تقنية "ريد" للمقابالت االستقصائية
للعاملين في مجال منع الخسارة واألمن
(ع م)

األهداف
وتتمٌز ورشة العمل (تقنٌة رٌد للمقابالت االستقصائٌة للعاملٌن فً مجال منع الخسارة واألمن) كونها تستمر لمدة
أربعة أٌام ،وهً مصممة خصٌصا ً للمتخصصٌن فً أعمال أمن الشركات ومنع الخسارة وحماٌة األصول ،باإلضافة
إلى العاملٌن فً مجال شؤون الموظفٌن.
فً كل عام ٌقوم آالف األشخاص العاملٌن فً قطاعات األعمال التجارٌة وتطبٌق القانون والمؤسسات الحكومٌة
باستخدام خدمات مؤسسة جون إٌه .رٌد وشركاه لتنفٌذ برامج تطبٌق القوانٌن ،وبفضل هذه الدورات ٌصبح بإمكان
المشاركٌن:
 اختٌار الموظفٌن الجدد
 القٌام بأعمال االستقصاء والتحقٌق
 تطوٌر مهارات إجراء المقابالت واالستنطاق
ومن خالل ورشة العمل هذه ٌتوصل المشارك إلى تعلم تقنٌة رٌد إلجراء المقابالت والقٌام بأعمال التحقٌقات وقد
تمكنت هذه التقنٌة من تحقٌق سمعة عالٌة كونها من أكثر الوسائل المتاحة للتحقق من براءة البريء وتحدٌد المذنب.
وهذه الورشة مصممة على أساس تقنٌة رٌد التً تقوم بتدرٌسها مؤسسة جون إٌه .رٌد وشركاه والتً تنص على
ضرورة تعرٌف الشخص المحتجز بحقوقه قبل القٌام باستجوابه عن أي نشاط إجرامً.
الٌوم الرابع مخصص لزٌادة المعلومات التً حصل علٌها المشاركون ،مع التركٌز بشكل خاص على الطرٌقة
األفضل للحصول على معلومات من المشبوه خالل مرحلة المقابلة والتً من شأنها أن تكون األساس الالزم لتطوٌر
طرٌقة متمٌزة ومصممة بحسب طبٌعة الشخص لالستجواب ،على أساس معلومات وخصائص المشبوه .وبدون أي
استثناء ،أشاد جمٌع المشاركٌن فً هذه الدورة بالقٌمة العالٌة للتقنٌات المتقدمة التً تعلموها والتً بفضلها حصلوا
على فهم أفضل لمجرٌات االستجواب ،وتمكنوا من تعزٌز مهاراتهم من خالل هذه التقنٌات الجدٌدة.

دواعي إقامة هذه الندوة
 %95من المشاركٌن أفادوا بأن تقنٌة رٌد ساعدتهم فً تحسٌن معدالت الحصول على اعترافات .ومعظم المشاركٌن
أفادوا بأن هذه التقنٌة ساعدتهم فً زٌادة معدالت االعترافات بأكثر من  ،%25وربع المشاركٌن تقرٌبا ً أفادوا بأن
هذه التقنٌة أدت إلى زٌادة معدالت االعترافات بحوالً .%50
 %97من المشاركٌن أفادوا بأن استخدام تقنٌة رٌد أدى إلى زٌادة معدالت حل القضاٌا.
 %99من المشاركٌن أفادوا بأن استخدام تقنٌة رٌد أدى إلى زٌادة مقدرتهم فً التأكد من صدق أو كذب المشتبه بهم.
 %98من المشاركٌن أفادوا بأنهم أوصوا محققٌن آخرٌن بضرورة حضور الندوات التدرٌبٌة لتقنٌة رٌد.
 %100من المشاركٌن أفادوا بأنهم ٌعتقدون بأن المنافع التً حصلوا علٌها نتٌجة حضور ندوة تقنٌة رٌد كانت
تستحق االستثمار الكبٌر لحضور هذه الندوة.

