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 الدورات التي تم إلقائها من قبل إدارة المحاكم العسكرية 

 البرنامج  التاريخ المكان 

2017/ 7/12 األكاديمية الملكية للشرطة   التطبيق العملي للقانون الجنائي  

 إلقاء محاضرة عن إجراءات المحاكم العسكرية     2018يناير  14 نادي الضباط  

 للشرطة  الملكية األكاديمية 
ابريل   22-30 – 2

2018 
 2018مايو 13

 إلقاء محاضرة عن إجراءات المحاكم العسكرية  

 إلقاء محاضرة عن قانون األمن العام  2018مارس  5-4  األكاديمية الملكية للشرطة 

 شرح إجراءات المحاكم العسكرية   2018أبريل  2 األكاديمية الملكية للشرطة  

 قيادة خفر السواحل 
23-7-2018 

 2018-7-26إلى  
 قانون قوات األمن العام  

 دار األفراد 
   2018يوليو  3-5
 2018سبتمبر  4-6

 التأديبية والجزاء التأديبي   القواعد العامة للمسائلة

 23/4/2019-22 األكاديمية الملكية للشرطة  
القاء محاضرة " إجراءات المحاكم العسكرية وقانون  

 قوات األمن العام  

   2019/ 11/3-10  األكاديمية الملكية للشرطة  
القاء محاضرة " إجراءات المحاكم العسكرية وقانون  

 قوات األمن العام  

 خفر السواحل  
1/7/2019 

22/7 /2019 
 إلقاء محاضرة 

 ) قانون قوات األمن العام وقانون اإلجراءات الجنائية (  

   26/3/2019-25    األكاديمية الملكية للشرطة  
القاء محاضرة " إجراءات المحاكم العسكرية وقانون  

 قوات األمن العام  

 خفر السواحل  

30/6 /2019 
4/7/2019 
7/7/2019 

23/7 /2019 

 إلقاء محاضرة  
 ) قانون قوات األمن العام وقانون اإلجراءات الجنائية (

 2019/ 21/7 خفر السواحل  
قوات األمن العام وقانون   إلقاء محاضرة ) قانون

 اإلجراءات الجنائية (  



 

 

مبنى المجمع األمني بمحافظة  
 المحرق  

 إلقاء محاضرات البرنامج التدريبي   2019/ 21/7

 األكاديمية الملكية للشرطة  
 24/3/2019   

28/3 /2019   
القاء محاضرة " إجراءات المحاكم العسكرية وقانون  

 قوات األمن العام  

 خفر السواحل  
14/7 /2019 
16/7 /2019 
21/7 /2019 

إلقاء محاضرة ) قانون قوات األمن العام وقانون  
 اإلجراءات الجنائية (  

2021-1-21 قيادة قوة األمن الخاصة   محاضرة تنظيم وواجبات إدارة المحاكم العسكرية  

 قيادة خفر السواحل 

24/3 /2021  

28/3 /2022  
 قانون قوات األمن العام 

 القاء محاضرة )مادة قانون اإلجراءات الجنائي(     2021/ 29/3 خفر السواحل  

 األكاديمية الملكية للشرطة 
 )عن بعد(

5-6/4/2021  شرح تعديالت قانون اإلجراءات الجنائية  

 قيادة خفر السواحل 

23/5 /2021  

 إلى

12/8 /2021  

 دورة ضباط السطح الرابعة 

 شرح قانون العقوبات.  •

 اإلجراءات الجنائية. شرح قانون  •

 شرح قانون قوات األمن العام.  •
 

2021/ 11/8 األكاديمية الملكية للشرطة   محاضرة حول )المحاكم العسكرية(  

 قلعة الشرطة 

13/3 /2022  

 إلى

24/3 /2022  

 شرح مدونة سلوك رجال الشرطة
 

 مبادئ استخدام القوة واألسلحة النارية 
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المشاركة بها من قبل إدارة المحاكم العسكرية الدورات التي تم   

