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مقدمة:
سيتمكن المشاركون في هذا البرنامج التدريبي  من تطبيق افضل الممارسات المنهجيات 
المواضيع  الفعالة.ويتناول مجموعة واسعة من  العمليات األمنية  إدارة  العالمية  حول 
السياسات  مثل  المخاطر،  وإدارة  األمن  ممارسات   فهم  من  المشاركين  تمّكن  التي 
واإلجراءات األمنية واألمن المادي )للموقع( وإدارة الحوادث والتحقيق فيها. باإلضافة 
إلى ذلك، سيكتسب المشاركون مهارات وتقنيات إدارة األمن الحديثة التي يمكن تطبيقها 

في المؤسسات والفرق األمنية.

وتقدم  هذه الدورة لمدراء األمن والفرق األمنية  التعرف بعمق على أساسيات اإلدارة 
الفعالة للحوادث والطوارئ. وتتناول مجموعة واسعة من الموضوعات مثل التخطيط 
لتمكين جميع  المخاطر  تقييم  الحوادث واستراتيجيات  الطوارئ والتحقيق في  لحاالت 

المشاركين على تبني وممارسة مبادئ إدارة الطوارئ.

ودراسة  جماعية  مناقشات  ويتضمن  التفاعلية  من  عالية  بدرجة  البرنامج  هذا  يتّسم 
الحاالت واألنشطة الجماعية، باإلضافة إلى تمارين عملية تمّكن المشاركين من تطبيق 

المعارف المكتسبة وإظهار مهاراتهم في اإلدارة األمنية.

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

تطبيق أفضل الممارسات األساسية والمتقدمة إلدارة أنظمة األمن وحماية موارد  	
المؤسسة وأصولها

تخطيط وتنفيذ وتحسين االستراتيجية األمنية للمؤسسة 	

إدارة الفريق األمني وموارده 	

إجراء تقييم إلدارة المخاطر وتحديد التدابير األمنية الالزمة 	

تصميم وتنفيذ سياسات وإجراءات أمنية فعالة 	

إدارة وتقليل الحوادث باستخدام مهارات التواصل والتنسيق الفعالة 	

المعلومات  	 جمع  اجراءات  اتباع  خالل  من  الحوادث  في  شاملة  تحقيقات  إجراء 
وإعداد التقارير

النظر في خصائص إدارة األمن المادي عند تقييم البنية التحتية للمواقع 	

المحتويات األساسية:

فهم المخاطر:

 تحديد المخاطر والحاجة إلى األمن 	

 عوامل الخطر الداخلية 	

 عوامل الخطر الخارجية 	

إدارة المخاطر األمنية:

 ما هي إدارة المخاطر؟ 	

 التقليل من المخاطر 	

 استمرارية عملية إدارة المخاطر 	

األمن المادي )الموقع(:

 تقييم البنية التحتية للموقع - المحيط والمباني 	

 الحواجز المادية واإلنارة والحماية 	

 الرقابة ونقاط التفتيش 	

أنظمة الدخول واخلروج:

 أنواع أنظمة التحكم في الدخول والخروج 	

 مقدمة في أنظمة الدوائر التلفزيونية المغلقة CCTV وأنظمة كشف التسلل 	

 التنفيذ والتنسيق 	

إدارة فرق حراس األمن:

 األدوار والمسؤوليات 	

 المعدات والزي الموحد 	

 أوقات المناوبة 	

 االتصال - األنظمة واإلجراءات 	

إدارة الحوادث 	

 إدارة حادث 	

 التنسيق مع وكاالت داخلية وخارجية 	

 االتصال والتنسيق 	

مهارات القيام بالدوريات وإدارة احلوادث:

التخطيط للقيام بدورية أمنية 	

أنواع الحوادث والتوعية حول العوامل المهددة لألمن 	

التعامل مع الحوادث والسيطرة عليها 	

المحافظة على موقع الحادث/األدلة 	

التحقيق يف احلوادث:

 جمع المعلومات 	

 إعداد التقارير والتحليل 	

 استراتيجيات تقييم المخاطر 	
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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 :........................)اإلبداع في ادارة الفرق األمنية واالستجابة للحاالت الطارئة ®(

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.