للمزيد من المعلومات والتسجيل ،يرجى االتصال بنا
شركة المبدأ لالستشارات اإلدارٌة .ص ب  225روي  ،112سلطنة عمان
هاتف + 968 24497123:فاكس + 968 24497222 :ـ البرٌد اإللكترونًprecept@omantel.net.om:

www.preceptmanagement.com

أهداف الدورة
الغرض من هذه الدورة هو توفٌر أفضل مجرٌات التدرٌب للمشاركٌن حول أسالٌب االستجواب واالستنطاق .وبنهاٌة
هذه الدورة ٌحصل المشارك على العدٌد من المزاٌا ومنها:
ً
 القواعد األساسٌة الالزمة للقٌام بالمجرٌات الصحٌحة للمقابالت واالستنطاق تمشٌا مع توجٌهات المؤسسة أو
الشركة.
 تكوٌن إطار عمل مرجعً للمحققٌن المالكٌن لبعض الخبرات إال أنهم ٌمكن أن ال ٌكونوا حاصلٌن على
تدرٌب رسمً فً هذا المجال.
 إظهار تحسن فعالٌة التوصل إلى الحقٌقة من المشبوهٌن والشهود والضحاٌا بطرٌقة قانونٌة ومقبولة.
 توفٌر تقنٌات متقدمة إضافٌة مصممة للحصول على اعتراف من المشبوه المخادع بطرٌقة أسرع
 توفٌر تقنٌات لبقة وحذقة للتعامل مع نفسٌة المشبوه أثناء االستجواب لتعزٌز مقدرة المحقق فً الحصول
على اعتراف ال ٌمكن الحصول علٌه بغٌر هذه الطرٌقة.
 توفٌر توجٌهات منطقٌة ٌمكن استخدامها لتصنٌف أنواع المشسبوهٌن لالستجواب.

محتويات الدورة
االستعداد إلجراء مقابالت واالستجواب
 التمٌٌز بٌن المقابلة واالستجواب
 البٌئة المناسبة فً الغرفة
 العوامل المؤثرة على تصرفات وسلوكٌات األشخاص
 تحلٌل العوارض السلوكٌة
 تقٌٌم الحالة النفسٌة
 تقٌٌم السلوكٌات غٌر الصوتٌة
 تقٌٌم السلوكٌات الصوتٌة
 تقٌٌم السلوكٌات اللغوٌة
 تقنٌة رٌد لتحلٌل السلوكٌات خالل المقابلة
 تقنٌة اإلغراء
 تحلٌل المعلومات الفعلٌة قبل المقابلة
 طرح األسئلة المثٌرة للغضب

تسع خطوات لالستجواب










المواجهة اإلٌجابٌة
تطوٌر الفكرة
التعامل مع اإلنكار
التغلب على المعارضة
جذب انتباه المشتبه به والمحافظة علٌه
التعامل مع الحالة النفسٌة السلبٌة للمشتبه به
طرح أسئلة بدٌلة
عرض تفاصٌل الجرٌمة
عوامل اإلفادات الشفهٌة والخطٌة

االستجواب المتقدم










مرحلة الالمباالة
المرحلة المحاٌدة
مرحلة القبول
تصنٌف المشبوهٌن
تحدٌد الدوافع
جرائم االحتٌاجات الفعلٌة
الجرائم االنفعالٌة
جرائم نمط معٌشة
جرائم الكرامة

معلومات إضافية






استجواب األحداث المخالفٌن
طرق الحصول على المعرفة
إغراء مشبوه ضد مشبوه آخر
استجواب مشبوه فً جرائم متعددة
زٌادة االعتراف األولً للمشبوه

