WORKING FOR
A SAFER WORLD

نعمل ألجل عامل
ًأكرث أمانا

USING IMMERSIVE TECHNIQUES
TO ENHANCE LEARNING
Overview
Global Policing is a new professional police and security training organisation.
Set up by a group of highly experienced and specialised police officers and business leaders, we support international
police forces with their training and development needs.

Our Programmes
We provide broad and varied training, e.g. leadership
development,
neighbourhood
policing,
criminal
investigation, including immersive, table-top exercises,
shadowing, hands-on, as well as traditional theory-based
classroom training, so that each client gets the best possible
learning experience with us.
We offer complete, seamless training packages - including
the training programme, transport, accommodation, meals
and social programme - to take full care of your officers and
staff.

Our Approach
We build strong relationships and partnerships with our
clients to deliver the highest quality professional training
programmes. We do this by:
n Understanding the client’s exact needs.
n T
 ailoring programmes to meet requirements and achieve
training goals.
n B
 ringing together the right expertise from a wide range of
partner organisations to ensure the highest quality
teaching and learning outcomes.

BUILDING STRONG & MEANINGFUL
PARTNERSHIPS & RELATIONSHIPS
Working with Global Policing

Our Values

n W
 e are independent, and work with of a wide range of
organisations across the UK and beyond, meaning that
our clients get the best quality, tailored
education programmes.

Forging strong relationships as the foundation for
meaningful business.

n 
 ur training is based on global best
O
practice in policing with the
latest evidence-based
techniques and technologies
to aid learning, so our
clients’ learning is
second-to-none.
n W
 e are highly
experienced at dealing
with international
partners, so your
studies achieve the
maximum transferrable
learning.
n A
 ll our training is
‘localised’, so your learning
reflects your country context.
n W
 e facilitate hands-on frontline
training with a broad range of police
and non-police organisations, so you
experience the best field practice that the UK has
to offer.

Building true partnerships, where the
interests of all parties are considered
equally important.
Giving respect to each other,
appreciating differences in
culture,
know-how
and
ability.
Maintaining
integrity
in all of our business
dealings.
Achieving
in delivery.

excellence

OUR TRAINING
PROGRAMMES
We offer a wide range of professional training
programmes in, but not limited to, the following areas:
n Leadership

برامجنا
التدريبية
نُقدم مجموعة واسعة من برامج التدريب املهني يف
:املجاالت التالية ولكنها ال تقترص عليها

 القيادةn
 تدريب املجندين الجددn
 التنمية املهنية املستمرةn
 الجرمية وتحقيقاتهاn
 النظام العام والسالمة العامةn
 أصول العمل األخالقية والقيمn
 االستخباراتn
 مكافحة اإلرهابn
 الحامية العامةn
 العملياتn
 املشاركة املجتمعيةn
 منع الجرميةn
 أعامل املختربات الجنائيةn
 إدارة املعلوماتn

n New Recruit Training
nC
 ontinuous Professional Development
n Crime and Investigations
n Public Order and Public Safety
n Ethics and Values
n Intelligence
n Counter Terrorism
n Public Protection
n Operations
n Community Engagement
n Crime Prevention
n Forensics
n Information Management

Global Policing Limited have
vast experience operating in the
highest levels of corporate and
diplomatic sectors.

رشكة جلوبال بوليسينج ليمتد
Global Policing Limited تتمتع
بخربات هائلة يف العمل مع أعىل مستويات
القطاعات املؤسساتية والدبلوماسية.

بناء رشاكات وعالقات
قوية ومجدية
العمل مع شبكات الرشطة العاملية

 nإننا مستقلون ونعمل مع مجموعة واسعة من املؤسسات بأنحاء
اململكة املتحدة وما ورائها مام يعني حصول عمالئنا عىل أفضل وأجود
الربامج التعليمية املعدة خصيصاً للغرض.
 nيعتمد تدريبنا عىل أفضل قواعد املامرسة العامل
يف أعامل الرشطة مع أحدث األساليب الفنية
والتقنيات املعتمدة عىل أحدث الشواهد
للمساعدة يف التعلم حتى يكون
التعلم لدى موظفي عمالئنا متميزا ً
ال مثيل له.
 nإننا نتمتع بخربة هائلة يف
التعامل مع الرشكاء الدوليني
حتى تحقق دراساتكم أقىص
قدر من التعلم الذي ميكن
اكتسابه ونقله.
كافة تدريباتنا تراعي األجواء
حلية لذلك يعكس التعلم
األجواء يف بالدكم.
 nإننا نسهل تدريبات الجبهة
األمامية أثناء العمل مع مجموعة
واسعة من املؤسسات الرشطية
وغري الرشطية حتى تختربوا أفضل
املامرسات امليدانية التي تقدمها اململكة
املتحدة.

قيمنا

صياغة عالقات قوية كأساس للعمل التجاري املجدي.
بناء رشاكات حقيقية ،حيث تشكل مصالح كافة األطراف
أهمية قصوى بنفس القدر .
تقديم االحرتام لبعضنا البعض ،مع
تقدير االختالفات يف الثقافة واملعرفة
والقدرات.
التحيل بالنزاهة يف كافة معامالتنا
التجارية .
تحقيق التفوق يف تقديم
الخدمات.

استخدام أساليب االنغامر يف
أجواء العمل لتعزيز التعلم
ملحة شاملة

مؤسسة مهنية جديدة لتدريبات الرشطة واألمن  Global Policingجلوبل بوليسنج.
قامت بتأسيسها مجموعة من ضباط الرشطة وقادة النشاط التجاري املتخصصني ومن ذوي الخربة العالية ،وتقوم الرشكة مبساندة قوات الرشطة
الدولية لتلبية احتياجاتهم التدريبية والتنموية.

برامجنا

تدريبات متنوعة واسعة النطاق مثل تنمية القيادة وأعامل الرشطة
باألحياء ،والتحقيقات الجنائية وتشمل مترينات مكتبية مع االنغامر
يف أجواء العمل ،ومراقبة األفراد ،والتدريب أثناء العمل ،باإلضافة إىل
تدريبات الفصل الدرايس التقليدية املعتمدة عىل النظرية حتى يحصل
كل عميل عىل أفضل تجربة تعلم ممكنة معنا.
وإننا نقدم صفقات تدريب متواصلة ومتكاملة ،وتشمل برنامج
التدريب ووسائل النقل واإلقامة السكنية والوجبات الغذائية وبرنامج
اجتامعي – للعناية الكاملة بضباطكم وجهاز العاملني لديكم .

أسلوبنا املنهجي

إننا نبني عالقات ورشكات قوية مع عمالئنا
لتقديم أجود برامج التدريب املهني ،وإننا نفعل
ذلك عن طريق:
 nفهم احتياجات الزبون املحددة.
 nصياغة الربامج لتلبي املتطلبات وتحقق أهداف التدريب.
 nجلب الخربات املالمئة من مجموعة واسعة من املؤسسات .الرشيكة
للتأكد من تحقيق أفضل نتائج التدريس والتعلم.

جلوبال بوليسينج ليمتد

+44 (0) 7810 635 929 :
www.globalpolicing.co.uk

+44 (0) 161 231 8990 :

info@globalpolicing.co.uk

09588222
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