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المحتويات األساسية:

األهداف:
سيتمكن المشاركين من التميز في :

تحديد وتحليل المخاطر االمنية فى المنشآت الحساسة . � 

المسح األمنى لتحديد الثغرات األمنية ، والتغطية االمنية الضرورية � 

أسس تصميم الخطط واإلجراءات األمنية ، لمواجهة التهديدات فى المنشآت  � 

الهامة.
مواجهة أخطار الحرائق فى المنشآت الحساسة � 

المعايير االخالقية واإلنسانية لمشرفى األمن والسالمة. � 

دور المشرف فى تحقيق اعلى معدالت الكفاءة والفاعلية فى مجاالت األمن  � 

السالمة والصحة
� OSHA المفاهيم االساسية لل

تكنولوجيا السيطرة األمنية، واالجراءات المكثفة � 

التعرف على اسباب الحوادث واساليب تقييم وتحليل الحوادث المهنية � 

تحديداالسلوب العلمى الحديث لمنع للحد من الخسائر فى المنشآت )معايير  � 

)OSHA
اساليب اعداد وتطوير خطط الحراسةو الطوارئ بالمنشآت. � 

أفضل الممارسات وأساليب الحماية المتقدمة في أمن وهندسة المنشآت � 

المقدمة :
الممارسات  افضل  العمل،  وورشة  التدريبية  الدورة  هذه  في  سيقدم 
 ، للمنشآت  المحتمل  اإلرهاب  لمكافحة  الحديثة   األمنية  واإلجراءات 
واإلدارة األمنية في األصول ذات التهديد أو المخاطر الكبيرة ومصادر 
التقنيات  أحدث  واستخدام  وتطبيق  والمجمعات  المباني  في  التهديدات 
اإلستراتيجية  المباني  ضد  التهديدات  وعوامل  المباني،  لحماية  األمنية 
واستقراء  المستهدفة  والنقاط  والغايات  واألنواع  الطبيعية  والتهديدات 
التلف المتوقع  وأفضل الممارسات لتحديد المخاطر والتهديدات والتعرف 
عليها وتقييم فعاليتها وإدارة التهديدات وغيرها و االطالع على أحدث 

المواضيع األمنية التي تتعلق بالمنشآت الحيوية ذات الصلة.

الوحدة األولى :

االستراتيجيات األمنية بالمنشأت الحيوية
مفاهيم وتعريفات األمن § 

التكنولوجيا األمنية § 

المعايير الحديثة ألمن المنشآت الحيوية § 

دعم قدرات ومهارات الحس األمني  § 

األساسيات المكونة لشخصية رجال األمن  § 

التطوير فى مهام وصالحيات دوائر األمن  § 

تطبيق عملى )المهارات األمنية لرجل األمن(  § 

الوحدة الثانية :

مالئمة التكنولوجيا و الهندسة االمنية لطبيعة المخاطر
األساليب والوسائل التكنولوجية لتغطية الثغرات األمنية § 

هندسة تأمين المنشآت ) االسوار-المداخل والمخارج- المبانى(  § 

تطوير أساليب أصدار التصاريح والبطاقات وبطاقات الزوار § 

تدقيق واجبات ضابط األمن § 

إجراءات أمن المعلومات والوثائق واإلتصاالت § 

إجراءات تأمين المعلومات اإللكترونية ودرجات السرية § 

تدقيق إجراءات ومهام القائمين على أمن المؤتمرات § 

حشد القدرات األمنية فى مواجهة عمليات التخريب § 

تدقيق مالئمة تنظيم جهاز األمن بالمنشآت للمخاطر § 

ثقافة التطوير األمنى § 

تطبيقات وورش عملية § 

الوحدة الثالثة :