تفاصيل الدورة
اليوم األول

 9.00 – 8.30تعرٌف (أغراض وأهداف الدورة)
 9.30 – 9.00مراجعة محتوٌات الدورة
 9.45 – 9.30التمٌٌز بٌن المقابلة واالستجواب
 10.00 – 9.45النواحً القانونٌة للمقابالت االستقصائٌة
 10.15 – 10.00مزاٌا المستنطق الجٌد
 10.30 – 10.15استراحة
 1.00 – 10.30تحلٌل العوارض السلوكٌة
 المقدمة
 المصطلحات
 كٌفٌة استخدام العوارض السلوكٌة خالل المقابالت
 مبادئ تحلٌل العوارض السلوكٌة
 العوامل الخارجٌة
 مدى أهمٌة الموضوع للشخص المعنً
 نوع األشخاص الذٌن نتعامل معهم
 الخوف من العواقب بالنسبة للشخص المعنً
 العوامل الداخلٌة
 الذكاء
 االستقرار العاطفً
 األحداث
 االختالفات الثقافٌة
 الحالة الطبٌة
 خمسة عوامل أساسٌة ٌتم تطبٌقها عند تقٌٌم السلوك
 2.00 – 1.00الغداء
الحالة السلوكية للشخص الصادق  /المخادع
3.00 – 2.00
 وضعٌة الجسم
 صادق
 مخادع
 الحركات الدالة على الخداع
 االنسحاب من الحاالت المهددة
 األنشطة الجسدٌة للتخفٌف من الضغط المصاحب للكذب
 تغٌٌر الوضعٌة
 حركات شخصٌة والعناٌة بالهندام
 حركات دفاعٌة
 حركات خارجٌة
 تعابٌر الوجه
 االتصال البصري
 3.15 – 3.00استراحة
 4.15 – 3.15عوارض السلوك الصوتً الدالة على الحقٌقة  /الكذب
 المبادئ
 التوجٌهات
 تحلٌل األجوبة الصادقة أو الكاذبة

اليوم الثاني تحليل السلوك
 8.45 – 8.30االستعدادات قبل المقابلة
 تجمٌع وتحلٌل الحقائق
" ورقة بٌانات الشخص"
 اختٌار القائم بالمقابلة
 تحضٌر الشخص للمقابلة
" ورقة جدولة المقابلة"
تحليل سلوكي ألسئلة المقابلة (الجزء )1
10.15 – 8.45
 سبب المقابلة
 معلومات تارٌخٌة  /عنك
 معرفة  /الشك باآلخرٌن
 كفالة اآلخرٌن
 الحالة النفسٌة
 المصداقٌة
 10.30 – 10.15استراحة
 1.00 – 10.30تحلٌل سلوكً ألسئلة المقابلة (الجزء
 الفرصة
 الحافز
 التفكٌر
 االعتراض
 العقاب
 نتائج التحقٌق
 الفرصة الثانٌة
 حجة الغٌاب – تفاصٌل

)2

 2.00 1.00الغداء
)3

 3.30 – 2.00تحلٌل سلوكً ألسئلة المقابلة (الجزء
 تقنٌات الترغٌب
 اإلجراءات
 استخدامات محددة لكسر حجة غٌاب الشخص
 مقترحات إضافٌة للترغٌب للتحقٌقات الفرٌدة من نوعها
 3.45 – 3.30استراحة
 4.15 – 3.45أسئلة اختٌارٌة للمقابالت
 األسئلة السابقة
 االقتراب من أي شخص
 االستعارة
 تقنٌات تحدٌد المستوى
 نسبة السلوكٌات المشابهة
 المناقشة مع األحباء

