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مقدمة:
تمتلك االدارة االمنية الكثير من االدوات لضمان القيام بعملها على اكمل وجه مثل القرار 
االداري وما يتعلق به من سحب او الغاء او عمل تقدير موقف او القيام بعملية تخطيط 
لرسم السياسات الخاصة والعامة لها وتقع عملية التخطيط من ضمن المسؤوليات التي 
تتحملها االدارة االمنية امام السلطة والمجتمع، ان عملية التخطيط االمني الناجح تقوم 
تهيئة  على  وتعمل  عينيها  نصب  الم ستقبل  تضع  والتي  الناجحة  االمنية  االدارات  به 
المستلزمات الضرورية لنجاح عملها  اخذة بعين االعتبار ما سيكون عليه الحل مستقبال 

سواء على المستوى التعبوي او االستراتيجى.

مثل   رئيسية  معطيات  على  يركز  انه  اال  عديدة  جوانب  يشمل  االمني   التخطيط  ان 
ملموسا  توسعا  تشهد  ان  يمكن  والتي  االهتمام  ساحة  مع  االمني  الجهاز  تناسب حجم 
مع  لتتناسب  مستقبال  تغيرها  او  والبشرية  المالية  موارده  نفس  على  الجهاز  بقاء  مع 
الواقع المستقبلي . وبناء عليه تقدم يوروماتيك برنامج " نظم اإلدارة األمنية الحديثة 

وممارساتها الفعالة"وفقا ألحدث الممارسات والمنهجيات العالمية  ذات الصلة.

أهداف الدورة: 
دعم مهارات المتدرب ىف المجاالت اآلتية:

	wالغايات واالهداف من منظور أمنى
	wالتخطيط االمنى قريب االجل
	wالتخطيط االمنى متوسط المدى
	wالتخطيط االمنى االستراتيجى
	wتنظيم العمليات االمنية
	w أحدث األساليب األمنية فى رصد وتحليل ومتابعة األخطار األمنية فى المنشآت
	wاساليب تقييم وتصنيف المخاطر االمنية فى المنشآت والموافع الحساسة
	w..األساليب التكنولوجية  فى التصدى للمخاطر االمنية
	wالخصائص والمهارات اإلدارية واإلنسانية لرجال االمن
	wالتخطيط للعمليات األمنية
	wتقييم األداء األمنى

الفئات المستهدفة:
	wمسؤول األمن
	wمراقب األمن
	wضابط األمن
	wمشرف األمن
	wفرق حراسة المنشآت
	wالمهتمين بمجاالت عمليات أمن المنشآت الحيوية

مفهوم اإلدارة  األمنية يف المؤساست:

	w                                            تعريف األمن
	w    تقسيمات األمن وفروعه
	wمفهوم التخطيط االمنى
	wمقومات اإلستراتيجية االمنية
	w                                                       األمن والحراسة
	w  دعائم الحراسة إطار نظام أمنى متكامل
	wالمناهج الحديثة فى اإلدارة االمنية
	wالتكنولوجيا وإدارة االمن

منظومة القيادة ىف التخطيط الختاذ القرارات االمنية:

	wالتهديدات والمخاطر األمنية
	w) التخطيط األمني )ورشة عمل
	wالقرارات األمنية وأسلوب اتخاذها
	wالمهارات األمنية للقيادات األمنية
	wسمات وخصائص القيادة األمنية
	wاإلطار النظري لمفهوم القيادة االمنية
	wالقائد األمني فى مواجهة التحديات
	wتطبيقات وورش عملية

ختطيط وتنظيم وتنفيذ العمليات األمنية ىف المنآشت:
	wالمنشأة الهامة أو الحيوية وأنواعها
	wاألخطار التى تهدد المنشأ ة الهامة
	w اخطار نتيجة عوامل عوامل طبيعية
	w  مواجهة السرقة ، والتخريب ، والحريق
	w النقاط التى يجب مراعاتها عند وضع خطط الحراسة
	wأمن العاملين بالمنشأة
	wاسلوب التصاريح او البطاقات الفردية
	wالسلطات والصالحيات األمنية

مهام واختصاصات  فرق االمن:
	wحصر المنشأ ة وتأمينها من الخارج
	wإجراءات تأمين المنشأ ة من الداخل
	wتجهيز نظام االضاءة األمنية الوقائية
	wاالجهزة التكنولوجية المساعدة فى الحراسة
	wاستخدام التكنولوجيا فى تأمين المنشآت

أسس ومبادئ رقابة وقياس األداء األمين بالمنآشت:
	wأسس تقييم اآلداء األمنى بالمنشآت الحيوي
	wمعاييرالرقابة األمنية بالمنشآت الهامة
	wتحليل سلبيات األداء  األمنى بالمنشأة
	w  تطوير االداء األمنى فى المنشآت
	wمشتمالت خطط الوقاية ضد مخاطر الحريق
	wمعايير التخطيط االمنى بالمنشآت الهامة

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 :........................)نظم اإلدارة األمنية الحديثة وممارساتها الفعالة (

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.


