دليل برامج النيابة العامة

مدة

عدد

الدورة

الساعات

1

الخصوصيات اإلجرائية في الجرائم اإلرهابية وغسل األموال

خمسة ايام

 20ساعة

النيابة العامة

2

المراقبة والتفتيش على أعمال النيابة العامة

خمسة ايام

 20ساعة

النيابة العامة

3

المآخذ القانونية على اجراءات التفتيش وضبط االشياء

خمسة ايام

 20ساعة

النيابة العامة

4

دور الطب الشرعي في كشف مالبسات الجريمة

خمسة ايام

 20ساعة

النيابة العامة

5

مهارات إدارة التحقيق الجنائي

خمسة ايام

 20ساعة

النيابة العامة

6

فحص وتحقيق األدلة في مجال اإلثبات الجنائي

خمسة ايام

 20ساعة

النيابة العامة

7

مهارات التحقيق في الجرائم اإللكترونية

خمسة ايام

 20ساعة

النيابة العامة

م

اسم الدورة

الفئة المستهدفة

م

اسم الدورة

مدة الدورة

عدد الساعات

8

دور النيابة العامة في جرائم األسرة

خمسة ايام

 20ساعة

النيابة العامة

9

مهارات التحقيق في الجرائم االقتصادية

خمسة ايام

 20ساعة

النيابة العامة

10

الجوانب القانونية للجرائم الماسة بأمن الدولة

خمسة ايام

 20ساعة

النيابة العامة

11

التحقيق في جرائم اإلهمال الطبي

خمسة ايام

 20ساعة

النيابة العامة

12

دور النيابة العامة في ضمان حقوق المتهم

خمسة ايام

 20ساعة

النيابة العامة

13

األوامر الصادرة عن النيابة العامة

خمسة ايام

 20ساعة

الفئة المستهدفة

النيابة العامة

برنامج الخصوصيات اإلجرائية في الجرائم اإلرهابية وغسل األموال
الهدف العام
إكساب وتنمية مهارات المشاركين في كافة األمور
اإلجرائية المتعلقة بالجرائم اإلرهابية وغسل األموال
األهداف التفصيلية:
أهمية اإللمام بالجرائم اإلرهابية وكيفية مواجهتها
اإلجراءات الجنائية لمواجهة الجرائم اإلرهابية
أهمية وجود قضاء متخصص

المحاور

الفئة المستهدفة

الساعات التدريبية

مدة البرنامج

 مفهوم الجريمة اإلرهابية وأركانها وخطورتها
 مفهوم جريمة غسل األموال وأركانها وخطورتها
 السياسة التشريعية في تجريم اإلرهاب وغسل
األموال

اعضاء النيابة العامة

 إجراءات جمع األدلة والتحريات

( )20عشرون ساعة
تدريبية

خمسة أيام

 خصوصية التحقيق في تلك الجرائم
 أوجه التعاون الشرطي والقضائي الدولي لمكافحة
الجرائم

موعد انعقاد الدورة

مكان التنفيذ

المنفذون

تكلفة البرنامج

الشهادة

من 2015-11-15
الى 2016-11-19

قاعات التدريب بالمركز
صباحية

اعضاء هيئة التدريب
بالمركز

يتم تحصيل رسوم رمزية
من غير القطريين

شهادة مشاركة

برنامج المراقبة والتفتيش على أعمال النيابة العامة
الهدف العام
إكساب وتنمية مهارات المشاركين في المسائل المتعلقة
بالمراقبة والتفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة
األهداف التفصيلية
كيفية استعداد عضو النيابة العامة للمراقبة والتفتيش
أساليب الرقابة والتفتيش وضوابطهما
تالفي العيوب واألخطاء

المحاور

الفئة المستهدفة

الساعات التدريبية

مدة البرنامج

 دور اإلدارة المختصة بالرقابة والتفتيش
 غايات وأهداف ونطاق المراقبة والتفتيش

 المالحظات التي ترد على التحقيقات واألذون
والقرارات وعلى أوامر اإلحالة والتصرف وكيفية
تالفيها