اليوم الثالث
 :1إعالم الشخص مباشرة بمشاركته فً الموضوع
 9.00 – 8.30الخطوة
 التفكٌر السلوكً لتقٌٌم ردة الفعل
 الحالة االنتقالٌة
 :2تطوٌر الفكرة (الجزء )1
 10.15 – 9.00الخطوة
 الحوار الفردي
 طرٌقة غٌر عدوانٌة وغٌر مزعجة
 القاعدة العامة
 تطوٌر الفكرة حول لماذا تم ارتكاب الجرم
 10.30 – 10.15استراحة
 :2تطوٌر الفكرة (الجزء )2
 1.00 – 10.30الخطوة
 2.00 – 1.00الغداء
 :3التعامل مع اإلنكار
 2.15 – 2.00الخطوة
 تعرٌف اإلنكار بجمل موافقة
 إقحام الكالم
 :4التغلب على االعتراضات
 2.30 – 2.15الخطوة
 مصطلحات
 جمل تعرٌفٌة
 إفادة الموافقة أو الفهم
 :5جذب انتباه المشتبه به والمحافظة علٌه
 2.45 – 2.30الخطوة
 عندما ٌكون الشخص فً حالة من الدفاع واالنسحاب
 جذب انتباه الشخص مرة ثانٌة
 حركات تدل على النصح والتصدٌق
 :6التعامل مع الحالة السلبٌة للشخص
 3.00 – 2.45الخطوة
ً
 عندما ٌبدو الشخص مغلوبا على أمره
 تعزٌز الفكرة
 تقدٌم مكونات األسئلة البدٌلة
 3.15 – 3.00استراحة
 :7تقدٌم أسئلة بدٌلة
 3.30 – 3.15الخطوة
 توفٌر خٌارٌن ٌوقعان فً الجرم
 التباٌن بٌن تصرف غٌر مرغوب مع تصرف مرغوب
 :8تشجٌع الشخص على إخبار مختلف تفاصٌل الجرم
 3.45 – 3.30الخطوة
 استخدام إفادات تعزٌزٌة
 استخدام أسئلة مفتوحة اإلجابة
 الحصول على تأٌٌد
 :9تحوٌل اإلفادات الشفهٌة إلى إفادات خطٌة
 4.15 – 3.45الخطوة
 استخدام شاهد آخر
 شرح وتوجٌهات حول تدوٌن اإلفادات
 إثبات الطواعٌة والبراهٌن المؤٌدة الكاملة والتفصٌلٌة

اليوم الرابع
 9.00 – 8.30األغراض والمحتوٌات
 مفاهٌم متقدمة عن تحلٌل العوارض السلوكٌة ،والمقابالت السلوكٌة وطرٌقة رٌد لالستجواب
 مشبوهٌن صعبٌن ٌسببون مشاكل للمحقق وتقنٌات محددة لجعلهم ٌعترفون
 مشبوه غٌر مبالً
 مشبوه محاٌد
 مشبوه قابل
 تصنٌف المشبوهٌن لالستجواب
 تقنٌات إضافٌة لالستجواب
– تقنٌات لتغٌٌر الموقف الالمبالً للمشبوه
 10.30 – 9.00مرحلة الالمباالة
 طرٌقة الشخص الثالث – قصة حقٌقٌة أو مختلقة عن المحقق ،أو صدٌق للمحقق ،أو حالة أخرى تحتوي
على جرٌمة من طبٌعة مشابهة ،والظروف التخفٌفٌة التً أدت إلى الفعل.
 طرٌق الشخص المتكلم – أسباب وأعذار ٌوفرها المحقق والتً تنطبق مباشرة على السبب الذي أدى إلى
ارتكاب الجرٌمة .وهذه األعذار ٌجب أن تسمح للمشبوه االحتفاظ بكرامته.
 عكس األدوار – السماح للمشبوه القٌام بدور صاحب القرار لمحاكمة شخصٌن ارتكبا جرٌمة مشابهة.
 التعامل مع التحدٌات الجدلٌة التً ٌثٌرها المشبوه
 اإلنكار المحدد – اإلدراك والمعاٌٌر المقابلة الشفوٌة
 تغٌٌر مفهوم المشبوه حول المحقق
 مناقشة ضد المصلحة الشخصٌة
 عبارات للتودد
 عبارات للتعاطف
 عبارات اإلحساس والشعور
 التخفٌف من حالة اإلنكار الشدٌد والمستمر
 10.45 – 10.30استراحة
 12.00 – 10.45متابعة حالة الالمباالة
– تقنٌات لتغٌٌر الموقف المحاٌد للمشبوه
 12.30 – 12.00المرحلة المحاٌدة
 تحدي قٌم وخصائص المشبوه
 الثناء على السلوك المرغوب للمشبوه ضمن التحقٌق
 التأكٌد على الخصائص اإلٌجابٌة الظاهرة فً حٌاة المشبوه
 اإلٌحاء بأن خصائص المشبوه معرضة للخطر
 التعامل مع خوف المشبوه من العواقب
 التعامل مع عدم جدوى اإلنكار المستمر
 معلومات تؤدي إلى االتهام – حقٌقٌة وافتراضٌة
 استخدام تقنٌات اإلغراء للتحدي االفتراضً
 استخدام األدلة الفعلٌة إلقناع المشبوه على االعتراف
– تقنٌات للحصول على أول اعتراف بالذنب من المشبوه
 1.00 – 12.30مرحلة القبول
 تطوٌر إفادات وتصورات
 وصف النواحً السلبٌة لحٌاة المشبوه
 توقع التأثٌرات المستقبلٌة للخداع
ً
 جعل المشبوه ٌوافق شفوٌا ً مع المحقق – كلما زادت موافقة المشبوه شفوٌا مع مفاهٌم
وعبارات وكلمات وقصص المحقق ،كلما كان أسهل على المشبوه الموافقة شفوٌا ً على
البدائل.
 تطوٌر البدٌل السلبً إلى خطة – استخدام البدٌل السلبً كخطة لمناقشة األسباب الفظٌعة
التً أدت الرتكاب الجرٌمة