 البرنامج  التاريخ المكان 

 والنيابة العامة ووزارة الداخلية  القضاة آلية التعاون بين  16/10/2017 معهد الدراسات القضائية 

 التجربة الفرنسية في مجال التدابير والعقوبات البديلة  30/10/2017 معهد الدراسات القضائية 

 والنيابة العامة ووزارة الداخلية  القضاة آلية التعاون بين  16/10/2017 الدراسات القضائية معهد 

 29/10/2017 معهد الدراسات القضائية 
عرض أوراق عمل آللية تطبيق العقوبات والتدابير  

 البديلة من قبل الجهات المنفذة لها

 الفرنسية في مجال التدابير والعقوبات البديلة التجربة  30/10/2017 معهد الدراسات القضائية 

 معهد الدراسات القضائية 
21/11/2017   
 11/2017/ 22إلى 

 ضوابط ومهارات التحقيق في الجرائم اإللكترونية 

 29/10/2017 معهد الدراسات القضائية 
عرض أوراق عمل آللية تطبيق العقوبات والتدابير  

 البديلة من قبل الجهات المنفذة لها

 2017/ 23/2 ألكاديمية الملكية للشرطة ا
المواجهة القانونية واألمنية لجريمة التعذيب في التشريع  

 القانوني 

 2017/ 23/2 األكاديمية الملكية للشرطة 
المواجهة القانونية واألمنية لجريمة التعذيب في التشريع  

 القانوني 

 والنيابة العامة ووزارة الداخلية  القضاة آلية التعاون بين  16/10/2017 معهد الدراسات القضائية 

 التجربة الفرنسية في مجال التدابير والعقوبات البديلة  30/10/2017 معهد الدراسات القضائية 

 معهد الدراسات
19/11/2017  

 21/11/2017إلى
 الجرائم المالية وغسيل األموال

 كلية تدريب الضباط 
إلى   28/02/2017

02/03/2017 
 تطوير المهارات القيادية واإلشرافية 

 والنيابة العامة ووزارة الداخلية  القضاة آلية التعاون بين  16/10/2017 معهد الدراسات القضائية 

 2017/ 23/2 األكاديمية الملكية للشرطة 
المواجهة القانونية واألمنية لجريمة التعذيب في التشريع  

 القانوني 

 الدروس المستفادة من السالمة الوطنية  25/04/2017 إدارة شئون الضباط 



 

 

 والنيابة العامة ووزارة الداخلية  القضاة آلية التعاون بين  16/10/2017 معهد الدراسات القضائية 

 معهد الدراسات
19/11/2017  

 21/11/2017إلى
 الجرائم المالية وغسيل األموال

 23/10/2017 معهد الدراسات القضائية 
ضوابط اللجوء إلى التدبير البديل بالً من الحبس  

 االحتياطي 

 التجربة األمريكية في مجال التدابير والعقوبات البديلة  25/10/2017 معهد الدراسات القضائية 

 التجربة الفرنسية في مجال التدابير والعقوبات البديلة  30/10/2017 معهد الدراسات القضائية 

 23/10/2017 القضائية معهد الدراسات 
ضوابط اللجوء إلى التدبير البديل بالً من الحبس  

 االحتياطي 

 التجربة األمريكية في مجال التدابير والعقوبات البديلة  25/10/2017 معهد الدراسات القضائية 

 معهد الدراسات القضائية 
 

 البديلة التجربة األمريكية في مجال التدابير والعقوبات  25/10/2017

 كلية تدريب الضباط 
إلى   02/04/2017

06/04/2017 
السيطرة على األسئلة المحرجة والتعامل مع وسائل  

 اإلعالم 

 االجتماعي الخصوصية الخطرة في وسيلة التواصل  2017/ 11/4 الكلية الملكية للشرطة 

 29/10/2017 معهد الدراسات القضائية 
العقوبات والتدابير  عرض أوراق عمل آللية تطبيق 

 البديلة من قبل الجهات المنفذة لها

 التجربة األمريكية في مجال التدابير والعقوبات البديلة  25/10/2017 معهد الدراسات القضائية 