اعضاء النيابة العامة

( )20عشرون ساعة
تدريبية

خمسة أيام

 معايير المراقبة والتفتيش

 فحص وتحقيق الشكاوى المقدمة ضد أعضاء النيابة
العامة
 اآلثار المترتبة على المراقبة والتفتيش
موعد انعقاد الدورة

مكان التنفيذ

المنفذون

تكلفة البرنامج

الشهادة

من 2015-11-22
الى 2015-11-26

قاعات التدريب بالمركز
صباحية

اعضاء هيئة التدريب
بالمركز

يتم تحصيل رسوم رمزية
من غير القطريين

شهادة مشاركة

برنامج المآخذ القانونية على اجراءات التفتيش وضبط االشياء
الهدف العام

المحاور

إكساب وتنمية مهارات المشاركين فيما
يتصل باألمور المتعلقة باتخاذ إجراءات
التفتيش وضبط األشياء
األهداف التفصيلية:
ضوابط صدور اإلذن بالتفتيش وضبط
األشياء
ضوابط تنفيذ اإلذن
األشخاص المنوط بهم التفتيش والضبط

 الجرائم التي تجيز اتخاذ إجراءات التفتيش
والضبط
 اإلجراءات السابقة لصدور اإلذن بالتفتيش
والصبط
 نطاق اإلذن الصادر وحدوده وكيفية تنفيذه

الفئة المستهدفة

اعضاء النيابة
العامة

الساعات التدريبية

( )20عشرون ساعة
تدريبية

مدة البرنامج

خمسة أيام

 األخطاء التي تنتاب اإلذن أو إجراتءاته
وسبل تالفيها
 التصرف في األشياء المضبوطة.

موعد انعقاد الدورة

مكان التنفيذ

المنفذون

تكلفة البرنامج

الشهادة

من 2015-12-20
الى 2015-12-24

قاعات التدريب بالمركز
صباحية

اعضاء هيئة
التدريب بالمركز

يتم تحصيل رسوم
رمزية من غير
القطريين

شهادة
مشاركة

برنامج دور الطب الشرعي في كشف مالبسات الجريمة
الهدف العام

المحاور

إكساب وتنمية مهارات المشاركين في األمور
المتعلقة باالعتماد على الطب الشرعي للكشف
عن الجرائم
األهداف التفصيلية:
علم الطب الشرعي ومجاالته
اإلجراءات الفنية والدالالت الطبية للحوادث
دور الطب الشرعي في اإلثبات الجنائي

 مفهوم الطب الشرعي وعالقته بجهاز العدالة

الفئة المستهدفة

الساعات التدريبية

مدة البرنامج

 مكانة وأهمية الطب الشرعي في اإلثبات
الجنائي والتطورات التي طرأت عليه
 العالمات والدالالت الفنية والطبية في
الجرائم المختلفة

أعضاء النيابة
العامة

 الوسائل المستخدمة في الطب الشرعي

( )20عشرون ساعة
تدريبية

خمسة أيام

 حجية تقرير الطب الشرعي في تكييف النيابة
العامة للجريمة
 الطعن في تقرير الطب الشرعي
موعد انعقاد الدورة

مكان التنفيذ

المنفذون

تكلفة البرنامج

الشهادة

من 2015-12-27
الى 2015-12-31

قاعات التدريب بالمركز
صباحية

اعضاء هيئة
التدريب بالمركز

يتم تحصيل رسوم
رمزية من غير
القطريين

شهادة مشاركة

برنامج مهارات إدارة التحقيق الجنائي
الهدف العام
إكساب وتنمية مهارات المشاركين في إدارة
التحقيق الجنائي
األهداف التفصيلية
خصائص المحقق الجنائي
أساليب التحقيق الجنائي وسبل جمع األدلة
لغة الجسد وعالقتها بالتحقيق الجنائي