 2.00 – 1.00استراحة الغداء
 4.00 – 2.00تصنٌف المشبوهٌن لالستجواب
 العوامل الممٌزة التً تحدد االحتٌاجات الفعلٌة للجرائم
 الخصائص
 الخطط
 البدائل
 العوامل الممٌزة التً تحدد احتٌاجات نمط الحٌاة للجرٌمة
 الخصائص
 الخطط
 البدائل
 العوامل الممٌزة التً تحدد االحتٌاجات الحافزة على الجرٌمة
 الخصائص
 الخطط
 البدائل
 العوامل الممٌزة التً تحدد جرائم احتٌاجات المكانة االجتماعٌة
 الخصائص
 الخطط
 البدائل
مواد إضافٌة تقنٌات إضافٌة لالستجواب (دراسة منزلٌة)
 استجواب المخالفٌن األحداث
 خطط للحصول على المعرفة
 إغراء مشبوه ضد آخر
 استجواب مشبوه بجرائم متعددة
 زٌادة اإلقرار األولً للمشبوه

الشزكة
 %80من خبراء
"عند السؤال حول أي من الشركات التً ٌعتمدون علٌها لتطوٌر مهارات العاملٌن والمدٌرٌن،
األمن أفادوا بأنهم ٌعتمدون على مؤسسة جون إٌه .رٌد وشركاهم"( .دلٌل إدارة أي .أو .إم .أي إصدار دٌسمبر
)2002
 1947لغرض توفٌر خدمات وبرامج تدرٌب
تأسست مؤسسة جون إٌه رٌد وشركاه عام
الكتشاف الكذب والخداع لمختلف العمالء فً قطاعات التجارة والشرطة والهٌئات القانونٌة.
وبفضل النجاح الذي حققته المؤسسة فً حل القضاٌا التً تفتقر إلى األدلة فقد تمكنت من سمعة
عالٌة فً مجال التخصص بأعمال المقابالت واالستجواب وتقنٌات الكشف على الكذب .وفً
كل عام ٌقوم العاملون بهذه المؤسسة بإجراء أكثر من  4000مقابلة فً مختلف أنحاء الوالٌات المتحدة ،باإلضافة
إلى تنظٌم أكثر من  250برنامج تدرٌبً بالسنة.
وقد أصبحت تقنٌة رٌد للمقابالت والتحقٌق من أكثر التقنٌات الشائعة والمستخدمة الستنطاق األشخاص فً أنحاء
العالم .وخالل السنوات الماضٌة تابعت المؤسسة تطوٌر وتغٌٌر المحتوٌات التدرٌبٌة بحٌث أصبحت المؤسسة الوحٌدة
التً ٌمكنها تنفٌذ اإلصدار الحالً لبرامج التدرٌب على التقنٌة.
وقد تمكنت المؤسسة من تجمٌع خبرات متراكمة ألكثر من  250سنة عمل ،وخالل الفترة الماضٌة قامت المؤسسة
بإجراء أكثر من  75000مقابلة وجلسة استنطاق واستجواب .معظم العاملٌن فً المؤسسة هم من الحاصلٌن على
