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المقدمة:

ان احتمال وقوع األخطار ونجاح التهديدات األمنية أصبح أمراً وارداً سيما مع التقدم والتطور التقني والسرعة في الحصول على المعلومات والقدرة على توظيف الكثير من 

اإلمكانيات والمتطلبات الضرورية والتي أصبحت متيسرة وسهولة الوصول إليها لتنفيذ العمليات التخريبية واإلرهابية ضد األهداف الحيوية على مستوى الدولة والمؤسسات .إن 

رسم السياسة األمنية تتطلب مهارة فكرية عالية قادرة على دراسة وتحليل كافة العوامل المؤثرة على الوضع األمني وصواًل إلى وضع خطة أمنية وفاعلة.إن العمل األمني عماًل ذو 

طبيعة تطبيقية ففي الوقت الذي يجري فيه إعداد وتدريب رجل األمن البد من وضع الخطط األمنية بدقة ومسؤولية بحيث يتمكن من تنفيذ واجباته بما ينسجم مع طبيعة التهديدات 

األمنية التي تواجهه.إن تنمية مهارات الحس األمني والتفكير الذهني الفائق السرعة ، وتطوير أداء كافة العاملين في مجاالت الحماية ذات أهمية بالغة في نجاح رجل األمن في 

تنفيذ واجباته األمنية بكل مسؤولية ودقة وثقة.

األهداف:

سيتمكن الماشركني من التمزي يف 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 السيطرةاألمنية على بؤر التهديدات فى المنشآت�	

تصنيف المخاطر االمنية فى المنشآت والموافع الحساسة والتعرف على أسباب حدوثها�	

األساليب التكنولوجيةفى الحد من المخاطر االمنية..�	

تحديد أسباب الحرائق والتخريب وتقنيات المواجهة�	

الخصائص والمهارات اإلدارية واإلنسانية لرجال االمن�	

التخطيط للعمليات األمنية ، ومنهجيات إعداد خطط الطوارئ�	

افضل الممارسات فى بناء منظومة امنية متكاملةللتخطيط االستراتيجي والحماية األمني�	

قدرات ومهارات ضابط االمن�	

الفئات المستهدفة:

القيادات األمنية�	

مدير األمن�	

مراقب األمن�	

ضابط األمن�	

مشرف األمن�	

المهتمين بمجاالت عمليات أمن المنشآت الحيوية�	

المحتويات األساسية:
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المحتويات األساسية:

الوحدة االولى :
أسس ومهارات القيادة االمنية احلديثة

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�	
	�      Divisions and Branches of security  تقسيمات األمن وفروعه
مفهوم األمن والموافع الهامة�	
التخطيط االستراتيجي األمنى الشامل للمواقع الحساسة�	
بدائل االستراتيجيات االمنية�	
دعائم الحراسة )إطار لنظام أمنى متكامل(�	

الوحدة الثانية :
المنأشت والمواقع الهامة وحتليل األخطار الىت تهتددها

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

الوحدة الثالثة :
المهارات االاسسية لضابط االمن

صفات ضابط االمن�	
تنمية وتعزيز مهارات الحس االمنى�	
الدراية التامة بكيفية إدارة نظم األمن�	
حفظ و إستدعاء المستندات و الوثائق�	
مهارات اإلتصال الفعال و توصيل المعلومات�	
المقدرة على القيام بأكثر من عمل فى توقيت واحد بدون إرتباك�	
مهارات اتخاذ القرارات تحت الضغوط والمخاطر�	
المهارات الذهنية واالبداعية العالية�	

الوحدة الرابعة :
تنظيم المهام الدارة العمليات األمنية

المسؤوليات والسلطات االمنية العليا�	
منظومة المعلومات والدراسات�	
خطة إدارة األزمات األمنية.والتحليل�	
تشكيل قوة القائد-قوة التدخل- قوة االمن�	
مجموعة التفاوض- مجموعة التنسيق�	
مجموعة االستطالع والمعلومات�	
مجموعة العالقات العامة واالعالم�	
المتابعة والتقويم والعناصر المساندة�	
فريق إدارة األزماتواجباته ومهامه .�	
إجراءات التفتيش االمني�	

الوحدة الخامسة :
أسس الوقاية من الهتديدات االمنية

حصر المنشأة وتأمينها من الخارج�	
تحديد محيط وجوانب المنشأة .�	
اساليب حراسة البوابات واألسوار والمبانى .�	
اقامة أبراج الحراسة وتجهيزاتها�	
تكنولوجيا حراسة وتأمين االسوار�	
داوريات حراسة المبانى. والمناطق المحظورة�	
مواصفات وأنواع البوابات االمنية  �	
نظام االضاءة الوقائية المختلفة�	
اجهزة المراقبة التليفزيونية والعادية�	
اجهزة انذار االبواب والمنافذ واالسوار�	
اجهزة الميكروويف اجهزة انذار الخزائن�	
اجهزة حماية االسوار باالشعة غير المرئية�	



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 :........................)التخطيط األمني، خطط الحماية واإلجراءات المتخذه ®( 

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.


