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أفضل الممارسات
والكفاءة في القيادة العملياتية ®



المحتويات األساسية:

األهداف :
سيتمكن المشاركين من التميز في الموضوعات األتية :

المخاطر والتحديات االمنية التى تواجه المؤسسات � 
مفاهيم الفلسفة االمنية � 

اسس بناء استراتيجية أمنية تعتمد على التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة � 
الموارد ودورها فى كفاءة وفاعلية اإلستراتيجية األمنية � 

أساليب فرض السيطرة األمنية على بؤر التهديدات فى المنشآت � 
أسباب  على  والتعرف  الحساسة  والموافع  المنشآت  فى  االمنية  المخاطر  تصنيف  � 

حدوثها
األساليب التكنولوجية فى الحد من المخاطر االمنية.. � 
تحديد أسباب الحرائق والتخريب وتقنيات المواجهة � 

الخصائص والمهارات اإلدارية واإلنسانية لرجال االمن � 
التخطيط للعمليات األمنية ، ومنهجيات إعداد خطط الطوارئ � 

والحماية  االستراتيجي  للتخطيط  متكاملة  امنية  منظومة  بناء  فى  الممارسات  افضل  � 
األمنية

التخطيط إلدارة األزمات � 
استراتيجيات مواجهة األزمات � 

خصائص ومهارات فريق إدارة األزمات � 
دور االتصاالت المستمرة فى مواجهة االزمات � 

العالقات العامة وسرعة االحتواء � 
السياسات اإلعالمية فى إدارة األزمات � 

سيناريو إدارة األزمة � 
التدريب على بناء سيناريو األزمة � 

مقدمة :

نتيجةالتسارع الكبير فى بيئة اإلدارة ، وتنامي معدالت االستثمار ، وسياسات العولمة وحرية انتقال االفراد واإلستثمارت و رؤوس االمةال بين الدول ، أصبح من الحتمي ، ان 
يكون لالمن اولوية كبيرة فى الخطط االستراتيجية للمؤسسات ، حيث يتم تناول التحديات والمخاطر على تنوعها وبأبعادها  والطرق واالساليب والتكنولوجيا والتدريب الالزمين 

لحماية ووقاية المؤسسات. اضافة الى اهمية العمل على توفير ضمانات وآليات للتكامل بين االنتاج والخدمات واإلشراف األمني المباشر .

ان عملية التكامل ما بين االمن و االعمال هو امر ضروري ويبرز فى ذلك دور القيادة فى وضع التصورات والرؤي المستقبلية من خالل استراتيجية متكاملة تحقق االهداف 
المرجوة وتحقق التفاهم والموائمة بين االمن والسالمة وباقى ابعاد المؤسسة.

ان تكريس عقيدة أمنية تؤكد على االستقرار االمنى ومنع الحوادث ، وتوفير االمن والسالمة وتعزيز جودة االنشطة و االجراءات، والتقييم المستمر للخطط والتكتيكات االمنية.

ويتم تطوير الخطط االستراتيجية من منطلق مواصلة البناء على االنجازات التي تحققها االدارات االمنية في مجاالت فرض السيطرة االمنية ،وتوفير السالمة العامة، وتوفير مناخ 
يساعد المؤسسات على االنتاج. اضافة الى البناء على االنجازات التي تحققت في مجال تمكين وتعزيز قدرات المؤسسة االنتاجية بكفاءة وفاعلية

أفضل الممارسات
والكفاءة في القيادة العملياتية  ®

أفضل الممارسات
والكفاءة في القيادة العملياتية  ®

الوحدة األولى :

أسس وركائز القيادة االمنية الحديثة

مفهوم القيادة وخصائص القائد االمنى المعاصر § 

محددات الكفاءة والفاعلية فى المنظومة االمنية § 

محاور التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة § 

تطبيقات الجودة الشاملة فى االدارة االمنية § 

المهارات الذهنية والفكرية للقائد االمنى § 

تعريف األمن § 

تقسيمات األمن وفروعه § 

مفهوم األمن والموافع الهامة § 

األمن والحراسة § 

التخطيط االستراتيجي األمنى الشامل للمواقع الحساسة § 

بدائل االستراتيجيات االمنية § 

دعائم الحراسة إطار نظام أمنى متكامل § 
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الوحدة الثانية :