معهد الدراسات القضائية  
 والقانونية 

إلى   2017/ 29/3
30/3 /2017 

 حقوق وواجبات الموظف العام في التشريع البحريني 

 االجتماعي الخصوصية الخطرة في وسيلة التواصل  2017/ 11/4 الكلية الملكية للشرطة 

 نادي الضباط 
إلى   24/10/2017

26/10/2017 
 إدارة األزمات والكوارث 

 29/10/2017 معهد الدراسات القضائية 
عرض أوراق عمل آللية تطبيق العقوبات والتدابير  

 البديلة من قبل الجهات المنفذة لها

 23/10/2017 معهد الدراسات القضائية 
ضوابط اللجوء إلى التدبير البديل بالً من الحبس  

 االحتياطي 

 معهد الدراسات القضائية 
إلى   21/11/2017

22/11/2017 
 ضوابط ومهارات التحقيق في الجرائم اإللكترونية 

 2017/ 23/2 األكاديمية الملكية للشرطة 
واألمنية لجريمة التعذيب في التشريع  المواجهة القانونية  

 القانوني 

 29/10/2017 معهد الدراسات القضائية 
عرض أوراق عمل آللية تطبيق العقوبات والتدابير  

 البديلة من قبل الجهات المنفذة لها

 2017/ 23/2 األكاديمية الملكية للشرطة 
المواجهة القانونية واألمنية لجريمة التعذيب في التشريع  

 ي القانون

 الدروس المستفادة من السالمة الوطنية  25/04/2017 إدارة شئون الضباط 

 التجربة األمريكية في مجال التدابير والعقوبات البديلة  25/10/2017 معهد الدراسات القضائية 

معهد الدراسات القضائية  
 والقانونية 

إلى   2017/ 09/1
10/1 /2017 

التعامل األمثل مع تقارير الطب   ورشة عمل ) ضمان
 الشرعي وكيفية التعامل الدفوع المتعلقة بها( 
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 23/10/2017 معهد الدراسات القضائية 
ضوابط اللجوء إلى التدبير البديل بالً من الحبس  

 االحتياطي 

 البديلة التجربة الفرنسية في مجال التدابير والعقوبات  30/10/2017 معهد الدراسات القضائية 

معهد الدراسات القضائية  
 والقانونية 

إلى   2017/ 29/3
30/3 /2017 

 حقوق وواجبات الموظف العام في التشريع البحريني 

 كلية تدريب الضباط 
إلى   02/04/2017

06/04/2017 
السيطرة على األسئلة المحرجة والتعامل مع وسائل  

 اإلعالم 

 23/10/2017 معهد الدراسات القضائية 
جوء إلى التدبير البديل بالً من الحبس  ضوابط الل

 االحتياطي 

 معهد الدراسات
19/11/2017  

 21/11/2017إلى
 الجرائم المالية وغسيل األموال

 معهد الدراسات القضائية 
إلى   21/11/2017

22/11/2017 
 ضوابط ومهارات التحقيق في الجرائم اإللكترونية 

 2017/ 23/2 األكاديمية الملكية للشرطة 
المواجهة القانونية واألمنية لجريمة التعذيب في التشريع  

 القانوني 

 13/11/2018 معهد الدراسات القضائية 
عرض التجربة العملية البريطانية واألمريكية في فرض  

 العقوبات والتدابير البديلة في القضايا الجنائية 

 معهد الدراسات القضائية 
مارس   27-28

2018 
 التحقيق في جرائم غسل األموال

 فندق ويند هام 
لغاية   25-3-2018

27-3-2018 
 ورشة عمل عن القانون الدولي األنساني 

 الدروس المستفادة من السالمة الوطنية  2018/ 19/7 نادي ضباط األمن العام 

 تطبيقات على قانون العقوبات البديلة  16/10/2018 -

 13/11/2018 معهد الدراسات القضائية 
عرض التجربة العملية البريطانية واألمريكية في فرض  