درجة الماجستٌر فً علوم اكتشاف الكذب والخداع .ولدى المؤسسة عقود لتوفٌر خدمات ٌومٌة للقٌام بإجراء مقابالت
للمؤسسات والشركات التجارٌة ومؤسسات تطبٌق القوانٌن والوكاالت الحكومٌة.
وقد حصلت المؤسسة على عقد تدرٌب مع حلف الناتو ،والهٌئات القانونٌة فً كل من بافارٌا وبرلٌن بألمانٌا ،وقامت
بتنظٌم برامج تدرٌبٌة فً كل من بوسنٌا والهرسك ،وجمهورٌة التشٌك ،ودولة اإلمارات العربٌة المتحدة،
وسنغافورة ،والٌابان ،والمكسٌك ،وكندا ،وبلجٌكا ،وكورٌا الجنوبٌة .وتمت ترجمة دلٌل التدرٌب إلى اللغة األسبانٌة
واأللمانٌة.
 )2001على أنه
وتنظر المحاكم ومكاتب المحاماة إلى كتاب "التحقٌقات واالعترافات الجنائٌة" (الطبعة الرابعة
المعٌار األساسً لتقنٌات المقابالت والتحقٌقات .وتمت ترجمة الكتاب إلى اللغة الصٌنٌة والٌابانٌة والتركٌة ،وفً
شهر ٌونٌو  ، 2004فً قضٌة مٌسوري ضد سٌبرت أشارت المحكمة العلٌا األمرٌكٌة إلى الكتاب على أنه مثال عن
مصادر تطبٌق القانون التً توفر التدرٌب الصحٌح .فً عام  1994أشارت المحكمة العلٌا األمرٌكٌة إلى هذا الكتاب
للتوصل إلى قرارها فً قضٌة ستاسبوري ضد كالٌفورنٌا .وقد أقرت المحاكم فً جمٌع أنحاء الدولة بأن تقنٌة رٌد
هً التقنٌة الرائدة بٌن طرق االستجواب المستخدمة حالٌا ً من قبل كل من الهٌئات القانونٌة والشركات التجارٌة.
وبفضل الخبرة الكبٌرة للمؤسسة فً مجال تحلٌل العوارض السلوكٌة وتقنٌات إجراء مقابالت واستجواب قامت وكالة
األمن الوطنً بمنح المؤسسة (بالتعاون مع جامعة والٌة متشٌجان) صفة المورد الوحٌد للدراسة العلمٌة حول
استخدام العوارض السلوكٌة الكتشاف الخداع والكذب وتم نشر نتائج الدراسة فً مجلة العلوم الشرعٌة.
تتلقى المؤسسة بشكل مستمر اتصاالت من وعقود مع االدعاء العام لتوفٌر خدمات الخبرة واالستشارات حول
التقنٌات الصحٌحة إلجراء المقابالت واالستجواب .ومن خالل موقعها اإللكترونً توفر المؤسسة معلومات مكثفة
للمحامٌن وأعضاء الهٌئات القانونٌة حول مختلف المواضٌع ومنها االعترافات الكاذبة ،وأمثلة عن االعترافات،
وقرارات القضاٌا والبحوث المعنٌة وغٌرها.

