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- دورة التاأهيل االإعالمي للقادة6

- دورة التوجيه المعنوي7

  - ثانيًا..
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بعد عام تدريبي استثنائي نظراً للظروف التي مر بها العالم وال يزال في مواجهة جائحة 

فايروس كورونا، حيث تم تقليص الدورات والشواغر وفقاً لإلجراءات االحترازية سواء 

التعليم عن بعد، وأبدى الحرس الوطني بمختلف وحداته مرونة  في دورات الحضور أو 

بتوجيه ودعم من  التدريب  المتغيرة، واستطاعت مديرية  الظروف  التكيف مع  كبيرة في 

القيادة وكذلك من الوحدات المساندة للنشاط التدريبي من عقد معظم الدورات خالل العام 

التدريبي )2020 / 2021( عن بعد حيث تطلب األمر تهيئة المعلمين والطاقم التدريبي 

وكذلك المتدربين على البيئة االفتراضية للتعلم عن بعد بما يسمح في المشاركة والتفاعل 

ونقل المعلومات بصورة فعالة لتحقيق األهداف التدريبية للدورات.

اليوم نقدم كراسة الدورات الداخلية للحرس الوطني للعام التدريبي )2021 / 2022( 

بعدد دورات وشواغر أكثر تعكس حالة التحسن في البالد في مواجهة جائحة فايروس 

كورونا، ومتوائمة مع توصيات خلية األزمة الصحية للحرس الوطني والسلطات الصحية 

في دولة الكويت، علماً بأن الدورات ُيعقد بعضها بالحضور أو عن بعد أو احدى الطريقتين 

حسب الظروف في مواعيد انعقاد الدورات نظراً لعدم إمكانية التنبؤ بتطور الجائحة حسب 

ما عايشناه جميعاً خالل العام الماضي، لكن من المؤكد ستسعى الجهات العاقدة للدورات 

على تحقيق األهداف التدريبية للدورات تحت جميع الظروف بإذن هللا، سائلين المولى 

عز وجل أن يزيح هذه الغمة عنا وعن جميع بالد المسلمين والعالم أجمع إنه ولي ذلك 

والقادر عليه.
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التعليمات العامة للدورات

عـــــام:
ت�صـــدر خطـــة الـــدورات التـــي �صتعقـــد في وحـــدات الحر�ـــس الوطنـــي للمو�صـــم التدريبي 

)2021/2020( حتـــى تلبـــي االحتياج العام للوحـــدات مو�صحاً بها تواريخ عقد الـــدورات والطاقة 

اال�صتيعابية و�صروط االلتحاق في كل دورة.

اأ. االطالع على الدليل االإ�صتر�صادي للتاأهيل والتقيد بالتعليمات واالإجراءات الواردة فيه.

ب. علـــى جميع الوحدات االلتـــزام بال�صواغر المخ�ص�صة لها بناءاً على احتياجاتهم من الدورات 

وكذلـــك التـــي تم ادراجها من قبـــل فرع التاأهيل لـــكل وحدة ح�صب طبيعـــة عملها وتوجيهات 

القيادة.

ج. م�صوؤولية التر�صيح تقع على عاتق �صباط التدريب والوحدات مع �صرورة رفع اأ�صماء المر�صحين 

بعد التاأكد من مطابقتهم ل�صروط التر�صيح والتاأكد من اإبالغ المر�صحين بالدورة وعدم ح�صوله 

على اإجازة دورية اأو اإدارية اأو طبية اأو الفرز في حال التر�صيح.

د. فرع التاأهيل لن ي�صتقبل كتب التر�صيح اإال من قبل �صباط التدريب بالوحدات القيادية.

هــــ. التاأكيـــد على اإبالغ المر�صح بالدورة قبل بدايتهـــا من قبل ركن التدريب اأو وكيل القوة لتالفي 

عدم االلتحاق مع تعبئة نموذج التر�صيح للدورات التي تعقد في الحر�س الوطني.

و. ال يجـــوز االعتـــذار عن ال�صـواغر اأو اأ�صماء ال�صباط المر�صحيـــن في الدورات الحتمية اإال بعد 

اعتماد وكيل الحر�س الوطني لكتب االعتذار.
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ز. ال�صتبـــدال اأ�صماء المر�صحين من ال�صباط و�صبـــاط ال�صف واالأفراد في ال�صواغر المخ�ص�صة 

بالدورات يتم رفع كتاب من قبل الوحدة على اأن ي�صل اإلى فرع التاأهيل قبل بداية الدورة بفترة 

ال تقـــل عن اأ�صبوعيـــن بعد اعتماد قائد الوحدة القيادية اأو الوحـــدات الم�صتقلة واإر�صالها عن 

طريق �صباط التدريب في القيادة.

ح. �صرورة تواجد االأ�صلحة والمعدات واالأدوات الالزمة مع مر�صحي الدورات ح�صب �صروط كل دورة.

ط. ت�صـــري علـــى جميـــع منت�صبي الـــدورات المنعقـــدة في الحر�ـــس الوطني االأوامـــر والتعليمات 

واالإجراءات المعتمدة من قبل القيادة.

ي. فـــي حـــال عدم التحاق المر�صح بالدورة بعد تر�صيحه من قبل وحدته يتم رفع كتاب من الجهة 

العاقدة للدورة لفرع التاأهيل بف�صله من الدورة، وكذلك رفع كتاب لفرع التاأهيل باأي مر�صح يتم 

ف�صله من اأول يوم يتم فيه الف�صل.

ك. �صيتم رفع اأ�صماء المر�صحين في حال الف�صل اأو عدم االلتحاق اأو الح�صول على تقدير مقبول 

اإلـــى المعـــاون للعمليات والتدريـــب بالت�صل�صل الى مديريـــة ال�صئون القانونيـــة لت�صكيل مجل�س 

ع�صكري لمحا�صبتهم.  

ل. فـــي حـــال طلب الوحدة لعقد دورة خا�صة بالوحدة وغير مدرجـــة بكرا�صة الدورات التي تعقد 

بالحر�ـــس الوطني يتم رفعـــهـــا لقـــــــــادة الوحدات القيادية والوحـــدات الم�صتقلة ويوجه كتاب 

عقـــد الـــدورة اإلى المعاون للعمليـــات والتدريب العتماد عقد الدورة واإر�صـــال الكتاب اإلى فرع 

التاأهيـــل وفـــي حال طلب عقدهـــا لوحدات الحر�ـــس الوطني )م�صتركة( يتـــم تحديد الوحدات 

الم�صتفيدة من قبل الجهة العاقـــدة للدورة على اأن يعتمد من قبل وكيل الحر�س الوطني وي�صل 

الكتاب اإلى فرع التاأهيل قبل بداية الدورة بفترة ال تقل عن )40( يوم. 
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م. الـــدورات الخا�صـــة يتم التن�صيـــق والتن�صيب فيها بيـــن كل من الجهة العاقدة للـــدورة والجهة 

الم�صتفيدة من الدورة ويتم مخاطبة فرع التاأهيل بك�صف اأ�صماء الملتحقين الإ�صافاتهم بنظام 

التح�صير.

ن. في حال طلب الجهة العاقدة الغاء دورة معتمدة بالخطة ب�صبب عدم اكتمال طاقة الدورة 

اأو لظـــروف خا�صـــة بالوحدة يتم رفـــع كتاب بالت�صلــ�صل الع�صكـــري لوكيل الحر�س الوطني 

العتماد االلغاء بعد التن�صيق مع فرع التاأهيل قبل رفع الكتاب.

�ـــس. في حال طلب محا�صريـــن من وحدات الحر�س الوطني فيجب علـــى الوحدة العاقدة للدورة 

مخاطبة الوحدة المعنية بتوفير محا�صـر ب�صكل مبا�صر ومن خارج وحدات الحر�س الوطني يتم 

مخاطبة فرع التاأهيل بفترة ال تقل عن )60( يوما قبل بدايـة اأول محا�صـرة مع اإرفاق �صورة من 

جـــدول المحا�صرات والموا�صيع المطلوبة والجهـــة المطلوب منها المحا�صر وو�صيلة االت�صال 

بال�صابط المن�صق من الجهة العاقدة للدورة.

ع. يجب على جميع الوحدات رفع بدل محا�صرات للمحا�صرين من قبل وحدات الحر�س الوطني 

بوقت كافي وقبل نهاية ال�صنة المالية في كل عام تدريبي )31 مار�س من كل �صنة( بكتاب ر�صمي 

اإلـــى فرع التاأهيـــل مبينا به )الرتبة - الرقم الع�صكري - ا�صم المحا�صر - ا�صم الدورة - تاريخ 

االنعقاد - عدد المحا�صرات - ال�صهر الذي تم اعطاء فيه المحا�صرات - ا�صم البنك - الفرع 

- رقم الح�صاب(.

ف. يمنـــح منت�صبـــي الحر�س الوطني مجتازي الدورات المنعقدة بوحـــدات الحر�س الوطني اإجازة 

نهاية دورة لمدة يوم واحد فقط عن كل �صهر ماعدا الحا�صل على المركز االأول يتم منحه يوم 

اإ�صافي عن كل �صهر.
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�ـــس. يتم التقيد بن�صب االجتياز لجميع الدورات ح�صب النموذج المعتمد في التقارير ال�صرية من 

قبل �صعادة وكيل الحر�س الوطني وهي كالتالي:

)1( %60 اإلى %69.9 »مقبول«.

)2( %70 اإلى %79.9 »جيد«.

)3( %80 اإلى %89.9 »جيد جداً«.

)4( %90 فما فوق »ممتاز«.

ق. ي�صتثنى مما ذكر اأعاله في الفقرة )ف( الدورات الخا�صة اأو الفنية التي تحتاج ن�صب غير هذه 

الن�صـــب ويجب اإي�صاحهـــا في التعليمات التنظيمية التي توزع على المر�صحين بعد التن�صيق مع 

ركن اأول تاأهيل داخلي.

ر. علـــى جميع الوحدات العاقدة للدورات رفع التقارير ال�صرية االأ�صلية و�صور ال�صهادات والتقيد 

بالنماذج المعتمدة من  وكيل الحر�س الوطني للذين اجتازوا الدورات وك�صف باأ�صماء المف�صولين 

واأ�صبـــاب الف�صـــل من الدورة اإلى فرع التاأهيل فور انتهاء الدورات، )ال�صهادات تر�صل بعد نهاية 

الدورة مبا�صرة والتقارير ال�صرية بحد اأق�صى ثالثة اأ�صابيع من نهاية الدورة(.

�ـــس. يجـــب على الوحـــدات العاقدة للدورات عمـــل اأر�صيف لديها خا�س بالـــدورات لتالفي تكرار 

اأ�صماء المر�صحين في كل دورة ويكون مرجع لها.

ت. علـــى جميـــع الوحدات التقيد وااللتزام بال�صواغر التـــي تم تخ�صي�صها والمعتمدة في مخطط 

توزيع ال�صواغر علماً باأن فرع التاأهيل �صيقوم برفع تقرير بالوحدات التي لم تلتزم ب�صواغرها.

ث. على جميع الوحدات االلتزام بتر�صيح ال�صباط وال ي�صمح اال�صتبدال بعد بداية الدورات.
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دورات مجموعة
وكيـل الحرس الوطنـي
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 دورة األنظمة القانونية في الحرس الوطني لضباط الصف واالفراد
 

 عامة نوع الدورة

 1 رقم الدورة

 14/10/2021 إلى 7/10/2021 من فترة االنعقاد

 حارس وطني إلى وكيل أول رتب المشاركين

 مديرية الشئون القانونية الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 25 الطبيعيفي الوضع 

 15 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )       ( نوع التدريب

 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  - شروط الدورة

التعرف على قانون الحرس الوطني و الئحة المخالفات والعقوبات  - هدف الدورة 
 .االنضباطية

 .الئحة المخالفات والعقوبات االنضباطية  .1 األساسية في الدورةالمواد 
 نظام الخدمة في الحرس الوطني. .2

 

 

 

 

 

 

 

 

دورة األنظمة القانونية يف الحرس الوطني
لضباط الصف واالفراد
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 دورة أمين عهدة

 عامة نوع الدورة

 6 رقم الدورة

 م28/10/2021 إلى م14/10/2021 من فترة االنعقاد

 حارس وطني الى وكيل اول رتب المشاركين

 مديرية التفتيش ) فرع مراقبة المستودعات ( الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 15-10 في الوضع الطبيعي

 10-6 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )        ( نوع التدريب

 الئق صحياً. .1 شروط الدورة
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .2

 دورة مخصصة ألمناء عهد ومساعديهم. - هدف الدورة 

 كراسة العهدة الشخصية والتنظيمية. - المواد األساسية في الدورة

 

 

 

 

 

 

 

دورة أمني عهدة
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دورة مبادئ التفتيش للضباط

 

 

 

 

 

 

 

 دورة مبادئ التفتيش للضباط
 عامة نوع الدورة

 3 رقم الدورة

 م11/11/2021 إلى م28/10/2021 من فترة االنعقاد

 مالزم الى نقيب رتب المشاركين

 مبنى الفريق ناصر الدعي –الرئاسة العامة  للدورةالجهة العاقدة 

 طاقة الدورة
 20-15 في الوضع الطبيعي

 10-6 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/       حضور شخصي ) تعليم عن بعد )        ( نوع التدريب

 الئق صحياً. .1 شروط الدورة
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .2

 هدف الدورة 
 معرفة المستوى الحقيقي للجاهزية القتالية للوحدة. .1
 معرفة نقاط القوة ونقاط الضعف لدى الوحدة. .2
 المعرفة الفنية والمالية ألعمال الوحدة. .3

 المواد األساسية في الدورة
 نماذج التفتيش. .1
 تمرين تفتيش على المواقع الخارجية والمستودعات. .2
 الثابتة للوحدات.معرفة التعليمات واألوامر  .3
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دورة األنظمة القانونية 
يف الحرس الوطني للضباط

 

 

 

 

 

 دورة األنظمة القانونية في الحرس الوطني للضباط
 عامة نوع الدورة

 1 رقم الدورة

 9/12/2021 إلى 2/12/2021 من فترة االنعقاد

 مالزم إلى مقدم رتب المشاركين

 مديرية الشئون القانونية الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 25 في الوضع الطبيعي

 15 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )       ( نوع التدريب

 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  - شروط الدورة

التعرف على قانون الحرس الوطني و الئحة المخالفات والعقوبات  - هدف الدورة 
 .االنضباطية