 العقوبات والتدابير البديلة في القضايا الجنائية 

 تطبيقات على قانون العقوبات البديلة  16/10/2018 -

 13/11/2018 معهد الدراسات القضائية 
عرض التجربة العملية البريطانية واألمريكية في فرض  

 والتدابير البديلة في القضايا الجنائية العقوبات 

 2018/ 12/9 األكاديمية الملكية للشرطة 
ندوة ضمانات المتهم في ظل الدستور وقانون  

 اإلجراءات البحريني 

 نادي ضباط األمن العام 
إلى   2018/ 2/10

4/10 /2018 
 ادارة األزمات والكوارث 

 االحتياجات التدريبية دورة تحديد  2018ابريل 19-17 معسكر محرق 



 

 

 2018/ 12/9 األكاديمية الملكية للشرطة 
ندوة ضمانات المتهم في ظل الدستور وقانون  

 اإلجراءات البحريني 

 محاضرة بعنوان ) اإلجازات ومدى تأثيرها على العمل (  2018/ 4/11 نادي الضباط 

 معهد الدراسات القضائية 
يناير    15  – 14

2018 
 الجرائم المالية ورشة عمل حول 

 ورشة عمل حول الجرائم المالية  2018يناير    29-28 معهد الدراسات القضائية 

 معهد الدراسات القضائية 
 

 2018أبريل  9
خصوصية إجراءات التحقيق والمكافحة في جرائم  

 العنف ضد المراه 

 الحكومة الدورة العملية التشريعية ودورة  2018/ 10/9 األكاديمية الملكية للشرطة 

 ندوة في قانون العقوبات البديلة  27/11/2018 نادي الضباط 

 10/12/2018 نادي الضباط 
ندوة ) بعنوان آليات دعم وتعزيز حقوق اإلنسان في  

 مملكة البحرين ( 

 معهد الدراسات القضائية 
مارس   27-28

2018 
 التحقيق في جرائم غسل األموال

 الدورة العملية التشريعية ودورة الحكومة  2018/ 10/9 األكاديمية الملكية للشرطة 

 ندوة في قانون العقوبات البديلة  27/11/2018 نادي الضباط 

 10/12/2018 نادي الضباط 
ندوة ) بعنوان آليات دعم وتعزيز حقوق اإلنسان في  

 مملكة البحرين ( 

 ندوة العقوبات البديلة  2018-2-7 األكاديمية الملكية للشرطة 

 13/11/2018 معهد الدراسات القضائية 
عرض التجربة العملية البريطانية واألمريكية في فرض  

 العقوبات والتدابير البديلة في القضايا الجنائية 

 معهد الدراسات القضائية 
يناير    15  – 14

2018 
 ورشة عمل حول الجرائم المالية 

 الجرائم المالية ورشة عمل حول  2018يناير    29-28 معهد الدراسات القضائية 

 منتدى حول إدارة األعمال وحقوق اإلنسان  2018/ 28/2 فندق غولدن تولب 

 معهد الدراسات القضائية 
مارس   27-28

2018 
 التحقيق في جرائم غسل األموال

 دورة اإلتجار بالبشر وجرائم ضد األطفال  2018سبتمبر  6-2 نادي الضباط 

 2018/ 17/9 األكاديمية الملكية للشرطة 
محاضرة أهم قضايا التي تم التعامل معها من قبل  

 المديريات األمنية 

 2018أبريل  9 معهد الدراسات القضائية 
خصوصية إجراءات التحقيق والمكافحة في جرائم  

 العنف ضد المراه 

 دورة اإلتجار بالبشر وجرائم ضد األطفال  2018سبتمبر  6-2 نادي الضباط 

 2018ديسمبر  4 الملكية للشرطة األكاديمية 
المحاضرة بعنوان المراْه في المجال التشريعي في العمل  