المحاور

الفئة المستهدفة

الساعات التدريبية

مدة البرنامج

 مشروعية التحقيق الجنائي ومراحل تطوره
 أهمية التحقيق الجنائي وأهدافه وخطواته

 مقومات نجاح التحقيق الجنائي

اعضاء النيابة
العامة

 القرارات واألوامر واألذون التي يتخذها
عضو النيابة

( )20عشرون ساعة
تدريبية

خمسة أيام

 معوقات التحقيق الجنائي وسبل إزالتها

موعد انعقاد الدورة

مكان التنفيذ

المنفذون

من 2016-1-10
الى 2016-1-14

قاعات التدريب بالمركز
صباحية

اعضاء هيئة
التدريب بالمركز

تكلفة البرنامج
يتم تحصيل رسوم
رمزية من غير
القطريين

الشهادة
شهادة مشاركة

برنامج فحص وتحقيق األدلة في مجال اإلثبات الجنائي
الهدف العام

المحاور

إكساب وتنمية مهارات المشاركين في مجال

 مفهوم األدلة في مجال اإلثبات الجنائي

فحص وتحقيق األدلة وكل ما يتصل باإلثبات

 الشروط الواجب توافرها في الدليل الجنائي
ومشروعيته

الجنائي
األهداف التفصيلية
أهمية اإلثبات الجنائي وتطور مراحله
دور النيابة في إدارة األدلة الجنائية وتقديمها

 القيمة القانونية للدليل الجنائي ومدى حجيته
 كيفية جمع وفحص وحفظ األدلة الجنائية

الفئة المستهدفة

اعضاء النيابة
العامة

الساعات التدريبية

( )20عشرون ساعة
تدريبية

مدة البرنامج

خمسة أيام

 كيفية إظهار وتبرير الدليل الجنائي في
مرافعات النيابة العامة
 كيفية الرد على الدفوع المتعلقة باألدلة
الجنائية

موعد انعقاد الدورة

مكان التنفيذ

المنفذون

من 2016-1-17
الى 2016-1-21

قاعات التدريب بالمركز
صباحية

اعضاء هيئة
التدريب بالمركز

تكلفة البرنامج
يتم تحصيل رسوم
رمزية من غير
القطريين

الشهادة
شهادة مشاركة

برنامج مهارات التحقيق في الجرائم اإللكترونية
الهدف العام
إكساب وتنمية مهارات المشاركين في التحقيق في
الجرائم اإللكترونية وكشف مالبساتها
األهداف التفصيلية
اإلثبات الجنائي باألدلة الرقمية
سبل تطوير مهارات التحقيق في الجرائم اإللكترونية

المحاور

الفئة المستهدفة

الساعات التدريبية

مدة البرنامج

 مفهوم الجريمة اإللكترونية وخصائصها وأركانها
 تطور الجريمة اإللكترونية ومسمياتها ودوافعها
والعوامل التي ساعدت على زيادتها

 تصنيفات الجرائم اإللكترونية بحسب استهداف
األنظمة أو استخدام األنظمة أو استغالل األنظمة

اعضاء النيابة العامة

 عناصر التحقيق في الجرائم اإللكترونية وطرق
اكتشافها

( )20عشرون ساعة
تدريبية

خمسة أيام

 األدلة الرقمية كيفية الحصول عليها وحفظها
 معوقات التحقيق في الجرائم اإللكترونية
موعد انعقاد الدورة

مكان لتنفيذ

المنفذون

تكلفة البرنامج

الشهادة

من 2016-2-14
الى 2016-2-18

قاعات التدريب بالمركز
صباحية

اعضاء هيئة التدريب
بالمركز

يتم تحصيل رسوم رمزية
من غير القطريين

شهادة مشاركة

برنامج دور النيابة العامة في جرائم األسرة
الهدف العام
إكساب وتنمية مهارات المشاركين في القيام بالدور
اإليجابي للنيابة العامة في جرائم األسرة
األهداف التفصيلية:
أشكال وأنواع وأساليب استخدام الجرائم األسرية
النيابة العامة ودورها في الحد من تلك الظواهر

