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مقدمة:
العدوان، وهذه  أو  الهرب  أو  للدفاع  الغريزية  اإلنسان  دوافع  فيها  تستثار  األمن حالة 
إلى األمن  الغريزية  الجماعة. إن حاجة اإلنسان  الفرد كما توجد في  الحالة توجد في 
تدفعه إلى الدأب في السعي إلى استكشاف البيئة المحيطة به، سواء أكانت بيئة مادية 
أو اجتماعية للتعرف عليها، والتفريق بين النافع والضار فيها، بحيث يشبع حاجته إلى 

األمن.

واألمن احد أهم متطلبات نجاح العمل الفردي والجماعي، سواء أكان هذا العمل من 
خالل مشروع معين، أو مؤسسة، ، أو تجمع أو نشاط…واألمن يكون لألفراد العاملين 
النشاط..  المؤسسة، قبل وأثناء وبعد  للمنشأة في  أو  للمشروع  والمشاركين والزائرين 
ويكون كذلك للمنشأة، بما تحتوي على أصول ثابتة، أو متحركة، وتشتمل على طبيعة 
العالقة بين األفراد والمنشأة، وبين أدوات العمل أو الترفيه في الموقع، وبين من يمارس 

النشاط، أو يقوم به.

يتطلب  التنظيم لضمان أمنه وسالمته، وجود فريق عمل كامل يشرف على هذا النشاط 
األمن  تحقيق  في  وأساسيا،  هاما  ركنا  فيه  الحراسات  جانب  ويشكل  تكاملي،  بشكل 
لألفراد والمنشأة، بشكل يضمن تنفيذ المشروع بروح ، خالية من االستهتار أو االتكاليه، 

مما يعضد الثقة ، في الحفاظ على أمن المنتسبين لهذا المشروع.

إن من ابرز قواعد امن أي مشروع، أو نشاط جمعي، أن يتوافر فيه العنصر الواعي 
المزود بالعلم الكمي والكيفي، للتعامل مع شروط األمن ، التي يفرضها طبيعة النشاط 

والعمل في المشروع أو المؤسسة.

األهداف : 
سيتمكن المشارك من  التميز فى المجاالت اآلتية:

w األساليب الحديثة فى التحليل األمني فى المنشآت الهامة
w بناء منظومة أمنية متكاملة لدعم ركائز أمن المنشأت
w  اسباب على  والتعرف  الحساسة  والموافع  المنشآت  فى  االمنية  المخاطر  تصنيف 

حدوثها
w ..األساليب التكنولوجية  فى الحد من المخاطر االمنية
w تحديد أسباب الحرائق وتقنيات المواجهة
w الخصائص والمهارات اإلدارية واإلنسانية لرجال االمن
w التخطيط للعمليات األمنية ، ومنهجيات إعداد خطط الطوارئ
w مواجهة عمليات التخريب بالمنشأت
w اهمية اإلهتمام بأمن االفراد واجوانب السلوكية
w فرض السيطرة األمنية

الفئات المستهدفة:
w مسؤول األمن
w مراقب األمن
w ضابط األمن
w مشرف األمن
w فرق حراسة المنشآت
w المهتمين بمجاالت عمليات التخطيط ألمن المنشآت الحيوية

المحتويات األساسية:

الوحدة االولى :

التحليل األمىن تطوير السيااست األمنية

w Security-Analysis | مفهوم التحليل االمنى

w المعرفة األمنية والوعى األمنى

w أهداف التحليل األمني

w شروط تحقق هدف التحليل األمنى

w مراحل التحليل االمنى

w إدراك القضية وتعريفها

w تفكيك القضية وتحديد األسباب الرئيسية

w تحقيق الترابط المعلوماتى ضمن رؤية

w أدوات التحليل االمنى

w تسلسل تحليل المعلومات

w خالصة تحليل المعلومات

w مهارات التحليل العشرة

w مالمح التطوير فى النظم االمنية

الوحدة الثانية :

دور القيادة ىف بناء المنظومة االمنية ىف المنآشت احليوية

w فلسفة ومفهوم األمن

w التهديدات والمخاطر األمنية

w  اإلستراتيجية األمنية ومتطلباتها

w مقومات اإلستراتيجية االمنية

w ) التخطيط األمني )ورشة عمل

w المهارات األمنية للقيادات األمنية

w سمات وخصائص القيادة األمنية

w اإلطار النظري لمفهوم القيادة

w القائد األمني فى مواجهة التحديات

w تطبيقات وورش عملية
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الوحدة الثالثة :