 البلدي

 10/12/2018 نادي الضباط 
ندوة ) بعنوان آليات دعم وتعزيز حقوق اإلنسان في  

 مملكة البحرين ( 
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 باألشخاص نظام اإلحالة الوطنية لالتجار  2018مارس  15 األكاديمية الملكية للشرطة 

 معهد الدراسات القضائية 
يناير    15  – 14

2018 
 ورشة عمل حول الجرائم المالية 

 ورشة عمل حول الجرائم المالية  2018يناير    29-28 معهد الدراسات القضائية 

 المعاير الحقوقية للعمل الشرطي 2018أبريل  5-2 فندق الخليج 

 الدورة العملية التشريعية ودورة الحكومة  2018/ 10/9 األكاديمية الملكية للشرطة 

معهد الدراسات القضائية  
 والقانونية 

 نظرة عامة على قانون حماية معلومات ووثائق الدولة  21-22/10/2018

 ورشة عمل ) فنون الدفاع عن النفس (  18/11/2018 نادي الضباط 

 2018/ 17/9 األكاديمية الملكية للشرطة 
تم التعامل معها من قبل  محاضرة أهم قضايا التي 

 المديريات األمنية 

 ندوة حول طرق وأعداد التقارير للجاهزية األمنية  25/10/2018 األكاديمية الملكية للشرطة 

 معهد الدراسات القضائية 
إلى   31/10/2018

1/11 /2018 
التجارية للمعامالت الحركية / ورشة عمل   االتفاقيات 

 تطبيق التجارة الحرة 

 المحكمة الدستورية واختصاصها  2019/ 27/3 االكاديمية الملكية للشرطة 

 الدروس المستفادة من السالمة الوطنية  2019/ 21/3 نادي الضباط 

 الدروس المستفادة من السالمة الوطنية  2019/ 21/3 نادي الضباط 

 2019/ 24/1 معهد الدراسات القضائي 
للقاضي في مجال مكافحة   األمريكية عرض التجربة 

 المخدرات

 القانون الدولي اإلنساني  25/4/2019-24 معهد الدراسات القضائية 

 في مجال العقوبات والتدابير البديلة  تطبيقه م ما ت عرض  2019/ 16/1 معهد الدراسات القضائي 

 المحكمة الدستورية واختصاصها  2019/ 27/3 االكاديمية الملكية للشرطة 

 استشراف المستقبل لألجهزة األمنية  25/4/2019-23 تدريب الضباط كلية  

 المحكمة الدستورية واختصاصها  2019/ 27/3 االكاديمية الملكية للشرطة 

 المحكمة الدستورية واختصاصها  2019/ 27/3 االكاديمية الملكية للشرطة 



 

 

 معهد الدراسات القضائي 
مارس   11-12

2019 
 الحديثة في اإلثبات الجنائي حجية األدلة العلمية 

 محاضرة " المحكمة الدستورية واختصاصاتها "  2019/ 27/3 األكاديمية الملكية للشرطة 

 نادي الضباط 
إلى   25-8-2019

28-8-2019 
تعزيز قدرات العاملين لألجهزة األمنية الختراق شبكات  

 االنترنت الخفي 

 الجوانب التطبيقية ألعمال التحقيق  2019يناير  7-6 معهد الدراسات القضائي 

 2019يونيو 27-26 القاهرة 

ورشة عمل منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا حول  
تعزيز التعاون القضائي بما يتماشى مع الممارسات  
الجيدة للمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون بشأن  

 السلطات المركزية 

 نادي الضباط 
إلى   2019/ 18/9

19/9 /2019 
دورة كتابة محاضر االستدالل واليات التعامل مع النيابة  

 العامة

 2019/ 14/1 معهد الدراسات القضائي 
جرائم االتجار باألشخاص بين المعالجة القانونية  

 وخصوصية التحقيق 

 2019/ 11/2 معهد الدراسات القضائي 
والمحلية في مجال الجرائم   اإلقليمية سلسلة التطورات 