  .الئحة المخالفات والعقوبات االنضباطية .1 الدورةالمواد األساسية في 
 نظام الخدمة في الحرس الوطني.  .2
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دورة إعداد مدربني على أوامر إطالق 
النار وقواعد االشتباك

 

 

 

 

 

 

 دورة إعداد مدربين على أوامر إطالق النار وقواعد االشتباك
 

 عامة نوع الدورة

 1 رقم الدورة

 31/3/2022 إلى 3/3/2022 من فترة االنعقاد

 نقيب إلى رائد رتب المشاركين

 مديرية الشئون القانونية العاقدة للدورة الجهة

 طاقة الدورة
 25 في الوضع الطبيعي

 15 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )       ( نوع التدريب

 شروط الدورة
وحدات المعاون للعمليات  –الدورة مخصصة لوحدات قيادة الحماية والتعزيز  .1

 والتدريب.
 .نظري( –اجتياز الدورة )عملي  .2
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .3

 .تعريف منتسبي الدورة على أوامر اطالق النار وقواعد االشتباك - هدف الدورة 

 المواد األساسية في الدورة
  .الئحة المخالفات والعقوبات االنضباطية .1
  .أوامر اطالق النار وقواعد االشتباك  .2
 .الضبطية( -قانون اإلجراءات )الجزائية   .3
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دورة التأهيل اإلعالمي للقادة

 

 

 

 

 

 دورة التأهيل اإلعالمي للقادة
 عامة نوع الدورة

 21 رقم الدورة

 17/3/2022 إلى 3/3/2022 من فترة االنعقاد

 رائد فأعلى رتب المشاركين

 المعنويمديرية التوجيه  الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 25 في الوضع الطبيعي

 15 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )       ( التدريب نوع

 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  - شروط الدورة

 .رفع مستوى ضباط الحرس الوطني في مجال االعالم - هدف الدورة 

 األساسية في الدورة المواد
 فن االلقاء. .1
 فن التعامل مع الجمهور. .2
 الكتابة الصحفية. .3
 زيارات ميدانية. .4

 

 

 

 

 

 

 

 



32

كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة التوجيه املعنوي

 

 

 

 

 

 دورة التوجيه المعنوي
 عامة نوع الدورة

 17 رقم الدورة

 7/4/2022 إلى 24/3/2022 من فترة االنعقاد

 مالزم إلى نقيب رتب المشاركين

 الوجيه المعنويمديرية  الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 25 في الوضع الطبيعي

 15 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )       ( التدريب نوع

 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا   - شروط الدورة

 .تعامل مع الجمهورعلى ال منتسبي الدورة تأهيل  - هدف الدورة 

 المواد األساسية في الدورة
 فن االلقاء. .1
 فن التعامل مع الجمهور. .2
 الكتابة الصحفية. .3
 زيارات ميدانية. .4
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قيـــادة
الحماية والتعزيز 
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دورة مكافحة اإلرهاب التأسيسية
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دورات المعـاون 
للعمليـات والتدريب



36

كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة املشاة التـأسيسية للضباط 

 

 

 

 

 
  دورة المشاة التـأسيسية للضباط

 

 عامة نوع الدورة

  41 – 40 رقم الدورة

 فترة االنعقاد
 2/12/2021 إلى 9/9/2021 من

 17/3/2022 إلى 23/12/2021 من

 مالزم الى نقيب رتب المشاركين

 مدرسة الضباطفرع  الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 60 في الوضع الطبيعي

 30 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) (   /تعليم عن بعد )      التدريب نوع

 شروط الدورة
  .مالزم الى نقيبضباط   .1
 .ً الئق صحيا .2
  .عمل فحص طبي .3
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .4

 .مرشح لتولي وظيفة قائد فصيل مشاةتأهيل ال - هدف الدورة 

 المواد األساسية في الدورة
 .الرماية -اللياقة البدنية ) اعداد شخصي ( األسلحة .1
 .مكافحة الشغب  –طبوغرافيا  –امن وحماية المنشاة  .2
 .التدريب القتالي –التكتيك –واجبات األركان  –التدريب القتالي  .3
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دورة املشاة املتقدمة للضباط 

 

 

 

 

  دورة المشاة المتقدمة للضباط
 

 عامة نوع الدورة

 20 - 19 رقم الدورة

 فترة االنعقاد
 30/12/2021 إلى 9/9/2021 من

 12/5/2022 إلى 20/1/2022 من

 نقيب الى مقدم رتب المشاركين

 مدرسة الضباطفرع  للدورة الجهة العاقدة

 طاقة الدورة
 30 في الوضع الطبيعي

 15 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) (     /تعليم عن بعد )    التدريب نوع

 شروط الدورة
  .حاصل على دورة التأسيسية للضباط .1
 .صحياً الئق  .2
  .عمل فحص طبي .3
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .4

 .تأهيل المرشح لتولي وظيفة قائد سرية مشاة - هدف الدورة 

 المواد األساسية في الدورة
 امن وحماية المنشاة. –الرماية  -اللياقة البدنية ) اعداد شخصي ( األسلحة .1
  .التدريب القتالي –مكافحة الشغب  –طبوغرافيا  .2
 .التدريب القتالي –التكتيك –واجبات األركان   .3
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دورة إعداد ضباط الرماية 

 

 

  دورة إعداد ضباط الرماية
 

 عامة نوع الدورة

 17 رقم الدورة

 9/9/2021 إلى 2/9/2021 من فترة االنعقاد

 مالزم الى رائد رتب المشاركين

 فرع الرماية الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 24 في الوضع الطبيعي

 12 كورونا (في الظروف االستثنائية ) جائحة 

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 شروط الدورة
 .اً الئق صحي .1
 مخزن ( يوم التحضير.2حضار ) البندقية +إ .2
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .3

 .تأهيل منتسبي الدورة ليصبحوا ضباط رماية - هدف الدورة 

 المواد األساسية في الدورة
 احتياطات األمن والسالمة في الميدان. .1
 القبض والتسديد الصحيح. .2
 رمايات التأهيلية بندقية + مسدس. .3
 شرح عام للميادين وطبيعة عملها. .4
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دورة البندقية للضباط 

 

 

 

 

 

 

 

  دورة البندقية للضباط
 

 عامة نوع الدورة

 16 رقم الدورة

 30/9/2021 إلى 9/9/2021 من فترة االنعقاد

 الى رائدمالزم  رتب المشاركين

 فرع الرماية الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 24 في الوضع الطبيعي

 12 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 شروط الدورة
 .اً الئق صحي .1
 مخزن ( يوم التحضير.2حضار ) البندقية +إ .2
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .3

 استخدام البندقية.تأهيل الضباط على طرق الرماية و - هدف الدورة 

 المواد األساسية في الدورة
 احتياطات األمن والسالمة في الميدان. .1
 القبض والتسديد الصحيح. .2
 رمايات نهارية + ليلية. .3
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دورة املسدس لضباط الصف 

 

 

 

 

 

 

  دورة المسدس لضباط الصف
 

 عامة نوع الدورة

 4 رقم الدورة

 30/9/2021 إلى 9/9/2021 من فترة االنعقاد

 حارس وطني الى وكيل اول رتب المشاركين

 فرع الرماية الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 24 في الوضع الطبيعي

 12 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        )حضور شخصي  تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 شروط الدورة
 .اً الئق صحي .1
 مخزن ( يوم التحضير.2+ إحضار ) المسدس .2
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .3

 .تأهيل ضباط الصف على طرق الرماية واستخدام المسدس - هدف الدورة 

 المواد األساسية في الدورة
 احتياطات األمن والسالمة في الميدان. .1
 القبض والتسديد الصحيح. .2
 رماية سريعة من الجعاب. .3
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دورة مدرب رماية 

 

 

 

 

 

 

 دورة مدرب رماية

 
 عامة نوع الدورة

 4 رقم الدورة

 30/9/2021 إلى 9/9/2021 من فترة االنعقاد

 حارس وطني الى وكيل أول رتب المشاركين

 فرع الرماية الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 24 في الوضع الطبيعي

 12 جائحة كورونا (في الظروف االستثنائية ) 

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 شروط الدورة
 .اً الئق صحي .1
 .مخزن ( يوم التحضير 2احضار )البندقية +  .2
 .احضار الفحص الطبي .3
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .4

  .تأهيل منتسب الدورة ليصبح مدرب رماية - هدف الدورة 

 األساسية في الدورةالمواد 

 احتياطات األمن والسالمة. .1
 القبض والتسديد الصحيح. .2
 فن التعامل واإللقاء. .3
 لياقة بدنية. .4
 تجميع وتصفير. .5
 معرفة تامة لجميع أنواع الرمايات. .6
 استخدام أجهزة الكمبيوتر والرماية. .7
 .ايات التأهيل النهارية + الليليةرم .8
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة مشغل ومدرب أجهزة مايلز 

 

 

 

 

 

 

  دورة مشغل ومدرب أجهزة مايلز
 

 عامة نوع الدورة

 5 رقم الدورة

 23/9/2021 إلى 9/9/2021 من فترة االنعقاد

 حارس وطني الى نقيب  رتب المشاركين

 مركز المشبهات –ركن أول مشبهات والتدريب الفردي  الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 متدرب 20الى  15 في الوضع الطبيعي

 متدربين 10 كورونا (في الظروف االستثنائية ) جائحة 

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 شروط الدورة
1.  ً   .الئق صحيا
 .مخزن 2احضار السالح الشخصي +  .2
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .3

 رفع كفاءة المتدربين على الهجوم والدفاع وحراسة الموقع . - هدف الدورة 

 في الدورةالمواد األساسية 
 .شرح أجهزه المايلز .1
 تصفير والرماية الصوتية. .2
 .السيناريوهات .3
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة سياقة وصيانة آلية الكوت 

 

 

 

  

 

  دورة سياقة وصيانة آلية الكوت
 

 خاصة نوع الدورة

 9 الدورةرقم 

 07/10/2021 إلى 09/09/2021 من فترة االنعقاد

 حارس وطني إلى وكيل اول رتب المشاركين

 مدرسة التدريب التخصصي الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 25-15 في الوضع الطبيعي

 20 - 10 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 حضور شخصي )   /   ( تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 شروط الدورة
 خاصة بمنتسبي لواء التعزيز وخارج الحرس الوطني لمثل التخصص. .1
 الئق صحياً. .2
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .3

 .تأهيل عناصر سرايا االستطالع لسياقة وصيانة آلية الكوت - هدف الدورة 

 المواد األساسية في الدورة
 

 أصول المخابرة. . 3                  السياقة والصيانة. .1
 الكاميرا الحرارية.. 4                  كاشف الكيماوي. .2
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة سياقة وصيانة آللية الرقة )2(

 

 

  

 

 (2)دورة سياقة وصيانة آللية الرقة 
 

 خاصة نوع الدورة

 21 رقم الدورة

 07/10/2021 إلى 09/09/2021 من فترة االنعقاد

 حارس وطني إلى وكيل أول رتب المشاركين

 مدرسة التدريب التخصصي الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 25 - 15 في الوضع الطبيعي

 20 - 10 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 حضور شخصي )  /   ( تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 الئق صحيا. .1 شروط الدورة
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .2

 .اآللية بكفاءة عالية سياقة وصيانةالقدرة على  .1 هدف الدورة 
 .األلمام التام بكل مايحيط بشاصي اآللية .2

 المواد األساسية في الدورة
  .ك.ب.جهاز ن .1
 .2سياقة وصيانة آللية الرقة .2
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة سياقة وصيانة آللية الرقة )1( 

 

 

 

  

 

  (1) دورة سياقة وصيانة آللية الرقة
 

 خاصة نوع الدورة

 37 رقم الدورة

 07/10/2021 إلى 09/09/2021 من االنعقادفترة 

 حارس وطني إلى وكيل أول رتب المشاركين

 مدرسة التدريب التخصصي الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 25 - 15 في الوضع الطبيعي

 20 - 10 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 /    (   حضور شخصي )  تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 الئق صحيا. .1 شروط الدورة
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .2

 القدرة على سياقة و صيانة اآللية بكفاءة عالية.   .1 هدف الدورة 
 األلمام التام بكل مايحيط بشاصي اآللية. .2

  .كجهاز ن.ب. .1 المواد األساسية في الدورة
 .1سياقة وصيانة آللية الرقة  .2
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة أطقم آلية السور

 

  

 

 أطقم آلية السوردورة 
 

 خاصة نوع الدورة

 35 - 34 - 33 رقم الدورة

 فترة االنعقاد

 07/10/2021 إلى 09/09/2021 من

 16/12/2021 إلى 18/11/2021 من

 24/02/2022 إلى 27/01/2022 من

 حارس وطني الى وكيل أول رتب المشاركين

 مدرسة التدريب التخصصي الجهة العاقدة للدورة

 الدورةطاقة 
 45-35 في الوضع الطبيعي

 30-25 ونا (ورفي الظروف االستثنائية ) جائحة ك

 حضور شخصي )   /   ( تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

ً . 1 شروط الدورة  .الئق صحيا
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا . 2

 السور.آلية تسبي الدورة لسياقة وقيادة تأهيل من - هدف الدورة 

 قيادة اآللية. .1 المواد األساسية في الدورة
 .التعرف على تجهيزات اآللية .2
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة سياقة وصيانة آلية املباركية 

 

 

 

 

  آلية المباركيةدورة سياقة وصيانة 
 

 خاصة نوع الدورة

 15-14-13 رقم الدورة

 فترة االنعقاد

 7/10/2021 إلى 9/9/2021 من

 16/12/2021 إلى 18/11/2021 من

 31/03/2022 إلى 3/03/2022 من

 حارس وطني الى رائد رتب المشاركين

 مدرسة التدريب التخصصي الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 25-20 في الوضع الطبيعي

 20-15 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 حضور شخصي )    /     ( تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 شروط الدورة
 الئق صحيا . .1
 . 35الى  18العمر من  .2
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .3

       .تأهيل منتسبي الدورة لسياقة و صيانة آلية المباركية و اإللمام التام - هدف الدورة 
 بكل ما يحيط باآللية.