المنأشت والمواقع الهامة وحتليل األخطار الىت تهتددها

w المنشأة الهامة أو الحيوية تصنيفها وأنواعها
w   منشأت الحراسات المشددة
w  المنشأة الهامة من حيث الخدمة التى تؤديها
w  المنشأت التى تخدم اإلقتصاد القومى
w األخطار التى تهدد المنشأة الحيوية
w  األخطار األمنيةالناتجة عن عوامل طبيعية
w األخطار التى تهدد المنشأة نتيجة العوامل البشرية
w   مواجهة السرقة ، والتخريب ، والحريق
w التخطيط المن وحراسة المنشآت الهامة
w النقاط التى يجب مراعاتها عند وضع خطط الحراسة

الوحدة الرابعة :

ختطيط وتنفيذ العمليات األمنية ىف المنآشت

w عمليات تأمين وحماية المنشآت
w اإلجراءات الوقائية ألمن المنشآت
w تنظيم الدخول والخروج من وإلى المنشآت الهامة
w المهام األمنية والرقابية لرجل األمن
w أمن المعلومات والوثائق
w أمن االعداد والتجهيز للمؤتمرات
w عمليات التخريب المنظمة والمفاجئة
w تنظيم مناوبة أجهزة األمن بالمنشآت الهامة
w السلطات والصالحيات األمنية
w تطبيق عملى وورشة عمل إلعداد خطة الوقاية والمراقبة األمنية للمنشآت الهامة

الوحدة الخامسة :

تصنيف المنأشت والمواقع الهامة ، وتكتيكات مواجهة المخاطر

w المنشأة الهامة أو الحيوية وأنواعها
w المنشأت غير الحيوية
w  المنشأة الهامة من حيث الجهة المكلفة بحمايتها
w   منشأت الحراسات المشددة
w  المنشأة الهامة من حيث الخدمة التى تؤديها
w  منشأت مخصصة للخدمات العامة
w  المنشأت التى تخدم اإلقتصاد القومى
w األخطار التى تهدد المنشأ ة الهامة
w  اخطار نتيجة عوامل عوامل طبيعية
w األخطار التى تهدد المنشأة نتيجة العوامل البشرية
w مواجهة السرقة ، والتخريب ، والحريق

الوحدة السادسة :

التخطيط المن وحراسة المنآشت الهامة

w  النقاط التى يجب مراعاتها عند وضع خطط الحراسة
w القواعد االساسية لخطة الحراسة
w أمن العاملين بالمنشأة
w  حصر العاملين بالمنشأة
w مالحظة االفراد داخل المنشاة
w التحكم فى الدخول والخروج من المنشاة
w اسلوب التصاريح او البطاقات الفردية
w  اسلوب البطاقات المتبادلة
w  تصاريح الدخول المؤقتة
w مشتمالت التصريح
w دخول المركبات المنشأة
w شروط تصاريح السيارات

الوحدة السابعة :

أسس ومبادئ رقابة وقياس األداء األمين بالمنآشت

w أسس تقييم اآلداء األمنى بالمنشآت الحيوي
w معاييرالرقابة األمنية بالمنشآت الهامة
w تحليل سلبيات األداء  األمنى بالمنشأة
w   تطوير االداء األمنى فى المنشآت
w مشتمالت خطط الوقاية ضد مخاطر الحريق
w معايير التخطيط االمنى بالمنشآت الهامة

الوحدة الثامنة :

ورشة عمل  البتكار خطة امنية للوقاية منأشة من الهتديد االمىن

w  -االنذار األمنية-  االضاءة  الموانع-  الكاميرات-   – االبراج  االسوار)البناء-  تأمين 
الحراسة االتصاالت- اماكن انتظارالسيارات (

w  -تامين البوابات )تصميم البوابات - بوابات دخول االفراد - بوابات دخول السيارات
بوابات  المعادن-  بوابات كشف  االنذار-  االضاءةالحراسة-  الكاميرات-   - الموانع 
انذار-   – مونيتورز   – حواسب   – -اتصاالت  السيطرة  -غرفة  المتفجرات  كشف 

بطاقات الزيارات -  غرفة الزيارات- اماكن االفراد- الالفتات والتعليمات االمنية
w  تأمين المبانى - تأمين االدارة العليا- تأمين المكاتب اإلدارية - تأمين اماكن العمل

واالنتاج
w   اإلنذار الكاميرات-  اإلضاءة-   – والنقل  السيارات  تأمين   - المخازن  تأمين 

-اإلتصاالت – بوابات ومعدات الكترونية
w  - المحظورة  االماكن  مرور-  الفتات  المرور-  عالمات  التمهيد-  الطرق:  تأمين 

االماكن الممنوعة
w )دوريات الحراسة: راكبة – مترجلة )داخلية – خارجية
w تطبيقات وورش عملية
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السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


