفني اجلدد مقر اإلدارة الكتاب العقاري 2

 املوظفني اجلدد مقر اإلدارة  السجالت العقارية  3

 املوظفني اجلدد مقر اإلدارة الدورة املستندية  4

 املوظفني اجلدد مقر اإلدارة  إعداد القرارات 5
 املوظفني اجلدد مقر اإلدارة حتقيق امللكية 6
 املوظفني اجلدد مقر اإلدارة  امللفات طرق حفظ  7
 املوظفني اجلدد مقر اإلدارة دورة حمققني 8
 املوظفني اجلدد مقر اإلدارة  إعداد الردود القانونية  9

 املوظفني اجلدد مقر اإلدارة دورة عامة يف السجالت والقرارات  10
 املوظفني اجلدد مقر اإلدارة  اخلزينة 11
 املوظفني اجلدد مقر اإلدارة املهارات الفنية للمستجدين  تنمية 12
أعداد احملاضر الفنية لالفرازات وتغيري هيئة  13

 العقار
 املوظفني اجلدد مقر اإلدارة 

 املوظفني اجلدد مقر اإلدارة أجراءات تثبيت احلدود 14
 وظفني اجلددامل مقر اإلدارة  إعداد الشهائد العقارية والسندات القطعية  15

 16000 8 4 – 2 داخلية مراكز حملية حتليل وفحص امليزانيات وفقاً ملعايري احملاسبة 10

 20000 11 1 داخلية مراكز حملية رفع كفاءة أداء احملاسبيني واملراجعيني 11

لية وقياس االداء املايل تطبيقات احملاسبة املا 12
 وإعداد املوازانت

 2000 2 4 داخلية مراكز حملية
 

التخطيط املايل وإعداد املوازانت التخطيطية   13
 وحتليل وفحص امليزانيات وفق ملعايري احملاسبة

مراكز خارجية 
 معتمدة

 23400 4 6 داخلية
 

اسس املراجعة املالية واإلدارية لضمان سالمة  14
 االداء

 4600 2 5 داخلية كز خارجيةمرا 

نظام املعلومات يف جماالت  –احملاسبة االدارية  15
 التخطيط والرقابة

 2000 2 5 داخلية مراكز حملية

االسرتاتيجيات املتقدمة يف تدقيق ومراجعة  16
 احلساابت املالية وفق املعايري

 16400 2 6 داخلية مراكز خارجية

 2000 2 4 داخلية ز حمليةمراك جمال املشرتايت واملخازن 17

 236400 االمجايل 
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أحد معامل  دورة على إجهزة التوتل ستيشن  16
 املصلحة

 5000 املوظفني الفنيني اجلدد 100

أحد معامل  الرفع اهلندسي  17
 املصلحة

 5000 املوظفني اجلدد 100

 15000 املوظفني اجلدد 15 مراكز معتمدة TOTإعداد مدربني  18
أحد معامل  2D , 3Dبرانمج األوتوكاد  19

 ملصلحةا
 6000 املوظفني اجلدد 100

 أحد معامل  مبتدئ   GLSمبادئ  20
 ملصلحةا

 6000 املوظفني الفنيني 100

 119000  815 االمجايل 
 

 

 

 البرنامج التدريبي العام ) خارجي (

املدة  مكاهنا جهة التدريب أسم البرنامج ر.م
 ابألسابيع

العدد 
 املستهدف

 التكلفة املالية ابلدينار

(  ILEC–لغة االجنليزية )ختصصية قانونية ال  .1
 أول

 180000 20 14 خارجية مراكز معتمدة

 ( ILEC–)ختصصية قانونية اللغة االجنليزية   .2
 اثين

 185000 20 14 خارجية  مراكز معتمدة

(  ILEC–اللغة االجنليزية )ختصصية قانونية   .3
 اثلث

 193000 20 14 خارجية مراكز معتمدة

 – واملدربني) أمناء سر   ةاللغة االجنليزي  .4
TKT) 

