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مقدمة:
القائد األمني هو القادر على السيطرة على المواقف األمنية المختلفة من خالل اإلدراك 
الجيد ألبعادها ومواجهتها بالقدر المناسب في ضوء ممارساته وقدرته على االتصال 
الفعال بأطراف الموقف. فالقائد األمني هو القائد الذي يتميز بصفات قيادية ومهارات 
تميزه عن غيره من القادة اآلخرين، مما يجعله يتولى قيادة المجموعة بكفاءة واقتدار 
والوصول بها إلى الهدف المنشود، والسيطرة على ما ينشأ من ظروف وأزمات أمنية، 
وتكون هذه السيطرة باتخاذ قرارات رشيدة تعيد الوضع األمني على ما كان عليه سابقاً.

وال شك أن المهارات بصفة عامة، والمهارات األمنية  والحس األمني بصفة خاصة 
لها أهمية كبرى لدى القائد األمني، ألن توفر هذه المهارات أمر ضروري لتمكين القائد 
من مواجهة الظروف الطارئة التي تتطلب سرعة اتخاذ القرار وتنفيذه بغرض تحقيق 
أقصى درجة من النجاح تكفل القضاء على الخطر الناشئ عن األزمة الطارئة بأقل قدرة 
من الخسائر وبأقصى سرعة حتى ال ينتج عن هذا الموقف تداعيات أمنية تؤثر سلباً 
على األمن، وهذا بالطبع يعتمد على درجة رشد القرار المتخذ، ألنه كلما كان القرار 
األمني المتخذ رشيداً كلما تميز بالفاعلية في مواجهة األزمات الطارئة وغير الطارئة 
على حد سواء. وستتناول هذه الدورة على عدة موضوعات منها تعريف الحس األمني، 
خصائصه، القيادة األمنية والتنبؤ بالخطر اإلجرامي، القائد األمني، المهارات األمنية، 
أهداف المهارات األمنية، العوامل المؤثرة على مهارات القائد األمني، الضوابط التي 

تحكم القائد األمني، القيادة األمنية.

أهداف الدورة: 
	wاتقان القيادة االمنية الحديثة
	w فرق لقيادة  نحتاجها  التي  واإلحترافية  والشخصية  السلوكية  المهارات  اكتساب 

العمل وإدارة األزمات.
	w.  اتقان االساليب القيادية االمنية فى فرض السيطرة
	w أسباب والتعرف على  الحساسة  والموافع  المنشآت  فى  االمنية  المخاطر  تصنيف 

حدوثها.
	w.التعرف على أهمية الحس األمني لدى ضابط األمن
	w.  التعرف على أي اختالف في أهمية الحس األمني لضابط األمن
	w.التعرف على عوامل بناء الحس األمني لدى ضابط األمن
	w.التعرف على وسائل تنمية الحس األمني لدى ضباط األمن
	w للتخطيط متكاملة  امنية  منظومة  بناء  فى  القيادية  الممارسات  افضل  تطبيق 

االستراتيجي والحماية األمنية.

الفئات المستهدفة:
	wالقيادات األمنية
	wمدير األمن
	wمراقب األمن
	wضابط األمن
	wمشرف األمن
	wالمهتمين بمجاالت عمليات أمن المنشآت الحيوية

أسس ومهارات القيادة االمنية  احلديثة:

	wمفهوم القيادة  وخصائص القائد االمنى المعاصر
	wمحددات الكفاءة والفاعلية فى المنظومة االمنية
	wمحاور التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة
	wتطبيقات الجودة الشاملة فى االدارة االمنية
	wالمهارات الذهنية  والفكرية للقائد االمنى
	w                                     تقسيمات األمن وفروعه
	wمفهوم األمن والموافع الهامة
	wالتخطيط االستراتيجي األمنى الشامل للمواقع الحساسة
	w بدائل االستراتيجيات االمنية
	w)دعائم الحراسة )إطار لنظام أمنى متكامل

المنأشت والمواقع الهامة وحتليل األخطار الىت تهتددها:

	w المنشأة الهامة أو الحيوية تصنيفها وأنواعها
	w المنشأت التى تخدم اإلقتصاد القومى
	wاألخطار التى تهدد المنشأة الحيوية
	w  مواجهة السرقة ، والتخريب ، والحريق
	wالتخطيط المن وحراسة المنشآت الهامة
	wالنقاط التى يجب مراعاتها عند وضع خطط الحراسة

المهارات االاسسية لقيادات االمن:
	wصفات ضابط االمن
	wتنمية وتعزيز مهارات الحس االمنى
	wالدراية التامة بكيفية إدارة نظم األمن
	wحفظ و إستدعاء المستندات و الوثائق
	w مهارات اإلتصال الفعال و توصيل المعلومات
	wالمقدرة على القيام بأكثر من عمل فى توقيت واحد بدون إرتباك
	wمهارات اتخاذ القرارات تحت الضغوط والمخاطر
	wالمهارات الذهنية واالبداعية العالية

مالحم تطوير  القيادات االمنية المعارصة:
	w المرونة وتنوع المهارات والمعارف
	wاالعتماد على  التكنولوجيا الحديثة والذكاء االصطتاعى
	wالتعاون والتنسيق المستمر لتبادل الخبرات اقليميا ودوليا
	wالتدريب المركز على إدارة االزمات المفاجئة وتطوير السيناريوهات
	wتفهم دور العالقات العامة واالعالم وتأثيرها
	wالمتابعة والتقويم واالعتماد على مؤشرات االداء
	wتطوير آليات ومعايير اختيار الكوادر األمنية

رؤية القائد ىف مواجهة الهتديدات  االمنية:
	wحصر المنشأة وتأمينها من الخارج وتحديد محيط وجوانب المنشأة
	w . اساليب حراسة البوابات واألسوار والمبانى
	w  اقامة أبراج الحراسة وتجهيزاتها
	wتكنولوجيا حراسة وتأمين  االسوار
	w داوريات حراسة المبانى. والمناطق المحظورة
	wنظام االضاءة الوقائية المختلفة
	wاجهزة اإلنذار والمراقبة التليفزيونية  والعادية
	wاجهزة حماية االسوار يالمستشعرات واالشعة غير المرئية

المحتويات األساسية:



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 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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 :........................)مهارات القيادة األمنية والحس األمني (

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.