 المواد األساسية في الدورة
 .محاضرات .1
 .تمارين عملية  .2
 .اختبارات عملية ونظرية  .3
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة سياقة وصيانة آلية أمان

 

 

 

 

 سياقة وصيانة آلية أماندورة 
 

 خاصة نوع الدورة

 23 - 22 رقم الدورة

 فترة االنعقاد
 07/10/2021 إلى 09/09/2021 من

 10/03/2022 إلى 10/02/2022 من

 حارس وطني إلى مالزم أول رتب المشاركين

 مدرسة التدريب التخصصي الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 35-25 في الوضع الطبيعي

 25-20 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 حضور شخصي )    /    ( تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 شروط الدورة
 الئق صحيا. .1
 اجتياز الفحص الطبي. .2
 أتم في الخدمة سنتين على األقل. .3
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .4

 آلية أمان. ليصبح سائقالدورة  منتسبتأهيل  - هدف الدورة 

 المواد األساسية في الدورة
 الدراسة النظرية على آلية أمان. .1
 المواصفات الفنية على آلية أمان. .2
 التدريب العملي على آلية أمان. .3
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة مقدمة يف الحاسب الشخصي والنوافذ

 

 

 

 

 

 

 مقدمة في الحاسب الشخصي والنوافذدورة 
 عامة نوع الدورة

 2-1 رقم الدورة

 فترة االنعقاد
 14/10/2021 إلى 16/9/2021 من

 31/3/2022 إلى 3/3/2022 من

 جميع الرتب رتب المشاركين

 فرع الحاسوب واللغات الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 80 في الوضع الطبيعي

 40 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 شروط الدورة
 لم يجتاز الدورة مسبقاً. .1
 أسابيع. أربعة مدتها( عامة) الوطني الحرس منتسبي جميع على حتمية دورة .2
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .3

 .م الحاسب اآللياتأهيل منتسبي الدورة لمعرفة شاملة عن إستخد - هدف الدورة 

 المواد األساسية في الدورة
 (.Windows 10النوافذ )األسبوع األول : نظام تشغيل  .1
 (.Microsoft Word 2016األسبوع الثاني : معالجة النصوص ) .2
 (.Microsoft Excel 2016األسبوع الثالث : الجداول الحسابية ) .3
 األسبوع الرابع : أمن وتكنولوجيا المعلومات. .4
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة الطباعة على الحاسب اآللي

 

 

 

 

 

 

 

 الطباعة على الحاسب اآلليدورة 
 

 عامة نوع الدورة

 2-1 رقم الدورة

 فترة االنعقاد
 14/10/2021 إلى 16/9/2021 من

 31/3/2022 إلى 3/3/2022 من

 ضباط الصف و األفراد رتب المشاركين

 فرع الحاسوب واللغات الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 40 في الوضع الطبيعي

 20 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) (   تعليم عن بعد )      التدريب نوع

 شروط الدورة
 .اجتياز دورة المقدمة في الحاسب الشخصي والنوافذ بتقدير)جيد( على األقل .1
 .إحضار صورة من شهادة دورة المقدمة في الحاسب الشخصي والنوافذ .2
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .3

كيفية الطباعة على الحاسب تأهيل منتسبي الدورة لمعرفة شاملة عن  - هدف الدورة 
 .اآللي

 المواد األساسية في الدورة
  .مراجعة ونظرة عامة على برنامج الوورد .1
  .شرح حروف االرتكاز على لوحة المفاتيح .2
 .شرح الجداول .3
 .تدريبات علي طباعة أحرف اللغة اإلنجليزية  .4
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة لغة اإلشارة التعريفية للضباط 

 

 

 

 

 

 

  دورة لغة اإلشارة التعريفية للضباط
 

 عامة نوع الدورة

 11-10-9-8 الدورة رقم

 فترة االنعقاد

 7/10/2021 إلى 16/9/2021 من

 2/12/2021 إلى 11/11/2021 من

 24/2/2022 إلى 3/2/2022 من
 24/3/2022 إلى 3/3/2022 من

 من مالزم فأعلى رتب المشاركين

 فرع الحاسوب واللغات  الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 15 في الوضع الطبيعي

 15 الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا ( في

 (        حضور شخصي ) (    /تعليم عن بعد )     التدريب نوع

 األولوية للوحدات ذات الطابع االجتماعي. .1 شروط الدورة
 تحدد الشروط العامة من قبل القيادة. .2

 تعريف لغة اإلشارة لمنتسبي الدورة. - هدف الدورة 

 الدورةالمواد األساسية في 
 المستوى النظري. .1
 تطبيق عملي. .2
 المستوى المبتدئ. .3
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة االنضباط العسكري 

 

 

 

  

 

  دورة االنضباط العسكري
 

 عامة نوع الدورة

 4-3 رقم الدورة

 فترة االنعقاد
 07/10/2021 إلى 16/09/2021 من

 24/02/2022 إلى 03/02/2022 من

 حارس وطني إلى وكيل أول  رتب المشاركين

 مدرسة التدريب التخصصي للدورةالجهة العاقدة 

 طاقة الدورة
 25 - 15 في الوضع الطبيعي

 20 - 10 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 حضور شخصي )    /    ( تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 شروط الدورة
 .الئق صحيا .1
 .(35( إلى )18العمر من ) .2
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .3

 تأهيل ضباط الصف واالفراد للمعرفة واجب عنصر الشرطة العسكرية. - هدف الدورة 

 المواد األساسية في الدورة
 المخالفات االنضباطية. .1
 .العقوبات االنضباطية .2
 اللياقة البدنية. .3
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

  دورة آمـــر رامي آلية الرقة 2 
مدفع )25 ملم(

 

 

 

     
 ملم( 25مدفع ) 2 رامي آلية الرقة آمـــردورة    

 

 خاصة نوع الدورة

 4 رقم الدورة

 16/12/2021 إلى 23/09/2021 من فترة االنعقاد

 وكيل عريف إلى نقيب  رتب المشاركين

 مدرسة التدريب التخصصي الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 25 - 15 في الوضع الطبيعي

 20 - 10 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 )    /    (حضور شخصي  تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 الئق صيحاً. .1 شروط الدورة
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .2

 هدف الدورة 
 .إستكمال التنظيم األمثل لمسمى  ) أطقم آلية مدرعة ( .1
 .االلمام التام بتجهيزات اآللية والتكتيكات الخاصة بها .2
 .القدرة على قيادة طاقم اآللية بكفاءة عالية .3

 الدورةالمواد األساسية في 

 
 .سياقة وصيانة .1
 .أجهزة األتصاالت .2
 .التكتيك .3
 .ملم 25برج + مدفع  .4
 .مشبهات آلية الرقة .5
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة آمـــر رامي آلية الرقة )1( 
مدفع )25 ملم(

 

 

 

 

 

 ملم( 25( مدفع )1)دورة آمـــر رامي آلية الرقة           
 

 

 خاصة نوع الدورة

 4 رقم الدورة

 16/12/2021 إلى 30/09/2021 من فترة االنعقاد

 وكيل عريف إلى نقيب  رتب المشاركين

 مدرسة التدريب التخصصي الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 25 - 15 في الوضع الطبيعي

 20 - 10 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 حضور شخصي )   /   ( تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 شروط الدورة
 الئق صحيا. .1
 .1آلية الرقة  والصيانةحاصل على دورة السياقة  .2
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .3

 هدف الدورة 
 .إستكمال التنظيم األمثل لمسمى ) أطقم آلية مدرعة ( .1
 .االلمام التام بتجهيزات اآللية والتكتيكات الخاصة بها .2
 .القدرة على قيادة طاقم اآللية بكفاءة عالية .3

 المواد األساسية في الدورة

 
 .وصيانةسياقة  .1
 .أجهزة االتصاالت .2
 .التكتيك .3
 .ملم 25برج + مدفع  .4
 .1مشبهات آلية الرقة  .5
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة مدرب لياقة بدنية 

 

 

 

 

 
 دورة مدرب لياقة بدنية 

 

 عامة نوع الدورة

 38 - 37 رقم الدورة

 فترة االنعقاد
 4/11/2021 الى 30/9/2021 من

 24/3/2022 إلى 17/2/2022 من

 وكيل اولحارس وطني ) جندي ( الى  رتب المشاركين

 االتحاد الرياضي الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 30-20 في الوضع الطبيعي

 15 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 شروط الدورة

 اجتياز الدورة   35الى  18العمر من  –الئق صحياً ان يكون القوام رياضي  .1
 ) مقبول (.

الوظيفة التي يرشح له ) مدرب لياقة بدنية ( ان يجتاز  –دورة تخصصية  .2
 .% بتقدير عام مقبول60ل عن الئقالدورة بمعدل 

 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .3

 يكون مدرب لياقة بدنية.تأهيل منتسبي الدورة ل - هدف الدورة 

 المواد األساسية في الدورة
 .اختبارات الية البدنية  –تمارين لياقة بدنية  .1
 .تمارين البندقية –نظرية التدريب الرياضي  .2
 .تمارين تكوينية .3
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة أساليب التعليم 

 

 

 

 

 

  دورة أساليب التعليم
 

 عامة نوع الدورة

 8 رقم الدورة

 م28/10/2021 إلى م30/9/2021 من فترة االنعقاد

 حارس وطني إلى وكيل أول  رتب المشاركين

 مدرسة ضباط الصف واألفرادفرع  العاقدة للدورةالجهة 

 طاقة الدورة
 25-15 في الوضع الطبيعي

 15-10 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 .الئق صحيا .1 شروط الدورة
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .2

 .تأهيل منتسبي الدورة في مجال التعليم وتطوير أساليب التعليم لديهم - هدف الدورة 

 المواد األساسية في الدورة

  .تنمية الرغبة في التعليم والمحافظة عليها .1
  .فن اإللقاء الموقوت .2
  .التحضير ووضع خطة الدرس  .3
  .إعداد وتحضير مناهج التدريب .4
  .فن طرح األسئلة –طالب بدور المعلم  .5
  .أهداف التدريب العسكري  .6
 تمارين عملية في إعداد خطة الدرس ومناهج التدريب.   .7
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة الكتبة العسكريني 
واإلدارة اإللكرتونية 

 

 

 

 

 

  دورة الكتبة العسكريين واإلدارة اإللكترونية
 

 عامة نوع الدورة

 26 رقم الدورة

 م11/11/2021 إلى م30/9/2021 من فترة االنعقاد

 حارس وطني إلى رقيب أول رتب المشاركين

 مدرسة ضباط الصف واألفرادفرع  العاقدة للدورةالجهة 

 طاقة الدورة
 25-15 في الوضع الطبيعي

 15-10 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 شروط الدورة
  .الئق صحيا .1
 أن يكون حاصل على دورة الطباعة. .2
 على شهادة المتوسطة فما فوق.أن يكون حاصل  .3
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .4

 .تأهيل منتسبي الدورة في مجال اإلدارة العسكرية واإللكترونية - هدف الدورة 

 المواد األساسية في الدورة
 إدارة المكاتب. .1
 تطبيقات عملية. .2
 األمن العسكري. .3
 اإلدارة اإللكترونية. .4
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة العائدين للخدمة العسكرية

 

 

 

 

 للخدمة العسكريةالعائدين دورة 
 

 عامة نوع الدورة

 25-24 رقم الدورة

 فترة االنعقاد
 م28/10/2021 إلى م30/9/2021 من

 م3/2/2021 إلى م6/1/2022 من

 حارس وطني إلى وكيل أول رتب المشاركين

 مدرسة ضباط الصف واألفراد الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 القيادةتحدد من قبل  في الوضع الطبيعي

 تحدد من قبل القيادة في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 تدد من قبل القيادة في لجنة القبول. .1 شروط الدورة
 الئق صحياً وبدنياً. .2

 هدف الدورة 

 تعتبر من الدورات )أساسية( وهي دورة العامة. .1
%( وأكثر من المجموع العام للمواد 60يشترط الجتياز الدورة الحصول على ) .2

 الدراسية.
( درجة من عالمات 30يعتبر الطالب ناجحاً اذا حصل على خصم أقل من ) .3

 السلوك والمواظبة.
 %(.75%( نسبة المواد العملية )25نسبة المواد النظرية ) .4
 الحضور يوم الخميس قبل بدأ الدورة ألعطاء التعليمات.  .5

 المواد األساسية في الدورة

 اللياقة البدنية. .1
 النظام والنظم. .2
 األسلحة الخفيفة. .3
 نظام الخدمة بالحرس الوطني والئحة العقوبات االنضباطية. .4
 األمن العسكري. .5
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة تعليم السباحة 

 

 

 

 

 

  دورة تعليم السباحة
 

 عامة نوع الدورة

 25 - 24 رقم الدورة

 فترة االنعقاد
 4/11/2021 إلى 7/10/2021 من

 24/3/2022 إلى 24/2/2022 من

 حارس وطني الى وكيل اول رتب المشاركين

 فرع االتحاد الرياضي الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 30-20 في الوضع الطبيعي

 15 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 شروط الدورة
  .اجتياز الدورة – 40الى  18اجتياز الفحص الطبي العمر من  .1
 %.100نسبة المواد العملية في الدورة  – دورة مساندة .2
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .3

 تأهيل منتسبي الدورة لتعلم السباحة. - هدف الدورة 

  .تمارين لياقة بدنية .1 األساسية في الدورةالمواد 
 اساسيات السباحة. .2
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة التفتيش الوقائي والتخلص 
من املتفجرات اإلرهابية والعسكرية 

 

 

 

 

  

 

اإلرهابية  دورة التفتيش الوقائي والتخلص من المتفجرات
 العسكرية و

 

 عامة نوع الدورة

 3 رقم الدورة

 24/02/2022 إلى 07/10/2021 من فترة االنعقاد

 حارس وطني إلى نقيب رتب المشاركين

 مدرسة التدريب التخصصي العاقدة للدورةالجهة 

 طاقة الدورة
 25 - 15 في الوضع الطبيعي

 20 - 10 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 حضور شخصي )   /  ( تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 شروط الدورة
 .اجتياز الفحص الطبي -1
 .الدورةاجتياز اختبار القبول في االسبوع االول من  -2
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  -3

 هدف الدورة 
التدريب على المواد والمواضيع التي تمكن المتدرب على التفتيش عن أي مواد  -1

 ممنوعة والتعامل مع العبوات اإلرهابية والذخائر العسكرية.
تدريب المتدربين على اإلجراءات المتبعة عند العثور على أجسام مشتبه بها  -2

 وكيفية التعامل معها .