 193000 20 10 خارجية مراكز معتمدة

 193000 20 10 خارجية مراكز معتمدة ( IEL TS –) التوفل  اللغة االجنليزية  .5

 110000 10 10 خارجية مراكز معتمدة )مبادئ الرتمجة القانونية ( اللغة االجنليزية  .6

 110000 10 10 خارجية مراكز معتمدة نية (اللغة االجنليزية ) متقدم الرتمجة القانو   .7

 150000 3 10 خارجية مراكز معتمدة (BEGINNER)اللغة االيطالية   .8

 150000 3 10 خارجية  مراكز معتمدة (ELEMENTARY) اللغة االيطالية  .9

 150000 3 10 خارجية مراكز معتمدة (INTERMEDIATEاللغة االيطالية)  .10

 150000 3 10 خارجية مراكز معتمدة (ADVANCEDاللغة االيطالية)  .11

 100000 2 10 خارجية مراكز معتمدة (ELEMENTARY اللغه االسبانية  .12

 150000 3 10 خارجية مراكز معتمدة اللغة الروسية  .13

 150000 3 10   اللغة االملانيه  .14

 80000 5 16 سويسرا مراكز متخصصة تنفيذ ااالحكام القضائية  .15

 120000 5 24 فرنسا مراكز متخصصةاالخرتاق محاية شبكات احلاسوب من   .16
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 والفريوسات

 60000 15 3 فرنسا مراكز متخصصة دورة تدريبيه يف جمال حقوق االنسان  .17

 200000 10 3 هولندا مراكز متخصصة دوره يف جمال التحكيم التجاري الدويل  .18

 50000 5 3 امريكا مراكز متخصصة تطوير عقود النفط  .19

 -فرنسا  مراكز متخصصة ةدراسات أاثر اجلرمي  .20
 بريطانيا

36 3 108000 

مراكز  العقود التجارية  .21
 متخصصة

 65000 10 4 سويسرا

مراكز  التشريع اجلنائي  .22
 متخصصة

 108000 3 36 السعودية

مراكز  مكافحة االرهاب  .23
 متخصصة

 50000 10 4 بريطانيا

مراكز  إعداد الربامج التدريبية  .24
 متخصصة

 36 3 108000 

 300000 10 4 سويسرا  مراكز متخصصة غسيل االموالمكافحة   .25

 8000 2 2 اإلمارات  مراكز متخصصة التخطيط واملتابعة وتقييم األداء  .26

 170000 10 6 فرنسا  مراكز متخصصة تطبيقات ىالدارة التحكيم الدويل  .27

 250000 15 5 فرنسا مراكز متخصصة مكافحة اهلجرة غري شرعية  .28

 50000 5 6 مصر مراكز متخصصة كيم الويلتطبيقات ىالدارة التح  .29

 150000 5 12 فرنسا مراكز متخصصة اللغة الفرنسية القانونية  .30

 120000 5 9 فرنسا مراكز متخصصة اللغة الفرنسية الرتمجة  .31

 75000 10 2 ايطاليا -فرنسا مراكز متخصصة دوره يف ختطيط برامج االداره  .32

-اوريكال-برجميات متقدمة ميكروسوفت  .33
 سكوسي

 120000 15 6 األدن -ديب  مراكز متخصصة

 80000 10 6 األدن -ديب  مراكز متخصصة اتصاالت وشبكات تركيب وصيانة وتطوير  .34

 150000 15 2 فرنسا مراكز متخصصة دورة يف جمال حقوق االنسان  .35

دورة للمتحصلني على تراتيب متقدمة يف اللغة   .36
 االجنليزية

 280000 20 6 بريطانيا مراكز متخصصة

 60000 15 6 هولندا مراكز متخصصة دوره يف اداره احملاكم للكتبه ورؤساء االقالم  .37

 120000 15 6 هولندا مراكز متخصصة دوره يف جمال مكافحة غسيل االموال  .38

 100000 10 6 هولندا مراكز متخصصة دوره يف القانون الدويل االنساين  .39

 8000 10 اسبوعان  مراكز متخصصة اللغة العربية  .40

 15000 10 أايم 10  مراكز متخصصة SBSSمعاجلة البياانت   .41

 9.000 5 أسبوع  مراكز متخصصة ختطيط املسار الوظيفي واألداري  .42
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 18000 10 أسبوعان  مراكز متخصصة املهارات املتكاملة ألدارة التدريب  .43

