
الملف التعريفي لدورة
مهارات التعامل مع االحتيال وسيكولوجية المحتال



االحتيال له تاريخ طويل عبر القرون والحضارات المختلفة ، ومن الجدير بالذكر أن عمليات االحتيال 
تستهدف جميع األنماط البشرية  من كل الخلفيات واألعمار ومستويات الدخل. 

فالقاعدة تؤكد أن كل شخص معّرض لعمليات االحتيال، لذا يحتاج الجميع الكتساب جانب معرفي 
ف على طبيعة المحتال السيما من الناحية النفسية(سيكولوجيًا).  ومهاري عن كيفية التعرُّ

فالمحتالون أذكياء، وإذا لم تعرفوا ما الذي يجب أن تنتبهوا له، يمكن ألي شخص أن يقع ضحية 
عملية احتيال.

مقدمة عن البرنامج 
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 معرفة مفهوم االحتيال وتطوره عبر التاريخ .
 التفريق بين االحتيال والنصب والتالعب والغش والخداع .. الخ .

 الوقوف على أبرز الممارسات االحتيالية في المجتمعات الحديثة.
 تحديد عالمات وسمات المحتال السيكلوجية.

 تفسير لغة جسد المحتال وفهمها.
 إتقان ابتكار خطة وقائية للحد من الوقوع كضحية للمحتالين.

الهدف العام للبرنامج

بنهاية هذا البرنامج التدريبي سيكون المتدرب قادرًا على:

األهداف التفصيلية للبرنامج  

     موظفين البنوك والشركات المالية.
     موظفين القطاع الغير ربحي ومنها الجمعيات الخيرية.

     المتعاملون في سوق العقار واألسهم.
     موظفين قسم االحتيال في جميع القطاعات.

     الراغبون في كسب الجانب الوقائي لالحتيال من الناحية النفسية.

المستهدفون من البرنامج

تزويد المتدربين بالمعارف والمهارات الالزمة للتعامل سيكولوجيا (نفسيًا) مع المحتال ، 
وإتقان استراتيجيات نفسية لكشف االحتيال والمحتال وتجنب خطره والتعامل معه وقائيًا 

وعالجيًا.



محتوى البرنامج

يقسم هذا البرنامج إلى عدة وحدات رئيسية هي :

الوحدة األولى:  االحتيال كمفهوم وتطوره التاريخي وتتضمن :

مصطلح االحتيال عبر التاريخ. 

الفرق بين االحتيال والنصب والتالعب والغش .. الخ .

ابرز الممارسات االحتيالية في المجتمعات الحديثة.

الوحدة الثانية:  األنماط الشخصية للمحتالين وتتضمن :
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02
عالمات وسمات المحتال النفسية.

أنواع العمليات اإلحتيالية والعالمات النفسية المرتبطة بكل نمط احتيالي.

الوحدة الثالثة:  استراتيجيات التعامل مع المحتال سيكلوجيا وتتضمن : 

       لغة الجسد (قراءة وفهم وتفسير).

       سيكولوجية ضحايا المحتال.

       مراحل الوقوع في فخ المحتال (سيكلوجيًا).

       خطتك الوقائية "لسُت بالِخبِّ وال الِخبُّ يخدعني".

       تطبيقات ودراسات حالة واقعية.
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عدد الساعات : 8 ساعات تدريبية                          عدد األيام : يومين

 نظام العمل في الدورة التدريبية:

شرح.
مناقشات.

دراسات وتطبيقات حالة.

التغذية المرجعية:

يقوم المدرب بشرح النقاط الحاكمة في نهاية المحاضرة
"اليوم التدريبي" فشارك بجدية للتأكد من اكتسابك للمعارف

والمهارات المرتبطة.

نظام البرنامج التدريبي

المدرب: د. نصرالدين محروس
          مدرب محترف، بلغت خبرته التدريبية (٢٠) سنة .

          دكتوراه في علم النفسي االجتماعي .

          مستشار تحليل أنماط شخصية .
 

          حاصل على العديد من االعتمادات المحلية والدولية في
          التدريب واالستشارات. 
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