 المواد األساسية في الدورة

 .. لياقة بدنية7                                     .المتفجرات -1
 .. الذخائر العسكرية وانواعها8                             األشخاص.تفتيش  -2
 ..الصواريخ وانواعها9                             .تفتيش السيارات  -3
 .. االشراك الخداعية10                                 .الطرق تفتيش -4
 اإلرهابية..البالغات 11  .تفتيش المباني المأهولة والغير مأهولة -5
 .أجهزة التفتيش -6
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة املسدس للضباط 

 

 

 

 

 

 

  دورة المسدس للضباط
 

 عامة نوع الدورة

 16 رقم الدورة

 28/10/2021 إلى 7/10/2021 من فترة االنعقاد

 مالزم الى رائد المشاركينرتب 

 فرع الرماية الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 24 في الوضع الطبيعي

 12 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 شروط الدورة
 .اً الئق صحي .1
 مخزن ( يوم التحضير.2+المسدسحضار ) اإ .2
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .3

 .تأهيل الضباط على طرق الرماية واستخدام المسدس - هدف الدورة 

 المواد األساسية في الدورة
 احتياطات األمن والسالمة في الميدان. .1
 القبض والتسديد الصحيح. .2
 رماية سريعة من الجعاب. .3
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة البندقية لضباط الصف 

 

 

 

 

 

 

  دورة البندقية لضباط الصف
 

 عامة نوع الدورة

 19 رقم الدورة

 28/10/2021 إلى 7/10/2021 من فترة االنعقاد

 حارس وطني الى وكيل أول رتب المشاركين

 فرع الرماية الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 24 في الوضع الطبيعي

 12 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        شخصي )حضور  تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 شروط الدورة
 .اً الئق صحي .1
 مخزن ( يوم التحضير.2إحضار ) البندقية + .2
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .3

 .تأهيل ضباط الصف على طرق الرماية واستخدام البندقية - هدف الدورة 

 المواد األساسية في الدورة
 احتياطات األمن والسالمة في الميدان. .1
 والتسديد الصحيح.القبض  .2
 رمايات نهارية + ليلية. .3
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة تأهيل عنصر حراسة 

 

 

 

 

  

 
  دورة تأهيل عنصر حراسة

 

 خاصة نوع الدورة

 4 - 3 رقم الدورة

 فترة االنعقاد
 18/11/2021 إلى 07/10/2021 من

 10/03/2022 إلى 03/02/2022 من

 حارس وطني الى رقيب أول رتب المشاركين

 التدريب التخصصيمدرسة  الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 35-30 في الوضع الطبيعي

 30-20 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 حضور شخصي )   /     ( تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 شروط الدورة
 .الئق صحيا .1
 .ان يكون مؤهل لعنصر الحراسة .2
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .3

 هدف الدورة 
 .تأهيل االفراد للحراسة .1
 .معرفة ابرز النقاط المهمة لكل نقطة استالم .2
 .تمكين االفراد من تأسيس االتصال والمخاطبات العسكرية .3

 المواد األساسية في الدورة

 .لياقة بدنية .1
 .أسلحة .2
 .نظام منظم .3
 .واجبات ومهام كتيبة حمية وتأمين المعسكرات .4
 إشارة. .5
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة أسلحة االسناد 

 

 

 

 

 

 دورة أسلحة االسناد 
 

 خاصة نوع الدورة

 22 رقم الدورة

 18/11/2021 إلى 07/10/2021 من فترة االنعقاد

 حارس وطني إلي نقيب رتب المشاركين

 مدرسة التدريب التخصصي الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 25-20 في الوضع الطبيعي

 20-15 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 حضور شخصي )    /     ( تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 شروط الدورة
1.  ً  .الئق صحيا
 .35إلى  18العمر  .2
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .3

 لتعامل على دورة أسلحة اسناد.تأهيل منتسبين الدورة  - هدف الدورة 

 المواد األساسية في الدورة
 . ملم( 5.56التدريب على )رشاش منمي عيار  .1
 .ملم( 50)رشاش براونج عيار  - ملم ( 7.62) رشاش ماج عيار  .2
  .ملم( 40)قاذف رشاش اسباني عيار  .3
 .(90)صاروخ سي  - (MGL)قاذف جنوبي افريقي  .4
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة مشغل ومدرب 
أجهزة املواقع االفرتاضي

 

 

 

 

 

 

 دورة مشغل ومدرب أجهزة المواقع االفتراضي

 
 عامة نوع الدورة

 1 رقم الدورة

 28/10/2021 إلى 14/10/2021 من فترة االنعقاد

 وكيل ضابط الى حارس وطني  رتب المشاركين

 مركز المشبهات –ركن أول مشبهات والتدريب الفردي  الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 متدربين 9 في الوضع الطبيعي

 متدربين 9 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        شخصي ) حضور تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

ً  .1 شروط الدورة  .الئق صحيا
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .2

 رفع كفاءة المتدربين كفريق قتال على الرمايات التكتيكية والرد السريع . - هدف الدورة 

 المواد األساسية في الدورة
 شرح أجهزة الواقع االفتراضي )اللباس(. .1
التدخل  –تامين المطار  –تطهير منطقة  –السيناريوهات )تحرير رهينة  .2

 السريع(.
 الدعم الفني . .3
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة الحبال وفن العقد 

 

 

 

  

 

  دورة الحبال وفن العقد
 

 خاصة نوع الدورة

 7 الدورة رقم

 18/11/2021 إلى 14/10/2021 من فترة االنعقاد

 حارس وطني إلي نقيب رتب المشاركين

 مدرسة التدريب التخصصي الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 25-20 في الوضع الطبيعي

 20-15 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 شخصي )    /    ( حضور تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 الئق صحيا. .3 شروط الدورة
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .4

 هدف الدورة 
تدريب الطالب على اللياقة البدنية وكسر الرهبة من المرتفعات والتعليم  -

على أنواع النزول والربطات وطرق اإلنقاذ من المباني والنزول من 
 الطائرات.

 المواد األساسية في الدورة
 
 عليها. أنواع الحبال وطرق المحافظة .4
 العقد المستخدم في تدريب الجبلي. .5
 أنواع النزول. .6
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة تأسيسية الدفاع الكيماوي 

 

 

 

 

 

  دورة تأسيسية الدفاع الكيماوي
 

 عامة نوع الدورة

 42 - 41 رقم الدورة

 18/11/2021 إلى 14/10/2021 من فترة االنعقاد

 10/03/2022 إلى 03/02/2022 من 

 وطني إلى وكيل أولحارس  رتب المشاركين

 مدرسة التدريب التخصصي الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 40-35 في الوضع الطبيعي

 25-20 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 حضور شخصي )    /    ( تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 الئق صحيا. .1 شروط الدورة
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .2

 دفاع كيماوي ومدرب دفاع كيماوي.تأهيل منتسبين الدورة ليكونوا فرد  - هدف الدورة 

 المواد األساسية في الدورة
 العمليات الكيماوية. .1
 العمليات النووية. .2
 العمليات البيولوجية. .3
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة طاقم آلية الصقر 

 

 

 

 

 

 

  دورة طاقم آلية الصقر
 

 خاصة نوع الدورة

 1 الدورةرقم 

 18/11/2021 إلى 14/10/2021 من فترة االنعقاد

 حارس وطني إلى رائد رتب المشاركين

 مدرسة التدريب التخصصي الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 35-25 في الوضع الطبيعي

 25-20 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 شخصي )    /    (حضور  تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 الئق صحيا. .1 شروط الدورة
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .2

 طاقم آلية الصقر.تأهيل منتسبين الدورة ليكونوا  - هدف الدورة 

 المواد األساسية في الدورة
 لية.استخدام معدات اآل .1
 صول المخابرة.أقواعد و .2
 اللياقة البدنية. .3
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة الرقباء األوائل املستجدين 

 

 

 

 

 

 

  األوائل المستجديندورة الرقباء 
 

 عامة نوع الدورة

 7 رقم الدورة

 م31/3/2022 إلى م14/10/2021 من فترة االنعقاد

 المتطوعين رتب المشاركين

 مدرسة ضباط الصف واألفراد الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 تحدد من قبل القيادة في الوضع الطبيعي

 تحدد من قبل القيادة (في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا 

 (/      حضور شخصي ) تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 شروط الدورة
 أن يكون الئق صحيا وبدنيا. .1
 تحدد من القيادة في لجنة القبول. .2
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .3

 تأهيل المدنيين لدخول للسلك العسكري ليصبحوا ضباط صف برتبة  - هدف الدورة 
 .)رقيب أول( في الحرس الوطني

 المواد األساسية في الدورة

 اللياقة البدنية. .1
 النظام المنظم. .2
 األسلحة الخفيفة. .3
 الرمايات. .4
 الحاسب اآللي. .5
 اإلسعافات األولية. .6
 أساليب التعليم. .7
 الطبوغرافيا. .8
 مهارة الميدان والمعركة. .9
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة املستجدين االغرار 

 

 

 

 

 

 

  دورة المستجدين االغرار
 

 عامة نوع الدورة

 56 - 55 الدورةرقم 

 فترة االنعقاد
 3/2/2022 إلى 14/10/2021 من

 2/6/2022 إلى 3/2/2022 من

 المتطوعين رتب المشاركين

 مدرسة ضباط الصف واالفراد الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 تحدد من قبل القيادة في الوضع الطبيعي

 192 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 شروط الدورة
 تحدد من قبل القيادة في لجنة القبول. .1
2.  ً   .الئق صحيا
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .3

 .تأهيل المدنيين لدخول للسلك العسكري ليصبحوا أفراد برتبة - هدف الدورة 
 .)حارس وطني(  في الحرس الوطني 

 المواد األساسية في الدورة
 اللياقة البدنية. .1
 .نظام منظم .2
 األسلحة الخفيفة. .3
 الرمايات. .4
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة القتال يف املناطق املبنية 

 

 

 

 

  المبنية المناطق في دورة القتال
 

 خاصة نوع الدورة

 5 رقم الدورة

 16/12/2021 إلى 14/10/2021 من فترة االنعقاد

 رائد الى وطني حارس رتب المشاركين

 مدرسة التدريب التخصصي  الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 50-40 في الوضع الطبيعي

 35-25 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 حضور شخصي )    /   ( تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 شروط الدورة
 صحيا. الئق .1
 اجتياز اختبار اللياقة البدنية. .2
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .3

 أمن داخلي. ضباط وافرادتأهيل منتسبين الدورة ليكونوا  - هدف الدورة 

 المواد األساسية في الدورة

 القتال في المناطق المبنية. .1
 ميدان التدريب الجبلي. .2
 قتال متالحم. .3
 اللياقة البدنية. .4
 الرماية التكتيكية بالذخيرة الحية. .5
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة مآمري إشارة ) ض.ص.ف (

 

 

 

 

  

 

 مآمير إشارة ) ض.ص.ف (دورة 
 

 عامة الدورةنوع 

 24 - 23 رقم الدورة

 فترة االنعقاد
 18/11/2021 إلى 21/10/2021 من

 24/02/2022 إلى 27/01/2022 من

 حارس وطني إلى وكيل أول.  رتب المشاركين

 مدرسة التدريب التخصصي الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 25-20 في الوضع الطبيعي

 20-15 جائحة كورونا (في الظروف االستثنائية ) 

 حضور شخصي )    /    ( تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 الئق صحياَ. .1 شروط الدورة
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .2

في أصول المخابرة  منتسب الدورة ليصبح مأمور إشارة ملمتأهيل  - هدف الدورة 
 واألجهزة الالسلكية.

 الدورةالمواد األساسية في 
 .أصول مخابرة -1
 .أجهزة السلكية -2
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة آمر رامي آلية الكوت

 

 

 

 

 

 آمر رامي آلية الكوتدورة 
 

 خاصة نوع الدورة

 1 رقم الدورة

 16/12/2021 إلى 21/10/2021 من فترة االنعقاد

 وكيل عريف إلى نقيب رتب المشاركين

 مدرسة التدريب التخصصي الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 25-15 في الوضع الطبيعي

 20 - 10 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 حضور شخصي )   /    ( تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 شروط الدورة
 ان يكون حاصل على دورة سياقة وصيانة آلية الكوت .1
 الئق صحياً. .2
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .3

تحضير والتنظيم وإدارة اعمال القتال الكوت للصقل مهارة اطقم آلية  - هدف الدورة 
 .المختلفة لمستوى فصيل او سرية

 المواد األساسية في الدورة

 
 منظومة الرمي االوتوماتيكي.-4                        .سياقة وصيانة-1
 .أصول المخابرة-5                   .األسلحة المتوسطة-2
              .التكتيك )االستطالع( -3
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة إعداد مرتجم لغة اإلشارة 
املستوى مبتدئ

 

 

 

 

 

 

 مبتدئدورة اعداد مترجم لغة اإلشارة المستوى 
 

 عامة نوع الدورة

 4 رقم الدورة

 م23/12/2021 إلى م21/10/2021 من فترة االنعقاد

 حارس وطني إلى رائد رتب المشاركين

 فرع الحاسوب واللغات الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 15 في الوضع الطبيعي

 15 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (        حضور شخصي ) (     /تعليم عن بعد )    التدريب نوع

 ية للوحدات ذات الطابع االجتماعي.وولاأل .1 شروط الدورة
 تحدد الشروط العامة من قبل القيادة. .2

المستوى تأهيل منتسبي الدورة وإعدادهم كمترجمين لغة اإلشارة في  - هدف الدورة 
 .المبتدئ

 المواد األساسية في الدورة
 المستوى النظري. .1
 تطبيق عملي ومشاركة محلية وخارجية. .2
 .للغة االشارة المستوى التأسيسي .3
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة تشغيل وصيانة 
أجهزة التفتيش الوقائي 

 

 

 

 

  

 

  دورة تشغيل وصيانة أجهزة التفتيش الوقائي
 

 خاصة نوع الدورة

 6-5 رقم الدورة

 فترة االنعقاد
 18/11/2021 إلى 04/11/2021 من

 24/02/2022 إلى 10/02/2022 من

 حارس وطني إلى وكيل أول رتب المشاركين

 مدرسة التدريب التخصصي الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 40-35 في الوضع الطبيعي

 25-20 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (    /حضور شخصي )   تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 شروط الدورة
 الئق صحيا. .1
 اجتياز الفحص الطبي. .2
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .3

 التدريب على تشغيل وصيانة أجهزة التفتيش الوقائي.  - هدف الدورة 

 المواد األساسية في الدورة
 التعرف على أجهزة التفتيش. .1
 تشغيل أجهزة التفتيش. .2
 التفتيش.صيانة أولية ألجهزة  .3
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة األمن العسكري

 

 

 

 

 

 من العسكريدورة األ
 

 عامة نوع الدورة

 33 رقم الدورة

 25/11/2021 إلى 4/11/2021 من فترة االنعقاد

 حارس وطني الى وكيل ضابط رتب المشاركين

 مديرية االمن العسكري الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 35 في الوضع الطبيعي

 15 جائحة كورونا (في الظروف االستثنائية ) 