 16000 10 أايم 10  مراكز متخصصة حفظ الواثئق وامللفات  .44

 28000 10 أسبوع  مراكز متخصصة واملخاطر إدارة األزمات  .45

 4500 5 أسبوع  مراكز متخصصة األساليب احلديثة يف املراجعة الداخلية  .46

 13500 5 أسبوع  مراكز متخصصة تطوير املهارات القيادية  .47

 14000 10 أسبوع  مراكز متخصصة تنظيم العمل وإدارة الضغوطات املهنية  .48

 6000 10 أسبوع  مراكز متخصصة قراراتأساليب حل املشاكل واختاذ ال  .49

مصادر ونظم ومعايري حقوق األنسان يف انفاذ   .50
 القوانني

 36000 10 أسبوع  مراكز متخصصة

 32000 10 أسبوع  مراكز متخصصة السلوك األخالقي والقانوين للشرطة  .51

 28000 10 أسبوع  مراكز متخصصة حتقيقات الشرطة  .52

 14000 10 مأاي 10  مراكز متخصصة االعتقال  .53

 54000 15 أسبوعان  مراكز متخصصة املعايري الدولية الستخدام القوة والسالح  .54

 16000 10 أسبوع  مراكز متخصصة القيادة اإلدارية  .55

الفوضة املدنية وحاالت الطوارئ والنزاعات   .56
 املسلحة

 12000 10 أسبوع  مراكز متخصصة

حقوق األنسان يف قيادة الشرطة وادارهتا   .57
 يمهاوتنظ

 54000 15 أسبوع  مراكز متخصصة

 14000 10 أسبوع  مراكز متخصصة التحقيق يف انتهاكات الشرطة  .58

 260000 10 أسابيع 4 األردن مراكز متخصصة  احملرتفهينالتفتيش امل  .59

 100000 7 أسبوعان األردن مراكز متخصصة اعداد صياغة القرارات اإلدارية واملالية  .60

 200000 8 أسابيع 8 األردن مراكز متخصصة ةدبلوم املوارد البشري  .61

 90000 10 أسبوعان األردن مراكز متخصصة التحقيقات األمنية الفعالة  .62

 130000 5 أسبوعان األردن مراكز متخصصة تطبيق املعايري الدولية حلقوق األنسان  .63

 300000 10 أسابيع8 بريطانيا مراكز متخصصة أعداد القادة للشرطة القضائية  .64

 600000 5 أسابيع 4 فرانسا مراكز متخصصة افحة الشغب والتمردمك  .65

 50000 10 أسبوعان بريطانيا مراكز متخصصة ادارة األزمات األمنية  .66

 300000 10 أسبوعان بريطانيا مراكز متخصصة ادارة مؤسسات األصالح والتأهيل  .67

 300000 10 أسبوعان ايطاليا مراكز متخصصة أتمني املؤسسات  .68

 300000 5 أسبوعان بريطانيا مراكز متخصصة النزالء معاملة  .69

 100000 5 أسبوعان ايطاليا مراكز متخصصة أساليب التقنية احلديثة للمراقبة والتفتيش  .70

 75000 5 أسابيع 3 بريطانيا مراكز متخصصة اعداد احلقائب التدريبية  .71

 150000 12 أسبوعان رومانيا مراكز متخصصة احلراسة وأتمني النزالء  .72
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 2016مركز البحوث والخبرة القضائية لسنة 

 أوال : إدارة الطب الشرعي والتحاليل 

املدة  مكاهنا ملنظمةجهة ا أسم البرنامج ر.م
 ابألسابيع

العدد 
 املستهدف

التكلفة املالية 
 ابلدينار

 10000 2 3 خارجي خرباء إدارة الطب الشرعي والتحاليل التعامل مع مسرح اجلرمية والتحاليل املتعلقة هبا 1