لها من جرائم غسل األموال وتمويل   ط وما يرتبالمالية  
 األرهاب 

 معهد الدراسات القضائي 
 2019ابريل  8-9

22/4 /2019 
 جرائم غسل األموال 

 مستويات القيادة  2019يوليو   25-23 نادي الضباط 

 فندق روتانا امواج 
سبتمبر   23-24-25

2019 
 لحماية المجتمع من افه المخدرات مؤتمر يداً بيد 

 المحكمة الدستورية واختصاصها  2019/ 27/3 االكاديمية الملكية للشرطة 

 معهد الدراسات القضائي 
 2019ابريل  8-9

22/4 /2019 
 جرائم غسل األموال 

 دورة القانون والتنمية المستدامة 2019/ 19/9 معهد الدراسات القضائي 

 معهد الدراسات القضائي 
مارس   11-12

2019 
 حجية األدلة العلمية الحديثة في اإلثبات الجنائي 

 القاهرة 
إلى   2019/ 26/6

27/6 /2019 

ورشة عمل حول تعزيز التعاون القضائي المتماشي مع  
الممارسات الجيدة للمؤسسات االسالمية الدولية  

 للسلطات المركزية 

 القضاء العسكري 
لغاية   2019/ 13/1

13/3 /2019 
التأسيسية القضائية الثامنة في أعمال النيابة  دورة 

 العسكرية 

 القانون الدولي اإلنساني  25/4/2019-24 معهد الدراسات القضائية 

 2019/ 15/1 معهد الدراسات القضائية 
المصلحات والتركيبات القانونية شائعة االستخدام )اللغة  
اإلنجليزية القانونية شائعة االستخدام في مجال االتفاقيات 

 الدولية والعقود التي تبرمها الدولة ( 

 معهد الدراسات القضائي 
مارس   11-12

2019 
 حجية األدلة العلمية الحديثة في اإلثبات الجنائي 

 المحكمة الدستورية واختصاصها  2019/ 27/3 طة االكاديمية الملكية للشر



 
 
 
 

 

 

 4مرفق 

 

 القانون الدولي اإلنساني  25/4/2019-24 معهد الدراسات القضائية 

 2019/ 15/1 معهد الدراسات القضائية 
المصلحات والتركيبات القانونية شائعة االستخدام )اللغة  
اإلنجليزية القانونية شائعة االستخدام في مجال االتفاقيات 

