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المحتويات األساسية: 

األهداف :
الملقاة على عاتقك والتجديد في اإلجراءات  بالمسئولية األمنية  الواقع األمني واالحساس  العملي ومحاكات  التطبيق  لتنمية مهارات االدراك هو  الحديثة  من اهم االستراتيجيات 

باستمرار والتنويع في التطبيقات األمنية يجعل التفكير الذهني في سباق مع المستجدات ومواكبة ومالحقة التطور الذهني األمني فكلما صار ذهنك متجدد اكتمل لديك االدراك 

الصحيح وتبلور به الحس األمني المتجدد المواكب للتطورات واالحداث،  وامتالك اليقظه والحس األمني واالستعداد العالي ألى مواقف محتمله وغير متوقعه وسرعة اتخاذ 

القرارت  الالزمه. 

األهداف :

تنمية المهارات الميدانية واالرتقاء بالحس األمني لرجل األمن وذلك بتدريبه على األساليب الصحيحة لمواجهة المواقف األمنية المختلفة:

استعراض األساليب اآلمنة للقيام بعمليات التفتيش والضبط واالشتباه وجمع التحريات واالستدالالت. � 

العمل على زيادة التدريب الذهني وكذلك رفع كفاءة األداء لرجل األمن وإكسابه المهارات األمنية والعقلية والميدانية الالزمة لمواجهة المخاطر األمنية. � 

احتراف التفكير اإلبداعي ورفع مهارات الحس األمني. � 

اكساب المتدربين المهارات السلوكية والشخصية واالحترافية التي نحتاجها لقيادة فرق العمل وإدارة األزمات. � 

توظيف القيادات الفطرية وكذلك تدريب القيادات األخرى لالحتراف مجاالت التعقب وحل المشكالت األمنية المعقدة. � 

دراسة علمية وعملية للمهارات القيادية المختلفة من تحليل الشخصيات ونماذج التعامل االحترافي معها. � 

تدريب المشاركين على المهارات الكاريزمية الخاصة بالقيادة األمنية � 

مهارات التميز في
اإلدراك والحس األمني والتفكير الذهني  ®

مهارات التميز في
اإلدراك والحس األمني والتفكير الذهني  ®

الوحدة األولى :

سر التميز القيادي في تحقيق األمن الداخلي والمجتمعي 

األمن واألمان نظرة مجتمعية.

مسئولي األمان كقيادات بشرية وسط مجتمع األعمال والسكان.

ما هي صفات القائد المتميز؟

مفهوم القيادة، نظرية القيادة، صفات القائد الناجح، الفرق بين القائد والمدير

المهارات السبع للقيادة األكثر فاعلية

دور القيادة في تكوين والحفاظ على فريق األمني الفعال ومراحل التكوين

من صفات القادة القدرة على التالعب بالعقول واألفكار
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الوحدة الثانية :

فحص األنماط البشرية والسيطرة على العقول اإلجرامية

مهارات القيادة في السيطرة على عقول األخرين. § 

معايير التخصص األمني والقيادي الناجح للقادة. § 

ماذا تفعل عندما ال تكون مدركاً ألفضل الخيارات المتاحة داخل األزمات؟ § 

وسائل وآليات نجاح رجال األمن مع ذوي الطباع الصعبة. § 

صفات الشخصيات الكاريزمية ومهاراتها في السيطرة على األفكار والمواقف. § 

كيف تحدد نمطك الشخصي في القيادة؟ § 

الوحدة الثالثة :

تخصيص المهارات اإلستراتيجية لتأمين العمليات األمنية

مهارات التخطيط االستراتيجي األمني § 

النموذج المتكامل للتخطيط االستراتيجي بأبعاده الثالث: إعداد، وتطبيق، ورقابة  § 

استراتيجية أمنية

أساسيات صياغة الرؤية والرسالة كأساس للتخطيط االستراتيجي الفعال في ضوء  § 

المعايير العالمية األفضل

التعرف على المهارات العقلية واتقان المهارات الجسدية الخاصة بالقادة األمنيين. § 

التخصص العميق في دراسة الحاالت النفسية للشخصيات المعقدة والخاصة. § 

مقارنة أنواع التفكير بطبيعة التفكير الثاقب. § 

التدريب العملي على: § 

التكيف مع السلوك القيادي. § 

العمل تحت الضغوط. § 

توجيه ورئاسة فرق إدارة األزمات § 

الوحدة الرابعة :

معايير اإلدارة األمنية لتحقيق اإلستقرار واألمان داخل المؤسسات والمجتمعات

تطبيق وظائف اإلدارة الخمس في القيادة األمنية § 

التخطيط اإلستراتيجي المتعمق واستقراء المستقبل. § 

التحليل المتكامل لكل من البيئة الداخلية والبيئة الخارجية SWOT § لمعرفة جوانب 

القوة والضعف والفرص والتهديدات من خالل مصفوفات كمية محددةهي:

مصفوفة تحليل العوامل الداخلية § 

التخطيط األمني قصير وبعيد المدى وإعداد الخطة األمنية بمراحلها المختلفة )  § 

التوظيف والتنظيم، التدريب، التقييم، الرقابة، التشغيل (

التدرب على مفهوم القدرة على اتخاذ القرار وعالقته بالتفكير اإلداري. § 

التدريب التطبيقي على: § 

تدريبات على وضع الخطط اإلستراتيجية للقادة. § 

التخطيط الممنهج للمراحل التنفيذية. § 

أهمية وضع أهداف مادية وخطط إجرائية للفرق األمنية. § 

الوحدة الخامسة :

المهارات العقلية المميزة التي يحتاجها العقل األمني المدبر

مهارات اإلجراءات الوظيفية والتعرف على طبائع الموظفين. § 

كيفية تقييم الحقائق واختيار المساعدين. § 

مهارات وقواعد االتصال األمني § 

أهداف عملية االتصال، أدوات االتصال األمني، لغة الجسد ومهارة قراءتها § 

معايير ومراحل اختيار رجل األمن § 

تطبيق اإلبداع اإلبتكاري في تحليل األفكار و تحويلها إلى خطط أمنية مبتكرة  § 

مميزة

المسئولية األمنية ومستويات اإلشراف ودور القيادة في تحقيقها § 

تطبيق أساليب فعالة في تبني الفكر اإليجابي و اإلبتكاري في تأمين المنشأت. § 

االتجاه الحديث لتفعيل دور القيادة في فريق العمل § 
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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: 
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يرجى تعبئة ا�ستمارة الحجز

1. يرجى ت�شجيلي في

..........................)مهارات التميز في الإدراك والح�س الأمني والتفكير الذهني ® (  : 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�صكالت التعاقدية  لأخ�صائي العقود ®