 15000 3 3 خارجي خرباء إدارة الطب الشرعي والتحاليل جتهيز العينات وقراءة الشرائح 2

 150000 12 أسبوعان رومانيا مراكز متخصصة مكافحة الشغب وهيجان النزالء  .73

 39000 10 اسبوعان  مراكز متخصصة  أمن الواثئق واملعلومات   .74

 74250 15 اايم 10  مراكز متخصصة التخطيط االسرتاتيجي للمؤسسات العقابية  .75

 300000 15 أسابيع  8  مراكز متخصصة إعداد القادة للشرطة القضائية  .76

 34425 5 أسبوع  مركز البعد الثالث اإلدارة املتقدمة للمؤسسات العقابية  .77

 65250 5 أسبوع  مراكز متخصصة  إدارة وختطيط الصيانة الوقائية   .78

 42750 5 أسبوع  مراكز متخصصة  التخطيط االسرتاتيجي يف جمال امن املعلومات  .79

 82500 5 اسبوع  مراكز متخصصة دبلوم أمن املعلومات  .80

 15750 5 اسبوع  مراكز متخصصة اإلدارة الصحية الصحيحة يف املؤسسات  .81

 25315 15 اسبوع  مراكز متخصصة اإلدارة احلديثة لغرف ومراكز العمليات  .82

 23625 7 اسبوع  مراكز متخصصة النظم احلديثة يف إدارة السجالت الطبية  .83

الربانمج املتكمل يف إدارة خدمات الطؤراي   .84
 عافواإلس

 30375 7 اسبوع  مراكز متخصصة

 20250 7 اسبوع  مراكز متخصصة مهارات التعامل مع املريض والزائرين  .85

 45570 15 اسبوع  مراكز متخصصة الرعاية االجتماعية  .86

 23625 7 اسبوع  مراكز متخصصة مهارات التعامل مع الشخصيات الصعبة  .87

 33075 7 اسبوع  مراكز متخصصة عيالرعاية االجتماعية الوقائية والدفاع االجتما  .88

 36855 7 اسبوع  مراكز متخصصة ختطيط الربامج واملشروعات االجتماعية   .89

 9535615 االمجالـــــــــــــــي 
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 10000 2 3 خارجي خرباء إدارة الطب الشرعي والتحاليل ني معامل التحاليلتطوير أداء فني 3

 15000 3 3 خارجي خرباء إدارة الطب الشرعي والتحاليل تطبيقات النانوتكنولوجي يف الطب الشرعي 4

 البصمة الوراثية 5

DNA وتطبيقاهتا ابلطب الشرعي 

 20000 3 4 خارجي خرباء إدارة الطب الشرعي والتحاليل

 30000 3 4 خارجي خرباء إدارة الطب الشرعي والتحاليل التقنيات احلديثة للطب الشرعي  6

 25000 3 3 خارجي خرباء إدارة الطب الشرعي والتحاليل التعرف على املواد املخدرة يف سوائل اجلسم 7

 10000 2 3 خارجي خرباء إدارة الطب الشرعي والتحاليل معايري جودة خمتربات الطب الشرعي 8

9 VSC  6000  15000 2 2 خارجي  خرباء احباث التزيف والتزوير 

10 VSC 4 PLUS 

11 FORAM  685-2 

12 ESDA  2 

 150000 23 االمجايل 

 

 

 