 الدولية والعقود التي تبرمها الدولة ( 

 معهد الدراسات القضائي 
مارس   11-12

2019 
 حجية األدلة العلمية الحديثة في اإلثبات الجنائي 

 الملكية للشرطة األكاديمية 
إلى   27-1-2020

30/1 /2020 
 برنامج المعايير الحقوقي للعمل الشرطي 

 مادة قانون العقوبات  4/3/2020 خفر السواحل 

 مادة قانون قوات األمن العام  10/3/2020-9 خفر السواحل 

قوة دفاع البحرين ) القضاء  
 العسكري ( 

  5إلى  2020يناير  5
 2020مارس 

 التأسيسية القضائية التاسعة الدورة 

 مادة قانون اإلجراءات الجنائية  8/3/2020 خفر السواحل 

 مادة إجراءات الضبط التفتيش 16/4/2020-15 خفر السواحل 

 معهد الدراسات القضائي 
إلى   2020/ 17/2

18/2 /2020 
 على العرض  االعتداءمهارات التحقيق في جرائم 

قوة دفاع البحرين ) القضاء  
 العسكري ( 

  5إلى  2020يناير  5
 2020مارس 

 الدورة التأسيسية القضائية التاسعة 

2021/ 9/12 قلعة الشرطة   ندوه االحتفال باليوم العالمي لحقوق اإلنسان  

 عن بعد 
 كلية تدريب الضباط 

29،30/3/2021  تعديالت قانون اإلجراءات الجنائية  

 األكاديمية الملكية للشرطة 

10/10/2021  

 إلى

28/10/2021  

 مشروع تأهيل محققين محترفين 

2021/ 3/11 عن بعد )تيمز(   ورشة عمل )العدالة التصالحية(  

معهد الدراسات القضائية  
 والقانونية 

15،16/11/2021  ورشة عمل بعنوان العقوبات البديلة في النظام الفرنسي 

2021/ 1،2/12 الملكية للشرطة األكاديمية  برنامج تدريبي في شرح تعديالت قانون اإلجراءات   
 الجنائية 



 

 

28/12/2021 األكاديمية الملكية للشرطة  اثر انعكاس قانون العدالة اإلصالحية على العمل   
 الشرطي

 عن بعد )تيمز( 
30،22/9/2021  

6/10 /2021  
  االتجار حول مكافحة  التوعوية االفتراضية المحاضرة 

 باألشخاص 

2021/ 3/11 عن بعد )تيمز(   العدالة التصالحية  - ورشة عمل حول  

 عن بعد )تيمز( 

9-3-2021  

 إلى

10-3-2021  

 ورشة عمل )أساليب التحقيق(

2021-8-12 عن بعد )تيمز(   
ورشة عمل )أحكام قانون العدالة اإلصالحية لألطفال  

وتطبيقاته من منظور  وحمايتهم من سوء المعاملة  
 الممارسات الدولية 

2021-6-27 عن بعد )تيمز(  ورشة عمل )إعداد محاضر إجراءات الضبط القضائي   
 في الجرائم المالية( 

 المنسقية العامة للمحافظات 

 عن بعد 
24/3 /2022  التدريب والتعليم في العمل الحكومي  

معهد الدراسات القضائية  
 والقانونية 

إلى   15/11/2021
16/11/2021 

 ورشة عمل بعنوان العقوبات البديلة في النظام الفرنسي

 عبر برنامج الزوم 
إلى   27/10/2021

28/10/2021 
جلسات القضاة في التعامل مع قضايا قانون االعسار  

 المحلي

معهد الدراسات القضائية  
 والقانونية 

إلى   2021/ 22/3
23/3 /2021 

تحديات وافاق التطبيق الفاعل للتدابير  ندوة بعنوان  
 والعقوبات البديلة بين المعايير الدولية والتجارب الوطنية 

معهد الدراسات القضائية  
 والقانونية 

إلى   15/11/2021
16/11/2021 

 ورشة عمل بعنوان العقوبات البديلة في النظام الفرنسي

 2021/ 12/8 النيابة العامة 
العدالة اإلصالحية  ورشة عمل حول أحكام قانون 

لألطفال وحمايتهم من سوء المعاملة وتطبيقاته في  
 منظور الممارسات الدولية 

 كلية تدريب الضباط 
إلى   2021/ 24/3

25/3 /2021 
 التخطيط والتنظيم اإلداري 

 2021/ 12/8 النيابة العامة 
ورشة عمل حول أحكام قانون العدالة اإلصالحية  

المعاملة وتطبيقاته في  لألطفال وحمايتهم من سوء  
 منظور الممارسات الدولية 

شرطة )درم( البريطانية في  
 األكاديمية الملكية للشرطة 

إلى   10/10/2021
28/10/2021 

 في التحقيق االحترافيةدورات 

معهد الدراسات القضائية  
 والقانونية 

إلى   9/3/2021
10/3 /2021 

 ورشة العمل المتعلقة بأساليب التحقيق 

 2021/ 27/6 الدراسات القضائي معهد 
ورشة عمل اعداد محاضر إجراءات الضبط القضائي  

 في الجرائم المالية 

 7/6/2021 هيئة التشريع والرأي القانوني
ورشة عمل على المسؤولية الجنائية في النقل العمدي  