عمليات تأمين وحراسة المنشآ ت

المخاطر االمنية التى تتعرض لها المنشأت الحيوية § 

حصر المنشأ ة وتأمينها من الخارج § 

تحديد محيط وجوانب المنشأة . § 

اساليب حراسة البوابات . § 

اقامة أبراج الحراسة وتجهيزاتها § 

تكنولوجيا حراسة وتأمين االسوار § 

أمن دعم وحراسة البوابات. § 

مواصفات انواع من البوابات االمنية § 

حواجز السيارات .وانواعها § 

تأمين المنشأ ة من الداخل § 

نظام االضاءة الوقائية المختلفة § 

االجهزة المساعدة فى الحراسة § 

اجهزة المراقبة التليفزيونية . § 

اجهزة انذار االبواب والمنافذ .. § 

جهاز االنذار ذو المسطحات الملتصقة . § 

اجهزة حماية االسوار § 

اجهزة انذار الخزائن . § 

اجهزة االنذار عن الحريق . § 

اجهزة االتصال األمنية § 

استخدام كالب الحراسة فى تأمين المنشآت § 

الوحدة الثالثة :

أسس ومبادئ التعامل مع األزمات

تحديد األهداف و األسبقيات                               § 

حرية الحركة و سرعة المبادأة § 

المباغتة § 

حشد القوى و تنظيمها § 

التعاون و المشاركة الفعالة                 § 

السيطرة المستمرة على األحداث   § 

التأمين الشامل لألشخاص و الممتلكات و المعلومات § 

المواجهة السريعة إلحداث األزمة § 

االقتصاد في إستخدام القوة § 

 الوحدة الرابعة :
الطرق الغير تقليدية فى التعامل مع األزمات:

طريقة فرق العمل § 

االحتياطي التعبوي للتعامل مع األزمات § 

المشاركة الديمقراطية للتعامل مع األزمات § 

طريقة االحتواء § 

طريقة تصعيد األزمة § 

طريقة تفريغ األزمة من مضمونها § 

طريقة تفتيت األزمات § 

تدمير األزمة ذاتيا وتفجيرها من الداخل § 

احتواء وتحويل مسار األزمة. § 

إستراتيجيات اإلعالم فى إدارة األزمات           § 

الوحدة الخامسة :

تخطيط العمليات األمنية لمواجهة االزمات بالمنشآت الهامة

تأمين االسوار § 

)البناء- االبراج – الكاميرات- الموانع- االضاءة األمنية- االنذار- الحراسة - 

االتصاالت- اماكن انتظارالسيارات صيانة االسوار- االسوار الحديثة(

تأمين البوابات § 

)تصميم البوابات - بوابات دخول االفراد - بوابات دخول السيارات- الموانع 

-الكاميرات- االضاءةالحراسة- االنذار- بوابات كشف المعادن- بوابات كشف 

المتفجرات -غرفة السيطرة -اتصاالت – حواسب – مونيتورز – انذار- بطاقات 

الزيارات - غرفة الزيارات- اماكن االفراد- الالفتات والتعليمات االمنية

تأمين المبانى § 

تأمين االدارة العليا- تأمين المكاتب اإلدارية - تأمين اماكن العمل واالنتاج - تأمين 

المخازن - تأمين السيارات والنقل – اإلضاءة- الكاميرات- اإلنذار -اإلتصاالت – 

بوابات ومعدات الكترونية

تأمين الطرق § 

التمهيد- عالمات المرور- الفتات مرور- االماكن المحظورة - االماكن الممنوعة

دوريات الحراسة: § 

راكبة – مترجلة )داخلية – خارجية(

أنواع التقارير االمنية

إجراءات التفتيش االمني
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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
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يرجى تعبئة ا�ستمارة الحجز

1. يرجى ت�شجيلي في

..........................)اأف�سل الممار�سات والكفاءة في القيادة العملياتية ® (  : 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: 

الأتجاهات المتقدمة في التعامل مع التحديات والم�سكالت التعاقدية  لأخ�سائي العقود ®