التكتيكات األمنية لضمان سالمة المناطق الحيوية
معلومات أساسية عن الحريق § 

تكتيكات تأمين المناطق الحيوية فى المنشأة § 

إجراءات المنشآت للوقاية من مخاطر الحريق § 

التفتيش على إجراءات أمن المخازن § 

مالمح الخطط األمنية فى المنشأت الحيوية § 

مرونة خطط الطوارئ واالنقاذ واإلخالء § 

الوحدة الرابعة :

التفتيش على إجراءات الوقاية من أخطار الحريق
مراجعة قواعد الوقاية من الحريق فى المنشآت § 

القواعد المتعلقة بعناصر تكوين المبنى § 

التفتيش على المواصفات وصالحية إستخدام مسالك الهروب § 

القواعد المتعلقة باإلضاءة االمنية والتجهيزات الكهربائية   § 

مراجعةالقواعد المتعلقة باألجهزة الحرارية § 

إجراءات التهوية  § 

التفتيش على صالحية وكفاية أجهزة اإلطفاء § 

المرور على المخازن § 

القواعد المتعلقة بوسائل اإلنذار عن الحريق § 

الفتات اإلطفاء § 

تطبيقات وورش عملية § 

الوحدة الخامسة :

تدقيق اإلستراتيجيات والخطط االمنية
صياغة االستراتيجيات والخطط االمنية § 

مراجعة إجراءات تأمين األسوار § 

إجراءات تأمين البوابات والمخارج  § 

أساليب وتكنولوجيا  حماية المنشآت والمبانى  § 

أساليب التحكم فى الطرق والممرات  § 

المناطق الممنوعة- المناطق المحظورة § 

دوريات الحراسة الراكبة والمتحركة وقدراتها وتشكيلها   § 

تطبيق عملى § 

أحدث الوسائل والممارسات ألمن
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نمـــــوذج الت�سجيــــــل

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

:  9.00 �صباحًا ــ 2.30 بعد الظهر. المحــا�ســرات 

:  الأولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 �شتـوزع �شهــادة ح�شــور علــى جميــع الم�شــاركين الذيــن اأتمــوا البرنامج.

c 2900 دوالر اأمريكي لل�سخ�ص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر اأمريكي لل�سخ�ص الواحد c

�شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة وال�شاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة اإنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق

ل ت�شتمل ر�شوم البرنامج على الإقامة. 

اأ�شعار  على  بالح�شول  يوروماتيك  �شركة  قامت  ولكن 

ال�شريع  بالحجز  بادر  الموؤتمر  في  للم�شاركين  خا�شة 

لت�شتفيد من الخ�شومات الخا�شة.

c  مرفق طيه �شيك با�شم يوروماتيك       c  نقدًا

c  الرجاء ار�شال الفاتورة كما يلى:

.............................: الإدارة  الوظيفة:...................................   ................................. الم�شوؤول:  ال�شخ�ص  اإ�شم 

..............................: الفاك�ص:   .................................. الهاتف:  رقم   ......................................... الموؤ�ش�شة: 

ي
م

و
ل الي

و
د

ج
ال

ت
دا

ال�سها
ك

را
الأ�ست

م ا
و

ر�س
ع

ف
د

ة ال
ق

ري
ط

ز
ج

ح
ة الـ

مار
ا�سـت

يرجى تعبئة ا�ستمارة الحجز

1. يرجى ت�شجيلي في

..........................)اأحدث الو�س�ئل والمم�ر�س�ت لأمن وحم�ية المن�س�آت الحيوية والإ�ستراتيجية ®(  : التــاريــخ 

اإ�شـم الم�شـــــارك : ................................................................................................................................

...............................  : الإدارة   ...................................... الوظيفة:   ....................................... الموؤ�ش�شة: 

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

رقم الهاتف: ............................. الفاك�ص : ................................ البريد الإلكتروني: .......................................

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: 

الأتج�ه�ت المتقدمة في التع�مل مع التحدي�ت والم�سكالت التع�قدية  لأخ�س�ئي العقود ®