 في عدوى فايروس كرونا المستجد 



 
 
 
 

 

 

 4مرفق 

 

 كلية تدريب الضباط 
إلى   5/4/2021

6/4/2021 
 تعديالت قانون اإلجراءات الجنائية 

 2021/ 27/6 معهد الدراسات القضائي 
ورشة عمل اعداد محاضر إجراءات الضبط القضائي  

 في الجرائم المالية 

 كلية تدريب الضباط 
إلى   2021/ 29/3

30/3 /2021 
 تعديالت قانون اإلجراءات الجنائية 

 باألشخاص الضبط القضائي في جرائم االتجار   6/6/2021 معهد الدراسات القضائي 

 2021/ 12/8 النيابة العامة 
ورشة عمل حول أحكام قانون العدالة اإلصالحية  
لألطفال وحمايتهم من سوء المعاملة وتطبيقاته في  

 منظور الممارسات الدولية 

 األمانة العامة للتظلمات 
إلى   9/3/2021

10/3 /2021 
 بأساليب التحقيق ورشة العمل المتعلقة 

 كلية تدريب الضباط 
إلى   2021/ 29/3

30/3 /2021 
 تعديالت قانون اإلجراءات الجنائية 

معهد الدراسات القضائية  
 والقانونية 

 ورشة عمل ) العدالة التصالحية(  2021/ 3/11

 2021/ 27/6 معهد الدراسات القضائي 
ورشة عمل اعداد محاضر إجراءات الضبط القضائي  

 مالية في الجرائم ال

شرطة )درم( البريطانية في  
 األكاديمية الملكية للشرطة 

إلى   10/10/2021
28/10/2021 

 في التحقيق االحترافيةدورات 

 األكاديمية الملكية للشرطة 
إلى   2021/ 25/7

5/8/2021 
 التحقيق في جرائم اإلرهاب 

 الجنائي( القاء محاضرة )مادة قانون اإلجراءات  2021/ 29/3 خفر السواحل 

 كلية تدريب الضباط 
26/4 /2021   
 4/2021/ 27إلى 

 تعديالت قانون اإلجراءات الجنائية 

 كلية تدريب الضباط 
 

5/4/2021   
 6/4/2021إلى 

 تعديالت قانون اإلجراءات الجنائية 

 شرح تعديالت قانون اإلجراءات الجنائية  2/12/2021-1 كلية تدريب الضباط 

 األمنية مركز البحوث 
 للشرطة( الملكية  )األكاديمية

28/12/2021 
أثر انعكاس قانون العدالة اإلصالحية على العمل  

 الشرطي

معهد الدراسات الفضائية  
 والقانونية 

 ورشة عمل العدالة التصالحية 2021/ 3/11

اإلدارة العامة للمباحث  
 بعد(  )عن واألدلة الجنائية 

 باألشخاص وجهود مملكة البحرين مكافحة اإلتجار  2021/ 22/9



 

 

اإلدارة العامة للمباحث  
 بعد(  )عن واألدلة الجنائية 

 مكافحة اإلتجار باألشخاص وجهود مملكة البحرين  2021/ 29/9

اإلدارة العامة للمباحث  
 بعد(  )عن واألدلة الجنائية 

 مكافحة اإلتجار باألشخاص وجهود مملكة البحرين  2021/ 6/10

 العامة للمباحث اإلدارة 
 بعد(  )عن 

23/8 /2021 
الوقاية   رة وسبل طالخالمحاضرة التوعية بأضرار المواد 

 منها 

 مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب  2021/ 19/8 عن بعد 

 اإلدارة العامة للمباحث 
 بعد(  )عن 

25/8 /2021 
الوقاية   الخطرة وسبل المحاضرة التوعية بأضرار المواد 

 منها 

دوروم البريطانية بشرطة   

 )بريطانيا( 

7-3-2022   

 إلى

 25-4-2022  

 دورة
(International leadership and management ) 

 