المحاور

الفئة المستهدفة

الساعات التدريبية

مدة البرنامج

 مفهوم الجرائم األسرية وخصائصها ومدى خطورتها
 معوقات الحصول على األدلة في الجرائم األسرية
 الضوابط القانونية للتحقيق في الجرائم األسرية

اعضاء النيابة العامة

 خصوصية االستدعاء واالستجواب وإصدار
القرارات واألذون واألوامر في الجرائم األسرية

( )20عشرون ساعة
تدريبية

خمسة أيام

 ضوابط التصرف في التحقيق في الجرائم األسرية
موعد انعقاد الدورة
من 2016-2-21
الى 2016-2-25

مكان التنفيذ
قاعات التدريب بالمركز
صباحية

المنفذون
اعضاء هيئة التدريب
بالمركز

تكلفة البرنامج
يتم تحصيل رسوم رمزية
من غير القطريين

الشهادة
شهادة
مشاركة

برنامج مهارات التحقيق في الجرائم االقتصادية
الهدف العام
إكساب وتنمية مهارات المشاركين في التحقيق في
الجرائم االقتصادية وجمع أدلتها

األهداف النفصيلية:
خطورة الجرائم االقتصادية على اقتصاد الدولة

المحاور

الفئة المستهدفة

الساعات التدريبية

مدة البرنامج

 مفهوم الجرائم االقتصادية ونشأتها وأسباب ظهورها

 أشكال وأنواع وأساليب ارتكاب الجريمة االقتصادية
 الجرائم اإلقتصادية من جرائم الخطر

مدى االستفادة من األوامر الجنائية لمواجهة اإلجرام

 خصوصية التحقيق مع المجرم االقتصادي

االقتصادي

 معوقات جمع األدلة والتحفظ عليها في الجرائم
االقتصادية

اعضاء النيابة العامة

( )20عشرون ساعة
تدريبية

خمسة أيام

 أوامر اإلحالة في الجرائم االقتصادية
موعد انعقاد الدورة

مكان التنفيذ

المنفذون

تكلفة البرنامج

الشهادة

من 2016-3-20
الى 2016-3-24

قاعات التدريب بالمركز
صباحية

اعضاء هيئة التدريب
بالمركز

يتم تحصيل رسوم رمزية
من غير القطريين

شهادة مشاركة

برنامج الجوانب القانونية للجرائم الماسة بأمن الدولة
الهدف العام

المحاور

إكساب وتنمية مهارات المشاركين فيما يتصل بالجرائم

 مفهوم جرائم أمن الدولة وتاريخها ومعالمها
األساسية وخطورتها

األهداف التفصيلية:

 الخصائص المميزة واألحكام الخاصة لجرائم أمن
الدولة

الماسة بأمن الدولة

الوسائل القانونية للتصدي لجرائم أمن الدولة
جمع األدلة والتحقيق في تلك الجرائم

الفئة المستهدفة

اعضاء النيابة العامة

 الفرق بين الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي
والداخلي

الساعات التدريبية

( )20عشرون ساعة
تدريبية

مدة البرنامج

خمسة أيام

 إجراءات االستدالل والتحقيق في جرائم أمن الدولة
 خصوصية التحقيق في جرائم أمن الدولة ومعوقاته
موعد انعقاد الدورة

مكان التنفيذ

المنفذون

تكلفة البرنامج

الشهادة

من 2016-3-27
الى 2016-3-31

قاعات التدريب بالمركز
صباحية

اعضاء هيئة التدريب
بالمركز

يتم تحصيل رسوم رمزية
من غير القطريين

شهادة مشاركة

برنامج التحقيق في جرائم اإلهمال الطبي
الهدف العام
إكساب وتنمية مهارات المشاركين في التحقيق
في الجرائم الناشئة عن اإلهمال الطبي
األهداف التفصيلية:

