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مقدمة:
تنقسم األخطار التي قد تواجه المنشأة إلي  مخاطر طبيعية وأخري بشرية، والتي تتطلب تحصينات خاصة لحماية المنشأة من وقوع أضرار بالغة، فالعوامل الطبيعية تحدث دون 

تدخل من البشر، مثل  الفيضانات،  والحرائق،  والعواصف والزالزل واالنفجارات بسبب العواصف وغيرها. أما العوامل البشرية، فهي التي تحدث بفعل البشر، و تهدد أمن 

المنشأة، مثل اشتعال  الحرائق بفعل فاعل، والذي يحتاج مع حدوثه سرعة في محاولة أطفاءه والسيطرة عليه، ألنه إذا لم يتم السيطرة عليه بسرعة سيصب خطًرأ يهدد المنطقة التي 

تقع فيها المنشأة، وبالتالي مخاطره تمتد لنطاقات أخري، وعند عدم السيطرة عليه قد يحدث تخريب تام للمنشأة وبالتالي حدوث  أضرار بالغة. وايًضا من المخاطر البشرية التي 

تهدد المنشأة، التعدي علي المنشآة من خالل محاوالت السرقة، أو التخريب، واإلرهاب ، و التجسس ، والنشاط الداخلي الهدام ،و النشاط الفردي المنحرف.

يهدف هذا البرنامج إلى تعريف المشاركين بظاهرة الخطر ومسبباتها وأركانها وذلك بهدف الوصول إلى كيفية مواجهة هذه األخطار وأهمية التأمين كوسيلة ألدارة األخطار ، 

هذا باإلضافة إلى األلمام ببعض أنواع تأمينات الممتلكات والمسئوليات ودراسة األسس العلمية والتطبيقية ألمن المنشآت والحراسة وأنواعها بهدف تحقيق األمن واألمان للمنشأة.

اهداف الدورة:

دعم مهارات الماشرك يف المجاالت اآلتية:

أحدث األساليب األمنية فى رصد وتحليل ومتابعة األخطار األمنية فى المنشآت  	

تحديد وتحليل المخاطر االمنية فى المنشآت . 	

المسح األمنى لتحديد الثغرات األمنية ، والتغطية االمنية الضرورية 	

أسس تصميم الخطط واإلجراءات األمنية ، لمواجهة التهديدات فى المنشآت . 	

األساليب التكنولوجية  فى التصدى للمخاطر االمنية.. 	

تحديد أسباب الحرائق وتقنيات المواجهة . 	

مواجهة أخطار الحرائق فى المنشآت الحساسة . 	

المعايير االخالقية واإلنسانية لمشرفى األمن والسالمة. 	

دور المشرف فى تحقيق اعلى معدالت الكفاءة والفاعلية فى مجاالت األمن . 	

تكنولوجيا السيطرة األمنية، واالجراءات المكثفة. 	

التعرف على اسباب الحوادث واساليب تقييم وتحليل الحوادث المهنية . 	

	 )OSHA تحديداالسلوب العلمى الحديث لمنع للحد من الخسائر فى المنشآت )معايير

اساليب اعداد وتطوير خطط الحراسة والطوارئ بالمنشآت. 	

أفضل الممارسات وأساليب الحماية المتقدمة في أمن وهندسة المنشآت 	

الفئات المستهدفة:
مسؤول األمن 	

مراقب األمن 	

ضابط األمن 	

مشرف األمن 	

فرق حراسة المنشآت 	

افراد األمن والحراسات في القطاعات الحكومية والخاصة 	

كفاءة التميز في إدارة األخطار وأمن المنشآت ®
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المحتويات األساسية:

االسرتاتيجيات األمنية بالمنأشت احليوية:

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( 	

ماهية تأمني المنآشت 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 	

قواعد تأمني المنآشت وعنارصها:

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 	

جهاز األمن واحلراسة بالمنأشة:

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 	

اعداد وبناء فرق احلراسة:

اختبار الحراسة 	

تقويم الحراسة 	

جهاز األمن والحراسة 	

اإلجراءات التنفيذية لخطة التأمين 	

التحريات 	

التفتيش 	

التقارير 	

تعليمات األمن المستديمة 	

تأمين بعض المناسبات الخاصة 	

تكنولوجيا تأمني وحراسة المنآشت:

تحديد المنشأة -حراسة البوابات واالسوار باستخدام 	

مواصفات أنواع  من البوابات األمنية الحديثة    	

مبنى البوابات وحواجز السيارات .  	

تجهيز أبراج المراقبة الكترونيا 	

تأمين المنشأة من الداخل 	

التحكم اإللكتروني في نظم اإلضاءة األمنية الوقائية 	

االجهزة المساعدة في الحراسة والكشف عن المتفجرات 	

كفاءة التميز في إدارة األخطار وأمن المنشآت ®



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 :........................)كفاءة التميز في إدارة األخطار وأمن المنشآت ®(

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.