 ثانيا  : دورات متقدمة في المجاالت االتية 

املدة  مكاهنا ملنظمةجهة ا أسم البرنامج ر.م
 ابألسابيع

العدد 
 دفاملسته

 التكلفة املالية ابلدينار

 25000 6 2 خارجي خرباء احباث التزييف والتزوير كشف التزوير االلكرتوين 1

 20000 4 2 خارجي خرباء احباث التزييف والتزوير تقدير العمر الزمين للكتابة والورق 2

دورة عملية متقدمة يف كشف  3
 التزوير

 75000 10 6 خارجي مساعد خبري

احلديثة للفحص  األساليب 4
 جوازات السفر الكرتونية

 30000 4 2 خارجي  خرباء احباث التزييف والتزوير

 20000 3 3 خارجي خرباء االالت فحص ااثر االالت 5

فحص املستندات ابلطرق العلمية  6
 احلديثة

 30000 4 3 خارجي خرباء احباث التزييف والتزوير

 30000 4 3 خارجي  ييف والتزويرخرباء احباث التز  فحص بطاقات االئتمان 7

حتديد اسباب نشوب احلرائق  8
 واالنفجارايت

 25000 3 3 خارجي  خرباء احلرائق



 

- 21 - 

 

 30000 4 3 خارجي خرباء االسلحة فحص االسلحة  9

 40000 5 2 خارجي اخلربة الزراعية دورة على جهاز احنراف االابر 10

دورة على جهاز كشف املبيدات  11
 خرباء اخلربة الزراعية على اخلضروات

 40000 5 2 خارجي

مسببات احلرائق الناجتة عن ارتفاع  12
 التيار الكهرابئي

 خرباء اخلربة الكهرابئية
 15000 2 2 خارجي

 15000 2 2 خارجي خرباء البيئة حتليل املخاطر البيئية 13

طرق تنفيذ االعمال املساحية  14
 واألجهزة املستخدمة

 اخلرباء اهلندسيني
 20000 10 3 ارجيخ

اسس وأساليب كشف املخالفات  15
 واألخطاء املالية

 50000 6 2 خارجي اخلرباء احلسابيني

 24000 6 3 خارجي اخلرباء احلسابيني تقييم وحتليل امليزانيات 16

 18000 6 3 خارجي اخلرباء الزراعيني تقييم االراضي الزراعية 17

 18000 3 6 خارجي ارينياالد دورة يف االدارة االلكرتونية 18

 10000 2 4 خارجي االداريني ادارة احملفوظات وفهرسة الواثئق 19

 15000 2 4 خارجي املاليني الرقابة املالية واملراجعة الداخلية 20

ادارة شئون املوظفني وعالقتها  21
 ابلتطوير التنظيمي

 10000 2 2 خارجي االداريني

التقنيات املتقدمة للسياسات  22
 لتدريبية وصياغة خطط التدريب ا

 15000 3 3 خارجي البحوث والدارسات

املعايري احلديثة يف اعداد املذكرات        23
 القانونية 

000.12 3 2 خارجي مكتب القانوين  

 24000 2 2 خارجي قسم  املخازن  ادارة املشرتايت واملخازن 24

 611000 101  االمجايل

 

 

 

 

 دريبية في المجال تنمية الموارد البشرية      مقترح برامج الخطة الت

جهة  أسم البرنامج ر.م
 ملنظمةا

العدد 
 املستهدف

 التكلفة ابلدينار املدة ابالسابيع

 17250 اسبوع 5 خارجية إدارة املواد البشرية والتدريب 1

 17250 اسبوع 5 خارجية إدارة التحفيز الوظيفي 2
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 ركز التوثيق والمعلوماتم
 

 

 2016برامج الندوات والمؤتمرات الخارجية خالل 

ية  احلديثة يف االسرتاتيجات واالجتاهات العامل 3
 غدارة املوارد البشرية

 17250 اسبوع 5 حارجية

 17250 اسبوع 5 خارجية تنمية مهارات مشريف التدريب 4

 17.250 اسبوع 5 خارجية  حتديد االحتياجات التدريبية 5
مدخل اشرتاتيجي لتطوير إدارة التدريب  6

 والتطوير الوظيفي
 17250 اسبوع 5 خارجية

 19500 اسبوع 5 خارجية Spssئي ابستخدام برانمج التحليل االحضا 7
 123000  35  االمجايل 