المحاور

الفئة المستهدفة

الساعات التدريبية

مدة البرنامج

 مفهوم المسؤولية الجنائية عن األخطاء
الطبية وخطورتها
 أركان جريمة اإلهمال الطبي ووأدلة ثبوتها

دور النيابة العامة في كشف اإلهمال الطبي

 معيار الخطأ في جريمة اإلهمال الطبي

وأخطائه

 المسؤولية عن الخطأ الطبي وأسباب اإلباحة

ضوابط جمع األدلة والتصرف في التحقيق

 خصوصية التحقيق في جرائم اإلهمال الطبي

اعضاء النيابة
العامة

( )20عشرون ساعة
تدريبية

خمسة أيام

 دور الطب الشرعي في التحقيق الجنائي
موعد انعقاد الدورة

مكان التنفيذ

المنفذون

تكلفة البرنامج

الشهادة

من 2016-4-10
الى 2016-4-14

قاعات التدريب بالمركز
صباحية

اعضاء هيئة
التدريب بالمركز

يتم تحصيل رسوم
رمزية من غير
القطريين

شهادة مشاركة

برنامج دور النيابة في ضمان حقوق المتهم
الهدف العام
إكساب وتنمية مهارات المشاركين في القيام بالدور
اإليجابي للنيابة العامة في ضمان حقوق المتهم
األهداف التفصيلية:
ضمان حقوق اإلنسان في مرحلتي التحقيق والمحاكمة
تقدير النيابة للدفوع التي تبدى في مرحلة التحقيق
مراقبة النيابة العامة للمحبوس احتياطيا

المحاور

الفئة المستهدفة

الساعات التدريبية

مدة البرنامج

 رقابة النيابة العامة على التحريات الجنائية
 تقدير النيابة العامة لكفاية االستدالالت وتكيففها
القانوني
 ضمانات حقوق المتهم في مرحلة االستجواب

اعضاء النيابة العامة

( )20عشرون ساعة
تدريبية

خمسة أيام

 استبعاد األدلة المتزعة نتيجة التعذيب
 القيود الواردة على الحبس االحتياطي
 دور النيابة العامة في ضمان عدالة المحاكمة
موعد انعقاد الدورة

مكان التنفيذ

المنفذون

تكلفة البرنامج

الشهادة

من 2016-4-24
الى 2016-4-28

قاعات التدريب بالمركز
صباحية

اعضاء هيئة التدريب
بالمركز

يتم تحصيل رسوم رمزية
من غير القطريين

شهادة مشاركة

برنامج األوامر الصادرة عن النيابة العامة
الهدف العام

المحاور

إكساب وتنمية مهارات المشاركين في إصدار األوامر

 مفهوم األمر الصادر عن النيابة العامة ومعيار
تمييزه

خصائص األمر الصادر من النيابة العامة

 شكل ونطاق وإجراءات األمر الصادر عن النيابة
العامة

أساليب إصدار األمر

 كيفية إعالن األمر الصادر من النيابة العامة والجهة
المختصة بذلك

األهداف التفصيلية
سلطات النيابة العامة في إصدار األوامر

الفئة المستهدفة

اعضاء النيابة العامة

الساعات التدريبية

( )20عشرون ساعة
تدريبية

مدة البرنامج

خمسة أيام

 ضوابط قبول األمر واالعتراض عليه والجهة
المختصة بنظر االعتراض
 أحوال وإجراءات تعديل أو إلغاء األمر الصادر
موعد انعقاد الدورة

مكان التنفيذ

المنفذون

تكلفة البرنامج

الشهادة

من 2016- 5-15
الى 2016-5-19

قاعات التدريب بالمركز
صباحية

اعضاء هيئة التدريب
بالمركز

يتم تحصيل رسوم رمزية
من غير القطريين

شهادة مشاركة