 (/        حضور شخصي ) (   /تعليم عن بعد )      التدريب نوع

 شروط الدورة
ان يعمل بمجال  –ان يكون حاصل على شهادة رابعة متوسط  –صحياً الئق  .1

  .امني بالوحدة
 .على جميع الطالب االلتزام بقواعد االنضباط العسكري واالوامر العسكرية .2
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .3

 .تأهيل منتسبي الدورة في مجال األمن العسكري - هدف الدورة 

 المواد األساسية في الدورة
  .امن االفراد .1
  .قئامن الوثا .2
 .امن المعلومات .3
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة التقدمية يف الحاسب اآللي 
 )ADVANCED(

 

 

 

 

 

  (ADVANCEDدورة التقدمية في الحاسب اآللي )
 

 عامة نوع الدورة

  2-1  رقم الدورة

 االنعقاد فترة
 م16/12/2021 إلى م11/11/2021 من

 م26/5/2022 إلى م21/4/2022 من

 رقيب فأعلى رتب المشاركين

 فرع الحاسوب واللغات الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 15 في الوضع الطبيعي

 15 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (        حضور شخصي ) (   / تعليم عن بعد )   التدريب نوع

 حاصل على دورة المقدمة بتقدير جيد جدا. .1 شروط الدورة
 %.60اجتياز اختبار تحديد المستوى بنسبة  .2

 تعليم منتسبي الدورة على التدريب المتقدم في مجال الحاسب اآللي. - هدف الدورة 

 المواد األساسية في الدورة

 (.Windows 10األسبوع األول : نظام تشغيل النوافذ ) .1
 (.Microsoft Word 2016األسبوع الثاني : معالجة النصوص ) .2
 (.Microsoft Excel 2016األسبوع الثالث : الجداول الحسابية ) .3
 األسبوع الرابع : اإلنترنت والبريد اإللكتروني. .4
 (. Microsoft PowerPoint 2016األسبوع الخامس : باوربوينت ) .5
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة القناصة املشرتكة 

 

 

 

 

 

  دورة القناصة المشتركة
 

 عامة نوع الدورة

 8 - 7 رقم الدورة

 30/12/2021 إلى 11/11/2021 من فترة االنعقاد

 24/3/2022 إلى 3/2/2022 من 

 رائد الى عريف رتب المشاركين

 فرع الرماية الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 12 في الوضع الطبيعي

 12 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 شروط الدورة

 ا.الئق صحي .1
 احضار الفحص الطبي. .2
 .مخزن (2حضار ) البندقية +إ .3
 احضار المسدس. .4
 اجتياز اختبار القبول. .5
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .6

 .تأهيل منتسب الدورة ليصبح قناص ميدان - هدف الدورة 

 األساسية في الدورةالمواد 

 احتياطات االمن والسالمة. .1
 جميع أنواع رمايات القناصة. .2
 لياقة بدنية. .3
 مهارات قناص. .4
 استخراج المعادالت. .5
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة مشغل مدرب أجهزة الرماية

 

 

 

 

 

 

 

 

 ل مدرب أجهزة الرمايةغدورة مش
 عامة نوع الدورة

 2 رقم الدورة

 25/11/2021 إلى 11/11/2021 من فترة االنعقاد

 حارس وطني الى نقيب  رتب المشاركين

 مركز المشبهات –ركن أول مشبهات والتدريب الفردي  الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 متدرب 20الى  15من  في الوضع الطبيعي

 متدربين 10 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

ً  .1 الدورةشروط   .الئق صحيا
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .2

 هدف الدورة 
 التدريب على كيفية استخدام أجهزة الرماية. .1
 رفع مستوى الرماية. .2
 تمكين المتدرب من تشغيل أجهزة الرماية. .3

 المواد األساسية في الدورة
 .شرح على جميع األسلحة  .1
  .شرح على أجهزة الميدان .2
  .وتركيب األسلحةتشغيل الميدان  .3
 .( CGI –ارمي او ال ترمي  –السيناريوهات ) الرماية التأهيلية  .4

 

 

 

 



80

كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة عرفاء الحظائر 

 

 

 

 

 

  دورة عرفاء الحظائر
 

 عامة نوع الدورة

 2 رقم الدورة

 م30/12/2021 إلى م18/11/2021 من فترة االنعقاد

 حارس وطني إلى عريف  رتب المشاركين

 الصف واألفرادمدرسة ضباط  الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 25-15 في الوضع الطبيعي

 15-10 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 الئق صحيا. .1 شروط الدورة
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .2

 عريف حضيرة وما يعادلها.تأهيل منتسبي الدورة ليصبح  - هدف الدورة 

 المواد األساسية في الدورة

 اللياقة البدنية. .1
 األسلحة الخفيفة. .2
 الرمايات. .3
 مهارة الميدان. .4
 واجبات عرفاء الحضائر في الميدان. .5
 اإلشارة. .6
 اإلسعافات األولية. .7
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة النظام املنظم 

 

 

 

 

 

  دورة النظام المنظم
 

 عامة نوع الدورة

 1 رقم الدورة

 م30/12/2021 إلى م18/11/2021 من فترة االنعقاد

 حارس وطني إلى رقيب أول رتب المشاركين

 مدرسة ضباط الصف واألفراد الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 25-15 في الوضع الطبيعي

 15-10 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/       حضور شخصي ) تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 الئق صحيا. .1 شروط الدورة
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .2

 تؤهل المنتسب للدورة بالترشيح مستقبال لدورة مدرب  النظام المنظم. - هدف الدورة 

 اللياقة البدنية.  .1 المواد األساسية في الدورة
 النظام المنظم. .2
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة أساسيات التدريب

 

 

 

 

 

 

 أساسيات التدريبدورة 
 عامة نوع الدورة

 1 رقم الدورة

 25/11/2021 إلى 18/11/2021 من فترة االنعقاد

 رائد إلى عقيد رتب المشاركين

 فرع التأهيل الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 20 في الوضع الطبيعي

 20 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 المدربين –الدورة مخصصة لكل من )ضباط تدريب الوحدات  - شروط الدورة
 المخططين والمنفذين للتدريب( –والمحاضرات 

 رفع مستوى التخطيط والتنفيذ للدورات - هدف الدورة 

 المواد األساسية في الدورة
 التخطيط للتدريب. .1
 تنفيذ التدريب. .2
 تقييم التدريب. .3
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة مشغل ومدرب مراكز القادة

 

 

 

 

 

 مراكز القادة ل ومدربغدورة مش
 عامة نوع الدورة

 3 رقم الدورة

 9/12/2021 إلى 25/11/2021 من فترة االنعقاد

 عريف الى رائد  رتب المشاركين

 مركز المشبهات –ركن أول مشبهات والتدريب القادة  الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 12 في الوضع الطبيعي

 9 كورونا (في الظروف االستثنائية ) جائحة 

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 شروط الدورة
 الئق صحياً.  .1
2.  ً  .لم يحصل على دورة مسبقا
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .3

 الدورة تأهيلية الستخدام مشبهات تدريب القادة. - هدف الدورة 

 المواد األساسية في الدورة

 وتخطيط التمارين.برنامج اعداد  .1
 دارة االزمات المدنية.برنامج إ .2
 برنامج نظام االتصال. .3
 دارة الميدان والمعاضل.إ .4
 برنامج التدريب على القيادة والسيطرة. .5
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة الطلبة الضباط االختصاص 

 

 

 

 

 

  دورة الطلبة الضباط االختصاص
 

 عامة نوع الدورة

 31 رقم الدورة

 20/1/2022 إلى 30/9/2021 من فترة االنعقاد

 طالب ضابط المشاركينرتب 

 مدرسة الضباط الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 60 في الوضع الطبيعي

 30 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) (   /تعليم عن بعد )      التدريب نوع

 .حسب ما يذكر في اإلعالن الرسمي .1 شروط الدورة
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .2

تأهيل المدنيين لدخول للسلك العسكري ليصبحوا ضباط في الحرس  - هدف الدورة 
 .الوطني

 المواد األساسية في الدورة
 .األسلحة  –ناظم منظم  -اللياقة البدنية   .1
 .مهارة معركة  –مهارة ميدان  –الرماية  .2
  .التكتيك –واجبات اإلركان  –طبوغرافيا  .3
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة الوكالء املرشحني لرتبة مالزم 

 

 

 

 

 

  دورة الوكالء المرشحين لرتبة مالزم
 

 عامة نوع الدورة

 17 رقم الدورة

 2/6/2022 إلى 10/2/2022 من فترة االنعقاد

 تحدد من قبل لجنة القبول رتب المشاركين

 مدرسة الضباط الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 60 في الوضع الطبيعي

 30 جائحة كورونا ( في الظروف االستثنائية )

 (/        حضور شخصي ) (    /تعليم عن بعد )     التدريب نوع

 .حسب  ما يذكر في اإلعالن الرسمي .1 شروط الدورة
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .2

 .تأهيل الوكالء في الحرس الوطني ليصبحوا ضباط في الحرس الوطني - هدف الدورة 

 الدورةالمواد األساسية في 
  .األسلحة –ناظم منظم  -اللياقة البدنية   .1
 مهارة معركة. –مهارة ميدان  –الرماية   .2
  .التكتيك –واجبات اإلركان  –طبوغرافيا  .3
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة تدريب مشبهات اآلليات الخفيفة

 

 

 

 

 

 

 ليات الخفيفةدورة تدريب مشبهات اآل
 عامة نوع الدورة

 1 رقم الدورة

 23/12/2021 إلى 16/12/2021 من فترة االنعقاد

 حارس وطني الى وكيل ضباط  المشاركينرتب 

 مركز المشبهات –ركن أول مشبهات والتدريب االطقم  الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 متدرب 15الى  10من  في الوضع الطبيعي

 متدربين 10 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 شروط الدورة
  .ًالئق صحيا  .1
2.  ً  .لم يحصل على دورة مسبقا
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .3

 .تدريب وتأهيل مدرب ومشغل مشبهات اآلليات الخفيفة - هدف الدورة 

 .سيطرة اآلمر -إجراءات السالمة  –شرح النظام  .1 المواد األساسية في الدورة
 .مهارة الرامي  –إعداد التمارين طريقة  –الدخول إلى النظام  .2
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة فن التعامل مع األسلحة الخفيفة

 

 

 

 

 

 دورة فن التعامل مع األسلحة الخفيفة

 
 خاصة نوع الدورة

 1 رقم الدورة

 27/1/2022 إلى 6/1/2022 من فترة االنعقاد

 حارس وطني الى وكيل أول رتب المشاركين

 فرع الرماية الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 24 الطبيعيفي الوضع 

 12 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 شروط الدورة
 الئق صحياً. .1
 .مخزن ( يوم التحضير 2احضار )البندقية +  .2
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .3

تأهيل ضباط الصف واألفراد على كيفية التعامل مع األسلحة الخفيفة   - هدف الدورة 
 .والذخائر

 المواد األساسية في الدورة

 األمن والسالمة في الميدان. تاحتياطا .1
 فن التعامل مع األسلحة الخفيفة. .2
 طريقة التعامل مع األعطال. .3
 مهارات الرماية نهارية + ليلية. .4
 التعرف على الذخائر واستخداماتها. .5
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة الرقباء األوائل الحاصلني 
على شهادة البكالوريوس 

 

 

 

 

  دورة الرقباء األوائل الحاصلين على شهادة البكالوريوس
 عامة نوع الدورة

 11 رقم الدورة

 24/3/2022 إلى 20/1/2022 من فترة االنعقاد

 تحدد من قبل لجنة القبول رتب المشاركين

 مدرسة ضباط الصف واألفراد الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 تحدد من قبل لجنة القبول في الوضع الطبيعي

 تحدد من قبل لجنة القبول في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/       حضور شخصي ) تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 شروط الدورة
 تحدد من قبل لجنة القبول. .1
 الئق صحياً. .2
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .3

 .الصف من منتسبي الحرس الوطني لترقيتهم لرتبة رقيب أولتأهيل ضباط  - هدف الدورة 

 المواد األساسية في الدورة

 اللياقة البدنية. .1
 نظام منظم. .2
 أسلحة خفيفة. .3
 الرمايات. .4
 الدفاع الكيماوي. .5
 الطبوغرافية. .6
 أساليب التعليم. .7
 فن القيادة.  .8
 اإلسعافات األولية. .9
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة الرتقية للوكالء األوائل 
الحاصلني على شهادة البكالوريوس

 

 

 

 

 على شهادة البكالوريوس دورة الترقية للوكالء األوائل الحاصلين
 عامة   نوع الدورة

 11 رقم الدورة

 24/3/2022 إلى 20/1/2022 من فترة االنعقاد

 تحدد من قبل لجنة القبول رتب المشاركين

 مدرسة ضباط الصف واألفراد الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 تحدد من قبل لجنة القبول في الوضع الطبيعي

 تحدد من قبل لجنة القبول االستثنائية ) جائحة كورونا (في الظروف 

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 شروط الدورة
 تحدد من قبل لجنة القبول. .1
2.  ً   .الئق صحيا
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .3

 .لترقيتهم لرتبة وكيل أولتأهيل ضباط الصف من منتسبي الحرس الوطني  - هدف الدورة 

 المواد األساسية في الدورة

 اللياقة البدنية. .1
 نظام منظم. .2
 أسلحة خفيفة. .3
 الرمايات. .4
 الدفاع الكيماوي. .5
 الطبوغرافية. .6
 أساليب التعليم. .7
 فن القيادة.  .8
 اإلسعافات األولية. .9
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة األسلحة الخفيفة 

 

 

 

 

  دورة األسلحة الخفيفة
 عامة نوع الدورة

 1 رقم الدورة

 10/3/2022 إلى 27/1/2022 من االنعقادفترة 

 حارس وطني الي رقيب أول رتب المشاركين

 مدرسة ضباط الصف واألفراد الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 25-15 في الوضع الطبيعي

 15-10 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

ً ئال .1 شروط الدورة  .ق صحيا
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .2

 تأهيل منتسب الدورة للترشح مستقبالً لدورة مدرب أسلحة خفيفة. - هدف الدورة 

 المواد األساسية في الدورة
 اللياقة البدنية.  .1
 األسلحة الخفيفة. .2
 الرمايات. .3
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة مدرب أسلحة إسناد

 

 

 

 

  

 

 مدرب أسلحة إسناددورة 
 

 خاصة نوع الدورة

 1 رقم الدورة

 10/03/2022 إلى 03/02/2022 من فترة االنعقاد

 حارس وطني إلى نقيب رتب المشاركين

 مدرسة التدريب التخصصي الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 25-15 في الوضع الطبيعي

