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المحتويات األساسية:

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 :

ماهية تأمين المنشآت وأخطارها

مفهوم المنشآت الهامة ومسئولية األمن بها §
مفهوم التخطيط األمني للمنشآت §
األمن وتقسيماته ومسئولياته §
األخطار التي تتعرض لها المنشآت ومصادرها §
ماهية األخطار التي تهدد المنشأة §
مصادر األخطار المهددة للمنشأة §

الوحدة الثالثة :

قواعد تأمين المنشآت وعناصرها
معايير قواعد تأمين المنشآت §
حصر المنشآت وتأمينها من الخارج §
التحكم في الدخول والخروج §
قواعد تأمين األسلحة والذخيرة. §
 استخدام وسائل التطور العلمي في مجال تأمين المنشآت §
عناصر تأمين المنشآت §
أمن األفراد والمعلومات والوثائق §
 أمن المباني واالتصاالت والمواصالت §

الوحدة الرابعة :

جهاز األمن والحراسة بالمنشأة
تنظيم جهاز األمن والحراسة بالمنشأة §
أنواع الحراسة §
إجراءات تنفيذ خطة التأمين §
خطة التأمين في الظروف غير العادية §
خطة الطوارئ §
أسلوب الدفاع في حالة الهجوم §
أخطار الحريق §
اجراءات اإلخالء §
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المقدمة :
أن الهندسة األمنية لتأمين المنشآت هي تطور وحداثة في كيفية تطوير مهارات العنصر 
األمن  في  الميدانية  األمنيه  العمليات  إدارة  في  المهنية  االحترافية  وتطبيق  البشري 
الصناعي واستخدام التكنولوجيا الحديثة والهندسة اإلنشائية وهندسة المعدات الفنية في 
حماية وتأمين المنشآت بالشكل الذي يلبي المعايير األمنية ويحقق الوقاية ومنع الخسائر 

والمهارة في التعامل مع المخاطر األمنية.

يهدف هذا البرنامج إلى التعرف على مفهوم الهندسة األمنية في مجال المنشآت الحيوية  
وتأمينها. كما يعرف المنشآت الحيوية ويوضح الدور المناط بإدارة الهندسة األمنية في 
التخطيط  خالل  من  الحيوية,  المنشآت  تلك  وسالمة  أمن  تهدد  التي  المخاطر  مواجهة 
العلمي الذي يقوم به المختصين من فنيين واستشاريين أمنيين في أمن المنشآت الحيوية 
والتصميم  التخطيط  العمل في مراحل  يعرج على دور فرق  وحمايتها وسالمتها. كما 
حمايتها  على  تساعد  عالية  أمنية  معايير  وفق  الحيوية  للمنشآت  والصيانة  والتشغيل 
إدارة  لتفعيل  المساعدة  الوسائل  إلى  يتطرق  ثم  وزائريها.  وعمالئها  مواردها  وحماية 

الهندسة األمنية في تأمين المنشآت الحيوية.  .

 هذه الدورة  ستتضمن عرض أفضل الممارسات واإلجراءات األمنية الحديثة للمنشآت 
الكبيرة،  التهديد أو المخاطر  الحيوية واالقتصادية واإلدارية األمنية في األصول ذات 
التقنيات  المباني والمجمعات وتطبيق واستخدام أحدث  التهديدات في  ودراسة مصادر 
األمنية لحماية المباني، ومناقشة وعوامل التهديدات ضد المباني االستراتيجية والتهديدات 
لتحديد  الممارسات  أفضل  إلى  المستهدفة، إضافة  والنقاط  والغايات  الطبيعية واألنواع 
الطرق  أحدث  على  االطالع  وكذلك  وإدارتها،  معها  والتعامل  والتهديدات  المخاطر 

واألساليب األمنية لحماية المنشآت الحيوية.

اهداف الدورة التدريبية وورشة العمل :

للمنشآت  األمنية  االستراتيجية  بكيفية  بناء  المشاركين  تعريف  إلى  الدورة  تهدف 

المرافق  وحماية  لها،  تتعرض  التي  األمنية  المخاطر  لمواجهة  والتخطيط  والمرافق 

والتعرف  والمحتملة،  المتعددة  والمخاطر  التهديدات  من  والخاصة  الحكومية  الحيوية 

على أحدث األجهزة واألدوات المستخدمة في مجال تكنلوجيا أمن المنشآت والمرافق 

وخطط  الحريق  أخطار  من  الوقاية  متطلبات  على  التعرف  وكذلك  واستخداماتها، 

اإلخالء، إضافة إلى وضع آلية متكاملة لإلجراءات اإلدارية والفنية المطلوبة لحمايتها، 

وتسهيل اإلجراءات اإلدارية لطلب الموافقات األمنية والوقائية للمنشآت والتعرف على 

األساليب الحديثة والخطط العملية واالجرائية في حماية المنشآت والمرافق الحيوية.



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

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: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)إدارة الهندسة األمنية في تأمين وحماية المنشآت الحيوية ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

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

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


