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شهادة التحقيقات الداخلية المتقدمة 

محتوى البرنامج:

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:
 تم تصميم برنامجنا المكثف حول عملية التحقيقات الداخلية لتزويدك بأسس شاملة في 
كيفية إجراء تحقيق داخلي  في مكان العمل - وتسليحك بمعرفة كيفية إجراء مكان العمل 
أو التحقيق الداخلي بشكل صحيح لتقليل المسؤولية القانونية وتقليل شكاوى الموظفين.  
هذا البرنامج مليء باألدوات العملية والنصائح والتقنيات لتحسين مهاراتك في عملية 
التحقيق في الموارد البشرية - وتعزيز ثقتك في التعامل مع قضايا الموظفين الحساسة 
العملية  الخبرة  من  سنوات  على  واالعتماد  التفاعلية  التمارين  باستخدام  والمعقدة.  
أنواع  في جميع  تطبيقها  يمكن  بخطوة  داخلية خطوة  تحقيق  مدربونا عملية  ، سيحدد 
بأصول وضوابط  المشاركين  كفاءة  الى رفع  الدورة  هذه  .  تهدف  الداخلية  التحقيقات 
إجراء التحقيق اإلداري وزيادة مهاراتهم فيما يتعلق بضمانات ذلك التحقيق والتصرف 

فيه وتوعيتهم بمالحظات الدوائر اإلدارية في المحاكم المختلفة بشأنها.

أهداف الدورة:

بعد االنهتاء من الدورة، سيكون الماشركني قادرين عىل:

المهارة العملية في التعامل مع التحقيقات الداخلية  	
دراسة االدلة واثبات او نفي االتهام في حق المخالف وكشف المخالفات التاديبية 	
تطوير مهارات كتابة مذكرات التحقيق الداخلي ومحاضر تحقيق باحتراف 	
 االلتزامات القانونية التي تتطلب من أصحاب العمل إجراء تحقيقات داخلية 	
 كيفية جمع األدلة الوثائقية والمادية قبل مقابلة الشهود 	

 كيفية إعداد األسئلة لمقابالت الشهود واختيار مواقع المقابالت المناسبة  	
دراسة وتدقيق السمات األساسية للمخالفات وماهية االفعال التي تعد مخالفات من  	

عدمه
التعرف على القواعد العامة للتحقيق وممارسة التطبيقات العملية لكيفية إدارة  	

تحقيق داخلي
المزج بين النظرية والتطبيق في التحقيق الداخلي  ومعرفة كيفية التصرف في  	

التحقيق
معرفة العقوبات التاديبية التي يجوز توقيعها على الموظف المخالف 	
المهارات العملية - الفنية أو القانونية – لصياغة التقارير والمذكرات الخاصة  	

بالتحقيقات

المنهجية:
 تدريب مليء بالمعلومات يغطي كل ما تحتاجه إلجراء تحقيق داخلي ، باإلضافة إلى 
جلسات تفاعلية طوال الدورة الختبار معرفتك الجديدة، باإلضافة إلى  تحقيقات وهمية 

حيث يمكنك تطبيق كل ما تعلمته.

الفئات المستهدفة:
والمؤسسات  والهيئات  الوزارات  في  الداخلي  التحقيق  مجال  في  والعاملين  الموظفين 

العامة والشركات الخاصة
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أصول  التحقيقات الداخلية: 

بيان الصفات الشخصية والمهارات الفنية الواجب توافرها في المحقق الداخلي 	
التعريف بالتحقيق وعناصره والمفاهيم األساسية للتحقيق 	
كيفية صياغة األسئلة ومهارات التحقيق وفن والمواجهة وسؤال الشهود 	
 تقييم قضايا عالقات الموظفين لتحديد متى تكون التحقيقات الداخلية ضرورية:  	
 لماذا يشكو الموظفون - وما الذي يشتكون منه  	
 تأثير وسائل التواصل االجتماعي على شكاوى الموظفين وتحقيقاتهم  	
 كيفية تحديد ما هو - وما هو غير - شكوى صالحة تتطلب التحقيق  	
 كيفية الرد على شكاوى الموظفين التي ال تتطلب تحقيقا في مكان العمل  	
 القيادة والقضايا التنظيمية التي يجب معالجتها لتقليل مخاطر التقاضي إلى أدنى  	

حد 
 الدور الذي تلعبه اإلدارة في التعامل مع قضايا الموظفين - وكيفية الحصول على  	

سلطة التحقيق 

اركان المخالفة التأديبية:

الركن المادي للمخالفة 	
الركن المعنوي 	
ركن المشروعية 	
ركن الصفة واالختصاص 	
المشكالت العملية للعقوبات التأديبية 	

ضمانات التحقيق الداخيل من جانب اإلدارة واجلهات الرقابية:
متى يكون التحقيق الكتابي ملزماً؟ 	
حقوق الدفاع المكفولة للموظف اثناء التحقيق 	
الوقف االحتياطي وكف اليد 	
تفتيش المكتب ومحتوياته 	
محاضر التحقيق 	

واسئل االثبات يف التحقيقات الداخلية:
سلطة اإلحالة للتحقيق، وسلطة مباشرة التحقيق  	
ازدواجية التحقيق بين الجهات اإلدارية والجهات الرقابية  	
)الشكوى( تحريك اإلجراءات بواسطة االفراد  	
أنواع وسائل االثبات في التحقيقات 	
دراسة األدلة في التحقيق التأديبي 	

إجراءات وضمانات التحقيق الداخيل:
إحالة الموظف إلى التحقيق )السلطة المختصة باإلحالة، واآلثار المترتبة على  	

قرار اإلحالة(
الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق)شروطه، السلطة المختصة بإصدار قرار  	

الوقف، اآلثار المترتبة على الوقف، الوقف للمصلحة العامة، الوقف بقوة 
القانون(

بيان الجهة المختصة بإجراء التحقيق اإلداري وإجراءاته وشروطه الجوهرية  	
والضمانات المقررة للموظف فيه

التصرف في التحقيق اإلداري )حفظ التحقيق، توقيع العقوبة التأديبية، اإلحالة إلى  	
هيئة تأديب(



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت.�	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  �00971	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة�	 أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)شهادة التحقيقات الداخلية المتقدمة (

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