 20-10 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 حضور شخصي )     /   ( بعد )        ( تعليم عن التدريب نوع

 شروط الدورة
 الئق صحياَ. .1
 اجتياز اختبار القبول. .2
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .3

 مدربين أسلحة اسناد .تأهيل منتسبين الدورة ليكونوا  - هدف الدورة 

 .التدريب على أسلحة االسناد .1 المواد األساسية في الدورة
 .إدارة ميدان الرماية .2
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة تأهيل مدربني أطقم آلية الرقة

 

 

 

 

  

 

 لية الرقةآطقم أتأهيل مدربين دورة 
 خاصة نوع الدورة

 1 رقم الدورة

 10/03/2022 إلى 03/02/2022 من فترة االنعقاد

 حارس وطني إلى نقيب رتب المشاركين

 مدرسة التدريب التخصصي الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 25-15 في الوضع الطبيعي

 15-10 االستثنائية ) جائحة كورونا (في الظروف 

 حضور شخصي )   /     ( تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 شروط الدورة
 أن يكون الئق صحياَ. .1
 (.35( إلى )21العمر من ) .2
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .3

 تأهيل ضباط الصف واالفراد لتدريب اطقم آلية الرقة. - هدف الدورة 

 األساسية في الدورةالمواد 

 
 برج وتسليح الية الرقة. .1
 إدارة الميدان. .2
 جهاز اتصال البانثر. .3
 أساليب تعليم. .4
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة تأسيسية الشرطة العسكرية 

 

 

 

 

  دورة تأسيسية الشرطة العسكرية
 

 خاصة نوع الدورة

 33 رقم الدورة

 10/03/2022 إلى 03/02/2022 من فترة االنعقاد

 حارس وطني إلى وكيل أول رتب المشاركين

 مدرسة التدريب التخصصي العاقدة للدورةالجهة 

 طاقة الدورة
 25 - 15 في الوضع الطبيعي

 20 - 10 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 حضور شخصي )    /    ( تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 شروط الدورة
 الئق صحيا. .1
 .(35( إلى )18العمر من ) .2
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .3

 تأهيل ضباط الصف واالفراد ألداء واجب عنصر الشرطة العسكرية. - هدف الدورة 

 المواد األساسية في الدورة

 الشرطة العسكرية. .1
 األسلحة. .2
 اإلشارة . .3
 اللياقة البدنية . .4
 الدفاع الكيماوي . .5
 اإلسعافات األولية . .6
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة تأسيسية مكافحة 
وفض الشغب 

 

 

 

 

  الشغب وفض دورة تأسيسية مكافحة
 

 خاصة نوع الدورة

 12 رقم الدورة

 31/03/2022 إلى 03/02/2022 من فترة االنعقاد

 رائد الى وطني حارس رتب المشاركين

 مدرسة التدريب التخصصي الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 120-50 في الوضع الطبيعي

 50-30 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 حضور شخصي )    /     ( تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 شروط الدورة
 صحيا. الئق .1
 . 35 الى 18 من العمر .2
 . األساسية الدورة مراحل اجتياز .3
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .4

 .د شغبافروأ ضباط تأهيل منتسبين الدورة ليكونوا - هدف الدورة 

 المواد األساسية في الدورة

 .مكافحة وفض الشغب .1
 .رياضة .2
 .قبض وسيطرة .3
 .اسعافات أولية .4
 .دفاع كيماوي .5
 .التعامل مع الحرائق .6
 .الضبط و الربط العسكري .7
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة إعداد مرتجم لغة اإلشارة 
املستوى املتقدم 

 

 

 

 

 

  دورة اعداد مترجم لغة اإلشارة المستوى المتقدم
 

 عامة نوع الدورة

 3 رقم الدورة

 م17/3/2022 إلى م3/2/2022 من فترة االنعقاد

 حارس وطني إلى رائد رتب المشاركين

 فرع الحاسوب واللغات الجهة العاقدة 

 طاقة الدورة
 15 في الوضع الطبيعي

 15 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/         حضور شخصي ) تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 شروط الدورة
 ية للوحدات ذات الطابع االجتماعي.واألول .1
 العامة من قبل القيادة.تحدد الشروط  .2
 أن يكون حاصل على دورة إعداد مترجم لغة اإلشارة المستوى المبتدئ. .3
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .4

تأهيل منتسبي الدورة وإعدادهم كمترجمين لغة اإلشارة في المستوى  - هدف الدورة 
 .المتقدم

 المواد األساسية في الدورة
 المستوى النظري. .1
 عملي ومشاركة محلية وخارجية.تطبيق  .2
 .للغة االشارة المستوى التقدمي .3
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة التحليل اإلحصائي 
باستخدام اإلكسل 

 

 

 

 

 

  دورة التحليل اإلحصائي باستخدام اإلكسل
 

 عامة نوع الدورة

  2 - 1 رقم الدورة

 فترة االنعقاد
 م24/2/2022 إلى م3/2/2022 من

 م21/4/2022 إلى م31/3/2022 من

 الضباط وضباط الصف رتب المشاركين

 فرع الحاسوب واللغات الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 15 في الوضع الطبيعي

 15 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 شروط الدورة
 حاصل على دورة المقدمة بتقدير ممتاز على األقل. .1
 %.60المستوى بنسبة اجتياز اختبار تحديد  .2
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .3

 .تأهيل المتدربين على برنامج )التحليلي اإلحصائي باستخدام االكسل( - هدف الدورة 

 .(Microsoft Excel 2016الجداول الحسابية ) - المواد األساسية في الدورة
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة مدرب ومشغل مشبهات االطقم

 

 

 

 

 

 

 

 دورة مدرب ومشغل مشبهات االطقم

 
 عامة نوع الدورة

 5 رقم الدورة

 17/2/2022 إلى 3/2/2022 من فترة االنعقاد

 حارس وطني الى وكيل ضباط  رتب المشاركين

 مركز المشبهات –ركن أول مشبهات والتدريب االطقم  الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 متدرب 15الى  10 في الوضع الطبيعي

 متدربين 10 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 شروط الدورة
1.   ً   .الئق صحيا
2.  ً  .لم يحصل على دورة مسبقا
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .3

 .تدريب وتأهيل مدرب ومشغل مشبهات األطقم - هدف الدورة 

 المواد األساسية في الدورة
 .إجراءات السالمة –شرح محطة التدريب  .1
 .طريقة إعداد التمارين –لدخول إلى النظام  .2
 .سيطرة اآلمر –مهارات الرامي  .3
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة أفـــــــــراد املشـــــاة 

 

 

 

 

 

 

  دورة أفـــــــــراد المشـــــاة
 

 خاصة نوع الدورة

 21 رقم الدورة

 31/03/2022 إلى 17/02/2022 من فترة االنعقاد

 حارس وطني إلى وكيل ضابط        رتب المشاركين

 مدرسة التدريب التخصصي الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 25 - 15 في الوضع الطبيعي

 20 - 10 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 حضور شخصي )    /    ( تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

ً  .1 شروط الدورة  .الئق صحيا
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .2

 .صقل المهارات الفردية للمتدرب .1 هدف الدورة 
 .األلمام التام باألسلحة الخاصة بأفراد المشاة .2

 المواد األساسية في الدورة

 
 .أسلحة أفراد المشاة .1
 .المهارات الفردية والجماعية .2
 .التكتيكات والتشكيالت .3
 .مشبهات األسلحة الخفيفة .4
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة القبض والسيطرة 

 

 

 

 

 

  دورة القبض والسيطرة
 

 خاصة نوع الدورة

 5 رقم الدورة

 31/03/2022 إلى 03/03/2022 من فترة االنعقاد

 حارس وطني الى رائد رتب المشاركين

 مدرسة التدريب التخصصي الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 35-25 في الوضع الطبيعي

 25-15 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 حضور شخصي )    /    ( (   تعليم عن بعد )      التدريب نوع

 شروط الدورة
 أن يكون الئق صحيا .  .1
 . 35الى  18العمر من  .2
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .3

 .( قبضفرد  -قبض  ضابط) ألعداد ضباط وأفراد امن داخلي  - هدف الدورة 

 المواد األساسية في الدورة

 .القبض  .1
 .السيطرة .2
 .الرياضة .3
 .اسعافات أولية .4
 .و الربط العسكري الضبط .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دورة أفـــــــــراد المشـــــاة
 

 خاصة نوع الدورة

 21 رقم الدورة

 31/03/2022 إلى 17/02/2022 من فترة االنعقاد

 حارس وطني إلى وكيل ضابط        رتب المشاركين

 مدرسة التدريب التخصصي الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 25 - 15 في الوضع الطبيعي

 20 - 10 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 حضور شخصي )    /    ( تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

ً  .1 شروط الدورة  .الئق صحيا
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .2

 .صقل المهارات الفردية للمتدرب .1 هدف الدورة 
 .األلمام التام باألسلحة الخاصة بأفراد المشاة .2

 المواد األساسية في الدورة

 
 .أسلحة أفراد المشاة .1
 .المهارات الفردية والجماعية .2
 .التكتيكات والتشكيالت .3
 .مشبهات األسلحة الخفيفة .4
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة سياقة وصيانة آلية السالم 

 

 

 

 

 

 

  آلية السالم سياقة وصيانة دورة
 

 خاصة نوع الدورة

 9 رقم الدورة

 31/03/2022 إلى 03/03/2022 من فترة االنعقاد

 حارس وطني الى رائد رتب المشاركين

 مدرسة التدريب التخصصي الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 30-25 في الوضع الطبيعي

 20-15 الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (في 

 حضور شخصي )    /    ( تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 شروط الدورة
 . الئق صحيا .1
 .35الى  18العمر من  .2
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .3

بكل ما  تأهيل منتسبي الدورة لسياقة و صيانة آلية السالم و اإللمام التام - هدف الدورة 
 .يحيط باآللية

 المواد األساسية في الدورة
 . الضبط و الربط العسكري .1
 .مادة آلية السالم ) نظري ( .2
 .مادة آلية السالم )عملي ( .3
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة أساسيات 
استخدام أمن األجهزة الذكية 

 

 

 

 

 

 

  دورة أساسيات استخدام أمن األجهزة الذكية
 

 عامة نوع الدورة

 1 رقم الدورة

 م31/3/2022 إلى م17/3/2022 من فترة االنعقاد

 رقيب فأعلى رتب المشاركين

 فرع الحاسوب واللغات الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 12 في الوضع الطبيعي

 12 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (        حضور شخصي ) (    /تعليم عن بعد )     التدريب نوع

 األقل. حاصل على دورة المقدمة بتقدير جيد جدا على - شروط الدورة

 .ستخدام األجهزة الذكيةإتأهيل منتسبي الدورة على كيفية  - هدف الدورة 

 التشغيل. والتعرف على نظاماستخدام األجهزة الذكية  .1 المواد األساسية في الدورة
 النسخ االحتياطي واستعادة الملفات والتعامل مع متجر البرامج. .2
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورات المعـاون 
لإلسـنـــاد اإلداري
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة تشغيل وسياقة شاحنات عسكرية

 

 

 

 

 

 

 دورة تشغيل وسياقة شاحنات عسكرية
 

 عامة نوع الدورة

 23 رقم الدورة

 30/9/2021 إلى 9/9/2021 من فترة االنعقاد

 حارس وطني الى وكيل ضباط رتب المشاركين

 فرع النقليات الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 20 في الوضع الطبيعي

 10 االستثنائية ) جائحة كورونا (في الظروف 

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 شروط الدورة

 .أن يكون الوحدة مستخدمة لأللية .1
 .اجتياز الفحص الطبي .2
 . 21ل المرشح عن عمر الئق .3
 .حصول المرشح على رخصة عامة .4
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .5

 تأهيل المرشح على تشغيل وسياقة الشاحنات العسكرية. - هدف الدورة 

 تشغيل الشاحنات العسكرية. .1 المواد األساسية في الدورة
 سياقة الشاحنات العسكرية. .2
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة خط اول برج 25 ملم 
ألليات الرقة )1(

 

 

 

 

 

 

 (1ملم ألليات الرقة ) 25دورة خط اول برج 
 

 خاصة نوع الدورة

 6 - 5 رقم الدورة

 فترة االنعقاد
 23/9/2021 إلى 16/9/2021 من

 م9/12/2021 إلى م2/12/2021 من

 حارس وطني الى رقيب رتب المشاركين

 مديرية الخدمات الفنية –مركز التدريب الفني  الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 15 في الوضع الطبيعي

 7 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 شروط الدورة
 .منتسبي لواء التعزيزلالدورة خاصة  .1
 .يعادلها ( او ما1حاصل على دورة سياقة وقيادة الية الرقة ) .2
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .3

 خطتوعية ورفع من مستوى منتسبي لواء التعزيز في كيفية التعامل مع  - هدف الدورة 
 .(1) الرقة ألليات ملم 25 برج اول

 المواد األساسية في الدورة
 .ملم 25مدفع  على عملاللية آشرح  .1
 .ملم 25صيانة مدفع  .2
 .ملم 25التدريب على تشغيل مدفع  .3

 

 

 

 



105

كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة مبادئ الكهرباء للضباط

 

 

 

 

 

 

 دورة مبادئ الكهرباء للضباط
 عامة نوع الدورة

 4 - 3 – 2 رقم الدورة

 فترة االنعقاد

 23/9/2021 إلى 16/9/2021 من

 10/2/2022 إلى 3/2/2022 من

 26/5/2022 إلى 19/5/2022 من

 مالزم الى رائد رتب المشاركين

 مديرية الخدمات الفنية –مركز التدريب الفني  الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 6 في الوضع الطبيعي

 6 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (        حضور شخصي ) (    /تعليم عن بعد )     التدريب نوع

 .ال يسمح اإللتحاق بالدورة من كان تخصصه هندسة - شروط الدورة

توعية ورفع مستوى منتسبي الحرس الوطني في كيفية التعامل مع الطاقة  - هدف الدورة 
 .الكهربائية

 المواد األساسية في الدورة

 .تعريف وتاريخ الطاقة الكهربائية ومصادرها  .1
 .الفيزيائية للكهرباءالخواص  .2
 .التوصيالت الكهربائية .3
 .كيفية استخدام الطاقة الكهربائية .4
 .إرشادات ونصائح عامة .5
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة الخط األول شاصي 
آلليات الرقة )1(

 

 

 

 

 

 

 (1دورة الخط األول شاصي آلليات الرقة )
 