  2016خالل  خارجيةالالندوات والمؤتمرات 

اهلد اجلهة املنظمة املؤمترات والندوات وامللتقيات ر.م
 ف

املدة 
 ابليوم

العدد 
 التكلفة املالية تهدفاملس

 6000 3 6 مشاركة مراكز متخصصة مؤمتر معوقات العلمية التدريبية 1
 2500 3 4 مشاركة مراكز متخصصة تالفهاأ خمترب املشكالت القانونية وأساليب 2
 4500 3 4 مشاركة مراكز متخصصة قياس وتقييم األداء املؤسسي 3
 4000 2 5 مشاركة متخصصةمراكز  ملتقي التدريب وحتدايت املستقبل 4
 5000 2 4 مشاركة مراكز متخصصة مؤمترات ومعارض دولية 5
 4000 2 6 مشاركة مراكز متخصصة مؤمترات ومعارض دولية 6
 6000 3 3 مشاركة مراكز متخصصة مبدأ املشروعية يف القضاء اإلداري 7
 4500 3 2 مشاركة مراكز متخصصة ملتقي مديري الشئون اإلدارية واملالية 8
 9000 6 5 مشاركة مراكز متخصصة فن إعداد املطبوعات والنشرات اإلعالمية 9
 9000 6 5 مشاركة مراكز متخصصة أساليب املتابعة وإعداد التقارير 10
 11000 8 5 مشاركة مراكز متخصصة املهارات املتكاملة ملديري اإلدارة العليا 11
 9000 6 4 مشاركة ز متخصصةمراك حتليل املشكالت واختاذ القرارات 12
 6000 4 5 مشاركة مراكز متخصصة األساليب احلديثة للتخطيط واملتابعة 13
 11000 8 5 مشاركة مراكز متخصصة االتصال الفعال وكتابة التقارير 14
 4500 3 4 مشاركة مراكز متخصصة تصميم املناهج والربامج وتدريب املدربني 15
 4500 3 4 مشاركة مراكز متخصصة تدريبتنمية مهارات إخصائي ال 16
 4500 3 5 مشاركة مراكز متخصصة امللتقى العريب للموارد البشرية 17
 9000 6 5 مشاركة مراكز متخصصة اإلدارة اإلشرافية احلديثة وتطوير األداء 18
 9000 6 5 مشاركة مراكز متخصصة إدارة املوارد البشرية والتدريب–املهارات املتكاملة  19
 9000 6 5 مشاركة مراكز متخصصة اجلوانب والقانونية يف اإلدارة 20



 

- 23 - 

 

 

اع ــــــفة البرامج التدريبية الموضوعة بالخطة على مستوى القطـــي تكلــــإجمال

 كاملا 

(اذا اجمالي عام    5621000   )=% من اجمالي الخطة ( 30)   ( + 18738000  ) 

 ( دل24359000الخطة = )

