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 البرنامج الزمني للدورة التدريبية حول

 تقنيات التحقيق وكشف الكذب

  2018أيلول  27الى  24من  معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي،

 المدّرب: الدكتور المحامي مرسال عبدهللا

 

 2018أيلول  24 :اليوم االول

9:00-11:00 

 

 وتوقعات بالدورة وتعريف : تعارفدورةافتتاح ال

 

 .اللغة الجسدية وتأثيراتهاالجلسة االولى: 

 تعريف اللغة الجسدية وأهميتها مع أمثلة سريعة. -

 هل يمكن السيطرة على اللغة الجسدية؟ -

 أهمية اللغة الجسدية وتأثيرها في حكمنا على اآلخرين. -

 النظامية واللباس الموحد على أحكامنا وقراراتنا. تأثير البزة -

 إيماءات السلطة والثقة بالنفس، إيماءات المشي، إيماءات اليد والوجه. -

 استراحة 11:00-11:30

11:30-13:30 

 .اللغة الجسدية وتأثيراتهاجلسة الثانية: ال

 إيماءات الذراعين والرجلين. -

 النظر.إيماءات التوتر، إيماءات الكذب، إيماءات  -

 بعض اإليماءات الجسدية المصغرة. -

 كيفية إستخدام اللغة الجسدية للحث على مزيد من التعاون. -

 تمارين علمية وتعليق على أحداث مصّورة. -

 2018أيلول  25 :اليوم الثاني

9:00-11:00 

 .اللغة الجسدية وإيماءات الصوتالجلسة الثالثة: 

 الكذب.إيماءات الصوت وداللتها لناحية الصدق او  -

 إستخدام اللغة الجسدية خالل التحقيقات. -

 تمارين علمية وتعليق على أحداث مصّورة. -

 استراحة 11:00-11:30

11:30-13:30 

 .علم نفس الكذبالجلسة الرابعة: 

 تعريف الكذب. -

 آليات الكذب. -

  انواع الكذب واسبابه. -
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 2018أيلول  26اليوم الثالث: 

9:00-11:00 

 .علم نفس الكذبالجلسة الخامسة: 

 دور المحقق في اكتشاف الكذب او اكتشاف الحقيقة. -

 .افشال محاوالت الكذب -

 األخطاء االساسية المرتكبة عند محاولة اكتشاف الكذب. -

 التحليل الثالثي االبعاد للكذب. -

 استراحة 11:00-11:30

11:30-13:30 

 .تقنية تحليل االفادات المكتوبةالجلسة السادسة: 

 الرواية المدلى بها من قبل الضحية او الشاهد او المشتبه به.تحليل  -

 محاذير االفادات المكتوبة في لبنان. -

 ضوابط تحليل االفادات المكتوبة. -

 تمارين تطبيقية. -

 2018أيلول  27 :اليوم الرابع

9:00-11:00 

 .معالجة الصمت خالل التحقيقاتالجلسة السابعة: 

 أنواع الصمت. -

 أسباب الصمت. -

 كيفية معالجة الصمت. -

 استراحة 11:00-11:30

11:30-13:20 

 .آلية تعرف الشهود على المشتبه به :الجلسة الثامنة

 أهمية التعرف. -

 آلية التعرف. -

  محاذير التعرف. -

 توزيع إفادات المشاركةالدورة وم تقيي :دورةام التختإ 13:20-13:30
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