 خاصة نوع الدورة

 6 - 5 رقم الدورة

 فترة االنعقاد
 30/9/2021 إلى 23/9/2021 من

 م16/12/2021 إلى م9/12/2021 من

 حارس وطني الى رقيب أول رتب المشاركين

 مديرية الخدمات الفنية –مركز التدريب الفني  الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 15 في الوضع الطبيعي

 7 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )       ( التدريب نوع

 شروط الدورة
 خاصة بمنتسبي لواء التعزيز.الدورة  .1
 ( أو ما يعادلها.1حاصل على دورة سياقة وقيادة آلية الرقة ) .2
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .3

 الخطمن مستوى منتسبي لواء التعزيز في كيفية التعامل مع توعية ورفع  - هدف الدورة 
 .(1) الرقة آلليات شاصي األول

 المواد األساسية في الدورة
 ( وملحقاتها.1آلية عمل محرك آلية الرقة ) شرح .1
 الصيانة الوقائية. .2
 التدريب على االخالء وقيادة االلية.  .3
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة تنشيطية للعاملني 
بمجال اإلسعاف

 

 

 

 

 

 

 دورة تنشيطية للعاملين بمجال اإلسعاف
 

 خاصة نوع الدورة

 2 - 1 رقم الدورة

 فترة االنعقاد
 30/9/2021 إلى 23/9/2021 من

 4/11/2021 الى 28/10/2021 من

 وكيل أول الى  حارس وطني المشاركينرتب 

 مديرية الخدمات الطبية الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 20 في الوضع الطبيعي

 15 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )       ( التدريب نوع

 شروط الدورة

1.  ً  .الئق صحيا
 بالقاعة وال تطبق خاصية التعليم عن بعد.انعقاد الدورة  .2
لمنتسبي ركن أول طوارئ طبية وقيادة الحماية والتعزيز )العاملين بفصيل  .3

 .اإلسعاف الطبي(
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .4

 .رفع مستوى الطبي لمنتسبي الحرس الوطني - هدف الدورة 

 المواد األساسية في الدورة
 في مجال اإلسعافات األولية للمصابين. تقديم العناية الفورية .1
 -الحروق  - االغماء –الجروح -النزيف )التدريب على كيفية التعامل مع  .2

 .(ضربة الشمس -الكسور 
 .طبيق عملية اإلنعاش القلبي والرئويت .3
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة ركن فني آليات السور

 

 

 

 

 

 دورة ركن فني آليات السور
 

 خاصة نوع الدورة

 5 - 4 رقم الدورة

 فترة االنعقاد
 14/10/2021 إلى 30/9/2021 من

 10/3/2022 إلى 24/2/2022 من

 حارس وطني الى رقيب أول رتب المشاركين

 مديرية الخدمات الفنية –مركز التدريب الفني  الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 15 في الوضع الطبيعي

 7 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) بعد )       (تعليم عن  التدريب نوع

 شروط الدورة
 الدورة خاصة بمنتسبي لواء التعزيز. .1
 حاصل على دورة سياقة وقيادة آلية السور. .2
 .ال يسمح من اجتاز الدورة ان يلتحق بها مره أخرى .3
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .4

 ركنالتعزيز في كيفية التعامل مع وتوعية ورفع من مستوى قيادة الحماية  - هدف الدورة 
 .السور آليات فني

 المواد األساسية في الدورة
 تعليم آلية عمل المحركات. .1
 شرح مهمات وواجبات الركن الفني. .2
 التدريب على االخالء وقيادة اآللية. .3
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة الوقاية من الحريق

 

 

 

 

 

 

 دورة الوقاية من الحريق
 

 عامة نوع الدورة

 26 رقم الدورة

 14/10/2021 إلى 7/10/2021 من فترة االنعقاد

 وكيل ضابط الى حارس وطني  رتب المشاركين

 فرع اإلطفاء الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 20 في الوضع الطبيعي

 15 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )       ( التدريب نوع

 .الفحص الطبياجتياز  .1 شروط الدورة
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .2

 .تأهيل منتسبي الدورة للتعامل مع الحرائق والوقاية منها  - هدف الدورة 

 المواد األساسية في الدورة
 الحرائق ومسبباتها. .1
 أنواع الحرائق. .2
 فحص الحريق. .3
 تطبيقات عملية للمكافحة. .4
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة االسعافات األولية 
لضباط الصف واالفراد

 

 

 

 

 

 الصف واالفراددورة االسعافات األولية لضباط 
 عامة نوع الدورة

 104 - 103 رقم الدورة

 فترة االنعقاد
 14/10/2021 إلى 7/10/2021 من

 24/3/2022 إلى 17/3/2022 من

 حارس وطني إلى وكيل أول رتب المشاركين

 مديرية الخدمات الطبية الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 20 في الوضع الطبيعي

 15 االستثنائية ) جائحة كورونا (في الظروف 

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )       ( التدريب نوع

 الئق صحياً. .1 شروط الدورة
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .2

 .اإلسعافات االوليةاإللمام بمنتسب الدورة على  تأهيل - هدف الدورة 

 المواد األساسية في الدورة
 الفورية في مجال اإلسعافات األولية للمصابين.تقديم العناية  .1
 -الحروق  - االغماء –الجروح -النزيف )التدريب على كيفية التعامل مع  .2

 .(ضربة الشمس -الكسور 
 .طبيق عملية اإلنعاش القلبي والرئويت .3
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة تخزين 
األسلحة والذخائر للوحدات

 

 

 

 

 

 دورة تخزين األسلحة والذخائر للوحدات
 

 عامة نوع الدورة

 31 رقم الدورة

 18/11/2021 إلى 7/10/2021 من االنعقادفترة 

 رقيب الى وكيل اول رتب المشاركين

 ركن أول ذخيرة الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 30 في الوضع الطبيعي

 20 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 شروط الدورة
1.  ً  . الئق صحيا
 .ان يعمل بمجال األسلحة والذخائر  .2
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .3

 .تأهيل المنتسب على كيفية تخزين األسلحة والذخائر - هدف الدورة 

 .مقدمة عن األسلحة والذخائر - المواد األساسية في الدورة
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة تشغيل وسياقة آليات ثقيلة

 

 

 

 

 

 ثقيلة آليات دورة تشغيل وسياقة
 

 خاصة الدورةنوع 

 22 رقم الدورة

 11/11/2021 إلى 14/10/2021 من فترة االنعقاد

 وكيل ضابط حارس وطني الى  رتب المشاركين

 فرع النقليات الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 20 في الوضع الطبيعي

 10 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) (  تعليم عن بعد )       التدريب نوع

 شروط الدورة

 .خاصة لفرع النقليات .1
 .اجتياز الفحص الطبي .2
 .21المرشح عن عمر  الئق .3
 .حصول المرشح على رخصة عامة .4
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .5

 .يل وسياقة االليات الثقيلةغتأهيل المرشح على تش - هدف الدورة 

 الشاحنات العسكرية. تشغيل .1 المواد األساسية في الدورة
 .سياقة االليات الثقيلة .2
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة مقدمة يف الكهرباء

 

 

 

 

 

 دورة مقدمة في الكهرباء
 

 عامة نوع الدورة

 5 - 4 – 3 رقم الدورة

 فترة االنعقاد

 م21/10/2021 إلى م14/10/2021 من

 م23/12/2021 إلى م16/12/2021 من

 17/3/2022 إلى 10/3/2022 من

 وكيل ضابطالى  حارس وطني  رتب المشاركين

 مديرية الخدمات الفنية –مركز التدريب الفني  الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 10 في الوضع الطبيعي

 7 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )       ( التدريب نوع

 تخصصه فني كهرباء.باإللتحاق بالدورة من كان  ال يسمح .1 شروط الدورة
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .2

توعية ورفع مستوى منتسبي الحرس الوطني الكويتي في كيفية التعامل  - هدف الدورة 
 مع الطاقة الكهربائية.

 المواد األساسية في الدورة
 تعريف وتاريخ الطاقة الكهربائية ومصدرها. .1
 تدريس مبادئ الدائرة الكهربائية. .2
 عملي للدائرة الكهربائية. تطبيق .3
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة نظام التكييف والتربيد

 

      

 

 

 

 

 دورة نظام التكييف والتبريد
 

 عامة نوع الدورة

 3 - 2 – 1 رقم الدورة

 فترة االنعقاد

 28/10/2021 إلى 21/10/2021 من

 24/3/2022 إلى 17/3/2022 من

 19/5/2022 إلى 12/5/2022 من

 وكيل ضابط الى حارس وطني  رتب المشاركين

 مديرية الخدمات الفنية –مركز التدريب الفني  الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 10 في الوضع الطبيعي

 7 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )       ( التدريب نوع

 كهرباء.تخصصه فني باإللتحاق بالدورة من كان  ال يسمح .1 شروط الدورة
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .2

توعية ورفع مستوى منتسبي الحرس الوطني الكويتي في كيفية عمل نظام  - هدف الدورة 
 التبريد.

 المواد األساسية في الدورة
 تعريف نظام التكييف والتبريد ومكوناته. .1
 أنواع أنظمة التكييف والتبريد وطريقة عملها. .2
 التكييف والتبريد والتعامل معها.ة استخدام أنظمة كيفي .3
 عامة.النصائح الإلرشادات وا .4
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة خط أول آليات خفيفة

 

 

 

 

 

 

 دورة خط أول آليات خفيفة
 عامة نوع الدورة

 4 - 3 – 2 – 1 رقم الدورة

 فترة االنعقاد

 م4/11/2021 إلى م 28/10/2021 من

 م2/12/2021 إلى م25/11/2021 من

 24/2/2022 إلى 17/2/2022 من

 17/3/2022 إلى 10/3/2022 من

 وكيل ضابط الى حارس وطني  رتب المشاركين

 مديرية الخدمات الفنية –مركز التدريب الفني  الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 15 في الوضع الطبيعي

 7 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )       ( التدريب نوع

ً  .1 شروط الدورة  .الئق صحيا
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .2

توعية ورفع مستوى منتسبي الحرس الوطني الكويتي في كيفية التعامل  - هدف الدورة 
 .خفيفة آليات أول خطمع 

 المواد األساسية في الدورة
 شرح آلية عمل اآللية الخفيفة. .1
 شرح طريقة تبديل اإلطارات. .2
 النظام الكهربائي لآللية الخفيفة.شرح كيفية عمل  .3
 شرح طريقة فحص وتبديل الزيت والفلتر لمكينة اآللية الخفيفة. .4
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة خط أول برج 25 ملم
لآلليات الرقة )2(

 

 

 

 

 (2ملم لآلليات الرقة ) 25دورة خط أول برج 
 

 خاصة نوع الدورة

 2 – 1 رقم الدورة

 فترة االنعقاد
 م11/11/2021 إلى م4/11/2021 من

 10/2/2022 إلى 3/2/2022 من

 رقيب أول الى حارس وطني  المشاركينرتب 

 مديرية الخدمات الفنية –مركز التدريب الفني  الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 15 في الوضع الطبيعي

 7 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )       ( التدريب نوع

 شروط الدورة
 خاصة بمنتسبي لواء التعزيز.الدورة  .1
 ( او ما يعادلها .1حاصل على دورة سياقة وقيادة آلية الرقة ) .2
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .3

 خطتوعية ورفع من مستوى منتسبي لواء التعزيز في كيفية التعامل مع  - هدف الدورة 
 .(2) الرقة لآلليات ملم 25 برج أول

 المواد األساسية في الدورة
 ملم. 25مدفع على عمل الشرح آلية  .1
 ملم. 25صيانة مدفع  .2
 ملم. 25التدريب على تشغيل مدفع  .3
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة فني مخازن

 

 

 

 

 

 دورة فني مخازن
 عامة نوع الدورة

 8 رقم الدورة

 25/11/2021 إلى 4/11/2021 من فترة االنعقاد

 حارس وطني الى وكيل اول  رتب المشاركين

 فرع االمداد الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 20 في الوضع الطبيعي

 10 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 شروط الدورة
 .حاصل على شهادة الثانوية العامة  .1
 .اجتياز الفحص الطبي .2
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .3

 .تأهيل منتسبي الدورة ليصبحوا فني مخزن في الوحدة  - هدف الدورة 

 .نظم إدارة المخازن واصول التخزين - المواد األساسية في الدورة
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة الخط األول شاصي
لآلليات الرقة )2(

 

 

 

 

 (2دورة الخط األول شاصي لآلليات الرقة )
 

 خاصة نوع الدورة

 2 - 1 رقم الدورة

 فترة االنعقاد
 م18/11/2021 إلى م11/11/2021 من

 17/2/2022 إلى 10/2/2022 من

 رقيب أول الى حارس وطني  رتب المشاركين

 مديرية الخدمات الفنية –مركز التدريب الفني  الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 15 في الوضع الطبيعي

 7 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )       ( التدريب نوع

 شروط الدورة
 الدورة خاصة بمنتسبي لواء التعزيز. .1
 ( او ما يعادلها.1حاصل على دورة سياقة وقيادة آلية الرقة ) .2
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .3

 الخطتوعية ورفع من مستوى منتسبي لواء التعزيز في كيفية التعامل مع  - هدف الدورة 
 .(2) الرقة لآلليات شاصي األول

 المواد األساسية في الدورة
 ( وملحقاتها.2آلية الرقة ) على عملالشرح آلية  .1
 الصيانة الوقائية. .2
 التدريب على االخالء وقيادة اآللية. .3
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة أساسيات 
نظام التكييف والتربيد للضباط

 

 

 

 

 

 دورة أساسيات نظام التكييف والتبريد للضباط
 عامة نوع الدورة

 3 - 2 – 1 رقم الدورة

 فترة االنعقاد

 م25/11/2021 إلى م 18/11/2021 من

 31/3/2022 إلى 24/3/2022 من

 2/6/2022 إلى 26/5/2022 من

 رائد الى مالزم  رتب المشاركين

 مديرية الخدمات الفنية –مركز التدريب الفني  الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 6 في الوضع الطبيعي

 6 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (        حضور شخصي ) (   /تعليم عن بعد )     التدريب نوع

 .ال يسمح اإللتحاق بالدورة من كان تخصصه هندسة - شروط الدورة

توعية وتعليم منتسبي الحرس الوطني في كيفية عمل نظام التكييف  - هدف الدورة 
 والتبريد.