بعض المؤسسات والهيئات التي استخدمت خدماتنا:
 شركة أبو ظبً لالستثمار
 انتٌنا للحٌاة واإلصابات
 القوات الجوٌة ()OSI
 مؤسسة الدي فودز
 امٌركان اكسبرٌس
 امٌركان هوندا
 اموكو للنفط
 أي تً اند تً
 دائرة شرطة مقاطعة بالتٌمور
 بنك مسقط ،سلطنة عمان
 باكستر دٌاجنوستكٌس
 باوش اند لومب
 بلو كروس  /بلو شٌلد
 بوٌنج
 برٌنكس
 مؤسسة بٌرجر كٌنج
 برج العرب ،دبً
 مركز برجمان ،دبً
 وكالة االستخبارات المركزٌة
 مدٌنة او بلٌر
 بنك شٌفً تشاٌس
 بنك أبو ظبً التجاري
 كراون بالزا دبً
 وزارة التربٌة والتعلٌم
 وزارة الطاقة
 وزارة األمن الداخلً
 وزارة العمل
 وزارة الداخلٌة
 دٌت نورسك فٌرٌتاس ،دبً
 داو كٌمٌكالز
 دبً لأللمنٌوم
 دبً القابضة
 دوبون
 تٌستمان كوداك
 كلٌة عفة ،السعودٌة
 امرٌل ،دبً
 مكتب التحقٌقات الفدرالً
 إدارة الطعام والشراب
 فدرال اكسبرٌس
 مركز تدرٌب تنفٌذ القانون الفدرالً
 شركة فورد للسٌارات
 شركة جنرال موتورز
 جراند حٌاة دبً












































أي بً ام
انتركونتٌننتال أبو ظبً
جً سً بٌنً
أبراج جمٌرة اإلمارات ،دبً
جمٌرة الدولً ،دبً
مستشفى الملك فٌصل التخصصً،
السعودٌة
كروجر
كٌمٌنسكً اإلمارات ،دبً
كً مارت
إدارة ترانزٌت مٌرٌالند
مؤسسة ماٌو للدراسات والبحوث الطبٌة
شركة مزون للكهرباء ش م ع م
فندق موفمبٌك
خطوط شاحنات مٌلتون
وزارة التعلٌم العالً ،سلطنة عمان
نخٌل ،دبً
دائرة نٌوٌورك اإلصالحٌة
نٌوكلٌر رٌج كومٌشون
عدد كبٌرة من مراكز الشرطة األمٌركٌة
مكتب المدعً العام – والٌة مٌرٌالند
مكتب مدٌر شئون الموظفٌن
الطٌران العمانً
شركة عمان والهند للسماد
الشركة العمانٌة للغاز الطبٌعً المسال
شركة نفط عمان
اوشا
خدمات التفتٌش البرٌدي
شركة قلهات للغاز الطبٌعً المسال
رٌثون كوربورٌشن
هٌئة الطرق والنقل ،دبً
شركة اكسبرٌس للسٌارات المصفحة
شركة مصفاة صحار
جامعة السلطان قابوس
شركة تموٌل ،دبً
تٌلٌنور ،باكستان
مركز شرطة كابٌتول ،أمرٌكا
مكتب مراقبة السلوك
الشرطة السرٌة األمٌركٌة
جامعة وٌسكونسن – ستوت
جامعة ولونجونج ،دبً
سجن فٌرجٌنٌا
حدٌقة الوادي الطبٌعً المائٌة ،دبً

معلومات عن المحاضز
دانييل إس .مالوي
دانٌٌل هو من خرٌجً جامعة دي بول وحاصل على شهادة تخصص علم االجتماع ،ولدٌه شهادة الماجستٌر فً
 1974وهو مدٌر قسم
علوم االكتشاف والخداعٌ .عمل دانٌٌل لدى مؤسسة جون إٌه .رٌد وشركاه منذ عام
الندوات باإلضافة إلى أنه من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة.
قام دانٌٌل بتنظٌم وإجراء أكثر من  8000جلسة فعلٌة للمقابالت واالستجواب ،وقام بتقدٌم ندوات دولٌة عن تقنٌة
رٌد .وبفضل معرفته المباشرة بطرق المجرمٌن والمشتبه بهم تمكن دانٌٌل من تقدٌم مساهمات كبٌرة لتطوٌر
مواد الدورات والبرامج التً تقدمها المؤسسة ،وغالبا ً ما ٌفٌد المشاركون بهذه الندوات والدورات إلى المهارات
الرائعة وااللتزام الكامل بجودة هذه البرامج والندوات التً ٌقدمها دانٌٌل.