 مسون الف دينار الغيرفقط اربعه وعشرون مليون وتالثمائه وتسعه وخ

 -ات :ــــــملاحظ

 ليبيا  ربوع في وفروع الوزارة جميع  اإلداراتود أن ننوه بإن هذه الخطة شاملة ن

 .الحبيبة 

 15000 10 4 مشاركة مراكز متخصصة مهارات إعداد التقارير واحملاضر 21
 11000 8 5 مشاركة مراكز متخصصة األساليب احلديثة للتخطيط اإلداري 22
 4500 3 5 مشاركة تخصصةمراكز م االسرتاتيجيات التدريبية املتقدمة ومعوقات التدريب 23
 11000 8 5 مشاركة مراكز متخصصة املهارات اإلدارية والسلوكية للمشرفني 24
 9000 6 5 مشاركة مراكز متخصصة تنمية املهارات الذاتية للمديرين 25
 9000 6 4 مشاركة مراكز متخصصة تنمية مهارات مديري ومسئويل الشئون القانونية 26
 15000 10 5 مشاركة مراكز متخصصة ديري املستقبل الصف الثاينامللتقى اإلداري مل 27
 15000 10 5 مشاركة مراكز متخصصة مهام ومتابعة األداء املؤسسي + مراقبة اجلودة 28
 6000 4 5 مشاركة مراكز متخصصة املبادرات التطويرية والتميز املؤسسي 29
 7500 5 4 مشاركة راكز متخصصةم املهارات القيادية املعاصرة والفاعلية الذاتية 30
 15000 10 5 مشاركة مراكز متخصصة ادارة املكاتب احلديثة ابستخدام احلاسوب 31
 22500 15 5 مشاركة مراكز متخصصة التحقيق اجلنائي العاملي والفين املعاصر 32
 15000 10 4 مشاركة مراكز متخصصة التقنيات احلديثة يف معاينة مسرح اجلرمية 33
 25000 10 5 مشاركة مراكز متخصصة DNAلتقنيات احلديثة يف فحص البصمة الوراثية ا 34
 25000 10 4 مشاركة مراكز متخصصة تطوير االجراءات القانونية ابحملاكم 35
 20000 10 4 مشاركة مراكز متخصصة اسرتاتيجيات القضاء العريب املستقبلية 36
 15000 10 5 مشاركة مراكز متخصصة حليويةا امن وحراسة املنشات اهلامة واألهداف 37
 9000 6 5 مشاركة مراكز متخصصة ملتقى / تطوير العالقة بني اإلداريني والقانونني 38
 9000 6 5 مشاركة مراكز متخصصة إعداد وأتهيل اخصائي ومنسقي التدريب 39
 9000 6 4 مشاركة مراكز متخصصة ندوة/ تطابق املفاهيم يف التطوير اإلداري 40
 6000 3 4 مشاركة مراكز متخصصة مؤمتر االستشارات والتدريب+ ورشة عمل تدرييب 41
 6000 6 5 مشاركة مراكز متخصصة املؤمتر السنوي ) اإلبداع والتجديد ( +ورشة عمل 42
 15000 10 5 مشاركة مراكز متخصصة تنمية املهارات اإلدارية للصف الثاين 43

44 
يد االحتياجات األساليب احلديثة يف حتد

 (التدريبية ) ندوة 
 مراكز متخصصة

 4500 3 5 مشاركة

 15000 10 5 مشاركة مراكز متخصصة اإلدارة االلكرتونية وتقليص األعمال الورقية 45
 8000 4 4 مشاركة مراكز متخصصة مهرجان التدريب العريب 46

 6000 4 5 شاركةم مراكز متخصصة العالقات العامة ودورها يف رفع سوية املؤسسة 47
 460.000 االمجايل 
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 من واقع  ةطوالداخلية المدروجة بالخ م احتساب تكلفة الدوارت الخارجيةكما ت

ا الفنية التي تقدمت بعروضهمراكز التدريبية الالعروض المقدمة من الشركات و

 .م2014 -2013يب عن عامي بإدارة التدر والمالية المسجلة 

 حتياجات التدريبية التي تقدمت بها بعض اإلدارات والفروع التابعة لم يتم دمج اإل

 بنود عدم التكرار في وضعلة العامة وذلك  ارة نظراً لتطابقها مع برامج الخطللوز

  التضخم في التكلفة المالية .الخطة وعدم 

 ميالدي وبذلك تم اضافة ما 2015قد تم مراعاة ارتفاع االسعار المفاجئ خالل عام ف . 

ة بالكامل مع مراعاة صرف العملة االجنبية % على اجمالي تكلفة الخط30نسبته 

 الدورات الخارجية .  لبرامج

 وذلكزارة ولية للوين وقيمة التكلفة الفعلية وفق اإلحتياجات األسيتم تحديد عدد المرشح 

أي تغيرات تطرأ في  مع مرعاةة الخط بدء في تنفيذالعند بعد صرف الموزانة 

 خارجية .  الأوداخلية لسواء ا حةالبرامج التدريبية المقتر
 اإلدارات والفروعجميع حتياجات التدريبية المطلوبة لفقا في وضع جميع اإلأن نكون قد و   نأمل

 العدللوزارة التابعة 

   

 

 

 

 