 المواد األساسية في الدورة
 تعريف نظام التكييف والتبريد ومكوناته. .1
 أنظمة التكييف والتبريد وطريقة عملها.أنواع  .2
 والتعامل معها. كيفية استخدام أنظمة التكييف .3
 .عامةإرشادات ونصائح  .4
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة صيانة أسلحة خفيفة

 

 

 

 

 

 دورة صيانة أسلحة خفيفة
 

 عامة نوع الدورة

 20 رقم الدورة

 2/12/2021 إلى 18/11/2021 من فترة االنعقاد

 حارس وطني الى رقيب اول رتب المشاركين

 ركن أول ذخيرة العاقدة للدورةالجهة 

 طاقة الدورة
 20 في الوضع الطبيعي

 10 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 شروط الدورة
 .صحياَ الئق   .1
 .الذخائروان يعمل بمجال األسلحة  .2
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .3

 .تأهيل المنتسب على صيانة األسلحة الخفيفة - هدف الدورة 

 .مقدمة في صيانة األسلحة الخفيفة - المواد األساسية في الدورة
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة تشغيل وسياقة الية كرين

 

 

 

 

 دورة تشغيل وسياقة الية كرين
 خاصة نوع الدورة

 1 رقم الدورة

 9/12/2021 إلى 18/11/2021 من فترة االنعقاد

 حارس وطني الى  وكيل ضابط  رتب المشاركين

 فرع النقليات الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 15 في الوضع الطبيعي

 10 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 شروط الدورة

  .خاصة لفرع النقليات .1
 .اجتياز الفحص الطبي .2
 .  21المرشح عن عمر  لالئق .3
 .حصول المرشح على رخصة عامة .4
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .5

 .تأهيل منتسبي الدورة على قيادة آلية كرين - هدف الدورة 

 .تعليم المرشح على احتياطات االمن والسالمة  .1 المواد األساسية في الدورة
 .تعليم المرشح على نقل الحمولة المراد رفعها .2
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة اإلسعافات األولية للضباط

 

 

 

 

 دورة اإلسعافات األولية للضباط
 عامة نوع الدورة

 24 – 23 رقم الدورة

 فترة االنعقاد
 2/12/2021 إلى 18/11/2021 من

 17/2/2022 إلى 3/2/2022 من

 مالزم إلى عقيد رتب المشاركين

 مديرية الخدمات الطبية الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 20 في الوضع الطبيعي

 15 الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (في 

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )   ( التدريب نوع

 الئق صحياً. .1 شروط الدورة
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .2

 .اإلسعافات االوليةاإللمام بمنتسب الدورة على  تأهيل - هدف الدورة 

 المواد األساسية في الدورة

 العناية الفورية في مجال اإلسعافات األولية للمصابين.تقديم  .1
 -الحروق  - االغماء –الجروح -النزيف )التدريب على كيفية التعامل مع  .2

 .(ضربة الشمس -الكسور 
 .طبيق عملية اإلنعاش القلبي والرئويت .3
 .(غريقتقديم اإلسعاف األولي )لل .4
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة األوبئة العاملية 
وطرق انتشارها والوقاية منها

 

 

 

 

 

 

 والوقاية منها دورة األوبئة العالمية وطرق انتشارها
 عامة نوع الدورة

 3 – 2 رقم الدورة

 فترة االنعقاد
 16/12/2021 إلى 9/12/2021 من

 17/3/2022 إلى 3/3/2022 من

 مالزم إلى عقيد رتب المشاركين

 مديرية الخدمات الطبية الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 25 في الوضع الطبيعي

 20 جائحة كورونا (في الظروف االستثنائية ) 

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )       ( التدريب نوع

 الئق صحياً. .1 شروط الدورة
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .2

 .تأهيل منتسبي الدورة على كيفية التعامل مع األوبئة وطرق أنتشارها - هدف الدورة 

 المواد األساسية في الدورة
 ومسبباتها.االمراض المعدية  .1
 مراجعة تاريخية لألوبئة عبر العصور. .2
 الصحة العامة وطرق إدارة األزمات. .3
 .إجراءات منع العدوي .4

 

 

 

 

 



124

كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة تشغيل وسياقة قاطرة مقطورة

 

 

 

 

 دورة تشغيل وسياقة قاطرة مقطورة
 خاصة نوع الدورة

 13 رقم الدورة

 6/1/2022 إلى 16/12/2021 من فترة االنعقاد

 الى وكيل ضابط حارس وطني رتب المشاركين

 فرع النقليات الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 15 في الوضع الطبيعي

 10 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 شروط الدورة

 .خاصة لفرع النقليات  .1
 .اجتياز الفحص الطبي .2
 .    21ل المرشح عن عمر الئق .3
 .المرشح على رخصة عامة حصول .4
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .5

 .تأهيل منتسبي الدورة على قيادة قاطرة ومقطورة - هدف الدورة 

 .االمن والسالمة المقطورة مع إجراءات شبك وفصل  - المواد األساسية في الدورة
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة مراقبة الجودة الغذائية

 

 

 

 

 دورة مراقبة الجودة الغذائية
 

 خاصة نوع الدورة

 2-1 الدورةرقم 

 فترة االنعقاد
 13/1/2022 إلى 6/1/2022 من

 17/2/2022 إلى 10/2/2022 من

 حارس وطني الى وكيل ضابط رتب المشاركين

 ركن أول جودة غذائية الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 10 في الوضع الطبيعي

 10 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 شروط الدورة
 .ان يكون المتدرب حاصل على دروة فني مراقبة أغذية .1
 .ان يكون المتدرب من منتسبي فرع التموين .2
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .3

 لدورة ليكون ملم في مراقبة الجودة الغذائية.تأهيل منتسب ا - هدف الدورة 

مراقبة الجودة الغذائية لألطعمة والمشروبات والطهي ومتابعة األعمال  - المواد األساسية في الدورة
 .اليومية والتفتيش على المقاهي والمواقع الخارجية
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة الثقافة الصحية للضباط

 

 

 

 دورة الثقافة الصحية للضباط
 

 عامة نوع الدورة

 3 – 2 رقم الدورة

 فترة االنعقاد
 10/2/2022 إلى 3/2/2022 من

 10/3/2022 إلى 3/3/2022 من

 مالزم إلى عقيد رتب المشاركين

 مديرية الخدمات الطبية الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 20 في الوضع الطبيعي

 15 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )       ( التدريب نوع

 صحياً.الئق  .1 شروط الدورة
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .2

 رفع مستوى منتسبي الحرس الوطني في الثقافة الصحية. - هدف الدورة 

 المواد األساسية في الدورة

 معرفة األوبئة. .1
 التغذية السليمة. .2
 سنان.األ .3
 العالج الطبيعي. .4
 التمريض. .5
 السكر والحساسية. .6
 اإلسعافات األولية. .7
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة تشغيل وسياقة جرافة

 

 

 

 

 

 وسياقة جرافةيل غدورة تش
 

 خاصة نوع الدورة

 11 رقم الدورة

 24/2/2022 إلى 10/2/2022 من فترة االنعقاد

 حارس وطني الى وكيل ضابط رتب المشاركين

 فرع النقليات الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 15 في الوضع الطبيعي

 10 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) عن بعد )        ( تعليم التدريب نوع

 شروط الدورة

 .خاصة لفرع النقليات  .1
 .اجتياز الفحص الطبي .2
 . 21ل المرشح عن عمر الئق .3
 .حصول المرشح على رخصة عامة .4
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .5

 .تأهيل منتسبي الدورة على قيادة جرافة - هدف الدورة 

 .مسح ونقل وردم االسوار - الدورةالمواد األساسية في 
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة لحـــام

 

 

 

 

 دورة لحام
 

 خاصة نوع الدورة

 3 رقم الدورة

 24/2/2022 إلى 10/2/2022 من فترة االنعقاد

 وكيل ضابط الى حارس وطني  رتب المشاركين

 مديرية الخدمات الفنية –مركز التدريب الفني  الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 6 الطبيعيفي الوضع 

 5 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )       ( التدريب نوع

 الدورة خاصة بمنتسبي فرع المشاغل الخفيفة. .1 شروط الدورة
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .2

 ص الحديد.لحام وقعية وتعليم منتسبي الحرس الوطني في طريقة تو - هدف الدورة 

 المواد األساسية في الدورة
 الحديد. شرح عملية اللحام وقص .1
 تمرين عملي على اللحام والقص. .2
 تدريبات االمن والسالمة في استخدام األدوات. .3
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كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة الثقافة الصحية لإلفراد

 

 

 

 
 دورة الثقافة الصحية لإلفراد

 عامة نوع الدورة

 2 - 1 رقم الدورة

 فترة االنعقاد
 24/2/2022 إلى 17/2/2022 من

 24/3/2022 إلى 17/3/2022 من

 حارس وطني إلى وكيل أول رتب المشاركين

 مديرية الخدمات الطبية الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 20 في الوضع الطبيعي

 15 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )       ( التدريب نوع

 الئق صحياً. .1 شروط الدورة
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .2

 رفع مستوى منتسبي الحرس الوطني في الثقافة الصحية. - هدف الدورة 

 المواد األساسية في الدورة

 معرفة األوبئة. .1
 التغذية السليمة. .2
 سنان.األ .3
 العالج الطبيعي. .4
 التمريض. .5
 السكر والحساسية. .6
 اإلسعافات األولية. .7
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دورة اساسيات 
التمديدات الكهربائية

 

 

 

 

 دورة اساسيات التمديدات الكهربائية
 عامة نوع الدورة

 8 - 7 رقم الدورة

 فترة االنعقاد
 17/3/2022 إلى 3/3/2022 من

 26/5/2022 إلى 12/5/2022 من

 حارس وطني إلى وكيل أول رتب المشاركين

 إدارة المرافقمديرية  الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 15 الطبيعيفي الوضع 

 7 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )       ( التدريب نوع

 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  - شروط الدورة

 .رفع مستوى الحرس الوطني في مجال الكهرباء - هدف الدورة 

 الكهرباء.أساسيات  .1 المواد األساسية في الدورة
 .طرق التمديدات الكهربائية .2

 

 

 

 

 

 

 

 



131

كـراسـة الدورات الداخـلـيـــة

�ســـــري

دورة تشغيل وصيانة صهاريج الوقود

 

 

 

 

 دورة تشغيل وصيانة صهاريج الوقود
 

 خاصة نوع الدورة

 14 رقم الدورة

 31/3/2022 إلى 10/3/2022 من فترة االنعقاد

 حارس وطني الى وكيل ضباط رتب المشاركين

 فرع النقليات الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 20 الطبيعيفي الوضع 

 10 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 شروط الدورة

 .خاصة لفرع النقليات  .1
 .اجتياز الفحص الطبي .2
 .21ل المرشح عن عمر الئق .3
 .حصول المرشح على رخصة عامة .4
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .5

 .تأهيل منتسبي الدورة على تشغيل وصيانة صهريج الوقود - هدف الدورة 

 .(الطرمبة)تفريغ الوقود عن طريق وتعبئة وسحب  - المواد األساسية في الدورة
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 دورة املكافحة األولية من الحريق

 

 

 

 

 دورة المكافحة األولية من الحريق
 عامة نوع الدورة

 27 رقم الدورة

 17/3/2022 إلى 10/3/2022 من فترة االنعقاد

 حارس وطني إلى وكيل ضابط المشاركينرتب 

 فرع اإلطفاء الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 20 في الوضع الطبيعي

 15 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )       ( التدريب نوع

 .اجتياز الفحص الطبي .2 شروط الدورة
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .3

 .تأهيل منتسبي الدورة لمكافحة الحرائق - هدف الدورة 

 المواد األساسية في الدورة
 الحرائق ومسبباتها. .1
 أنواع الحرائق. .2
 فحص الحريق. .3
 تطبيقات عملية للمكافحة. .4
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دورة صيانة اآلليات الخفيفة 
)املتقدمة(

 

 

 

 

 

 دورة صيانة اآلليات الخفيفة )المتقدمة(
 عامة نوع الدورة

 1 رقم الدورة

 26/5/2022 إلى 19/5/2022 من فترة االنعقاد

 حارس وطني إلى وكيل ضابط رتب المشاركين

 مديرية الخدمات الفنية –مركز التدريب الفني  الجهة العاقدة للدورة

 طاقة الدورة
 15 في الوضع الطبيعي

 7 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )       ( التدريب نوع

 حاصل على دورة خط أول آليات خفيفة. .1 شروط الدورة
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .2

توعية ورفع مستوى منتسبي الحرس الوطني الكويتي في كيفية التعامل  - هدف الدورة 
 مع االليات الخفيفة.

 المواد األساسية في الدورة
 اآللية الخفيفة. (مكينة وقير)شرح نظام عمل  .1
 أكثر األعطال الشائعة وطريقة صيانتها وتفاديها. .2
 اكثر األخطاء الشائعة في استخدام اآللية الخفيفة. .3
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دورات المعـاون 
للشئون المالية وإدارة الموارد
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دورة الرتاسل اإللكرتوني 
لضباط الصف واالفراد 

 

 

 

 

 
  دورة التراسل اإللكتروني لضباط الصف واالفراد

 

 عامة نوع الدورة

 1 رقم الدورة

 14/10/2021 إلى 30/9/2021 من فترة االنعقاد

 ضباط الصف واالفراد رتب المشاركين

 فرع التراسل واالرشيف الكتروني الجهة العاقدة للدورة

 الدورةطاقة 
 30 في الوضع الطبيعي

 15 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 .ضباط الصف واالفراد اإلداريين .1 شروط الدورة
 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  .2

 .التراسل االلكترونيتأهيل ضباط الصف واألفراد في مجال  - هدف الدورة 

 إختبارات.من دون  ةعمليتطبيقات نظرية و تطبيقات  - المواد األساسية في الدورة
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دورة الرتاسل اإللكرتوني للضباط 

 

 

 

 

 

 

  دورة التراسل اإللكتروني للضباط
 

 عامة نوع الدورة

 1 رقم الدورة

 18/11/2021 إلى 4/11/2021 من فترة االنعقاد

 مالزم الى نقيب رتب المشاركين

 فرع التراسل لألرشيف الكتروني   العاقدة للدورةالجهة 

 طاقة الدورة
 30 في الوضع الطبيعي

 15 في الظروف االستثنائية ) جائحة كورونا (

 (/        حضور شخصي ) تعليم عن بعد )        ( التدريب نوع

 .PCRاحضار شهادة فحص فايروس كارونا  - شروط الدورة

 .في مجال التراسل االلكترونيتأهيل الضباط  - هدف الدورة 

 إختبارات.من دون  ةعمليتطبيقات نظرية و تطبيقات  - المواد األساسية في الدورة
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