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مقدمة:
في ظل التطور العلمي الذي يعيشه العالم انتشرت المنشآت العامة والخاصة التي يزيد 
من اهميتها ما تقدمه للمجتمعات واصبحت تلك المنشآت هدفا للتخريب من قبل بعض 
االفراد او الجماعات استهدفت باعمالها القضاء على حالة االستقرار، وتسعى الى نشر 

الخوف وزعزعة االمن والطمأنينة في المجتمع.

االمنية  االنظمة  استخدام  على  االمنية  االجهزة  في  المخططون  عمل  ذلك  ولمواجهة 
المتكاملة  في المنشأت الهامة لتأمينها ضد المخاطر االمنية المحتملة  لمساعدة رجال 
االمن على سرعة تغطية الثغرات االمنية والتعامل مع كافة االخطار وبناء عليه تقدم 
يوروماتيك برنامج "الدبلوم المهنى المتخصص فى اإلدارة األمنية الحديثة"وفقا ألحدث 

الممارسات والمنهجيات العالمية  ذات الصلة.

األهداف: 
w المهارات و االساليب الحديثة في مجال األمن
w الخطط التنفيذية لالمن في المؤسسات
w االساليب الحديثة في مجال االمن والسالمة واستراتيجيات حماية المباني و المنشأت
w .على ادوات واساليب و طرق حماية المباني و المنشأت
w .اعداد خطط الطوارئ للمنشأت و المباني
w التعامل مع المواقف االمنية
w كفاءة تشغيل نظم االمن المتكاملة

الفئات المستهدفة:
w مسؤول األمن
w مراقب األمن
w ضابط األمن
w مشرف األمن
w فرق حراسة المنشآت
w المهتمين بمجاالت عمليات أمن المنشآت الحيوية المحتويات األساسية:

الوحدة األولى :

عناصر نظم التأمين والسيطرة على منافذ المنشأة

w عناصر و متطلبات االمن
w المكونات الرئيسية لنظام االمن و السالمة
w مراحل و خطوات بناء انظمة االمن و السالمة في المنشأت
w االنظمة و الطرق واالساليب االمنية الحديثة المستخدمة في العالم
w .االخطار التي تهدد المنشأت و المباني
w نظم تأمين المداخل والتحكم فى الدخول والخروج
w االسوار االمنية وتكنولوجيا االسوار الحديثة
w الدوائر االمنية المغلقة وتكنولوجيا السيطرة
w استخدام االبراج المجهزة لإلنذار المبكر

الوحدة الثانية :

اجراءات حماية امن و سالمة المنشأت و المباني

w .االخطار التي تهدد المباني
w االساليب الحديثة فى السيطرة االمنية على المبانى
w المناطق المقيدة والمناطق المحظورة
w طرق الرقابة االمنية على مكونات المبانى
w النظم االمنية المكشوفة والمستترة لمنع ومكافحة السرقات
w استخدام الداوريات الثابتة والمتحركة فى التأمين
w استخدام كالب الحراسة

الوحدةالثالثة :

مواجهة عمليات التخريب واالقتحام والسرقة
w اساليب وانواع التخريب
w الوقاية من المتفجرات والعبوات الناسفة
w انواع الشراك الخداعية االمنية
w االجراءات التكنولوجية لمنع اقتحام المنشأت الهامة
w التخريب المعنوى وطرق المواجهة
w مواجهة التخريب الكيميائى
w الوعى األمنى واالستعداد المسبق لمخاطر العمليات االرهابية

الوحدة الرابعة :

اعداد خطط الطوارئ للمحافظة على أمن و سالمة المباني
w متطلبات خطط الطوارئ
w غرف عمليات السيطرة
w وسائل االتصال األمنية الحديثة
w طرق واساليب التحذير واإلنذار
w مهام ومسؤوليات عناصر االمن
w خطط االخالء وتأمين االفراد
w تدريب عناصر األمن

الوحدةالخامسة :

تطوير صفات وخصائص العنصر األمنى
w الصفات الشخصية لرجل األمن
w مهارات االتصال واهميتها لفرد االمن
w القدرات البدنية واللياقة الذهنية
w القدرات القيادية لمسؤول االمن
w حفز وتشجيع عناصر االمن لتنفيذ المهام الخطرة
w مواجهة ضغوط العمل األمنى
w خصائص فريق العمل االمنى



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:

w .لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

w 00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

w 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 :........................)الدبلوم المهني المتخصص في اإلدارة األمنية الحديثة ®( 

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.


