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مقدمة:
الحس األمني هو صفة خاصة من صفات الشخصية التي تمكن من يمتلكها من التعرف 
لها  ويتوقع   ، تفسيرا صحيحا  تفسيرها  ثم  بينها ومن  والتمييز  وادراكها  األشياء  على 
مصادره  ومعرفة  بالخطر  االستشعار  من  وتمكنه  االحتماالت  لكل  صحيحا  توقعا 
قبل  المناسبة  باألساليب  أكثر  فيه  البحث  أو  الخطر  هذا  مواجهة  من  يتمكن  وبالتالي 
وقوعه أو تكون لديه امكانيات التهيؤ لمواجهته فور وقوعه  ، ومن هنا فإنه تم تعريف 
الحس األمني على أنه  مهارة تنطلق من اإلحساس بالمسئوليّة والخبرة نحو استشعار 

مظاهر معينة يكون من شأنها اإلخالل باألمن بمفهومه الشامل .

من  باعتباره  األهمية  بالغة  الشرطة ضرورة  او  االمن  في رجل  األمني  الحس  توفر 
الوقت  وفي  مرتكبيها،  والتعرف على  الجريمة  ارتكاب  توقع  في  تسهم  التي  الوسائل 
العلمي  والتقدم  العلمية  والتقنيات  المادية  اإلمكانات  توظيف  المجرمون  يحاول  الذي 
ومخترعاته في سبيل ارتكاب جرائمهم، واإلفالت من قبضة العدالة , أصبح األمر يحتم 
زيادة االهتمام ببناء وتنمية الحس األمني لدى رجل االمن والشرطة كونه أحد الوسائل 
حال  مرتكبيها  على  والقبض  الجريمة  وقوع  بمنع  المواجهة  على  تساعد  التي  الهامة 

وقوعها ، والتنبؤ بالمواقف األمنية المختلفة والسيطرة عليها.

تم تصميم هذه الدورة المكثفة لتعزيز قدرات المشاركين على الحس األمني من خالل 
فهم أسسه و كيفية تنميته والتي من دورها تعزز الكفاءة على اإلبداع واالبتكار في العمل 
األمني وتساعد في التوصل إلى نتائج إيجابية والسيطرة على المواقف األمنية وتؤدي 
إلى التنبؤ والتوقع للمخاطر األمنية قبل وقوعها وكشف غموض الجرائم بعد وقوعها.

أهداف الدورة:
	w.التعريف بالحس أالمني وأهميته
	w.طرق تنمية الحس أالمني
	w.أهمية الحس أالمني في التنبؤ بالجرائم
	w.عوامل بناء الحس أالمني
	wالمجاالت الشرطية لتطبيق الحس أالمني

مخرجات الدورة:
مع هناية هذه الدورة سيكون الماشركني قادرين عىل:

	wمعرفه ماهية الحس األمني واهميته
	wتكوين ملكة ومهارة الحس أالمني
	wتفعيل مهارة الحس أالمني لدى الجماهير
	wتنمية ملكة ومهارة الحس أالمني الذاتية
	wاألبداع والتفكيرغيرالنمطي باستخدام الحس أالمني

التعريف باحلس األمين و عنارصه و خصائصه:

	wماهية الحس أالمني ومفهومه
	wأهمية الحس أالمني 
	w خصائص الحس أالمني
	wالعوامل التي تساعد على تنمية الحس أالمني 
	wأسلوب تنمية الحس أالمني  

أسس احلس األمين وأبعاده و ضوابطه و عوامل بناءه و تنميته:

	wضوابط الحس األمني
	wعوامل بناء الحس األمني
	wإستراتيجيات تنميه الحس األمني و ضوابطه
	wوسائل تنمية وتفعيل الحس أالمني الجماهيري  
	wنماذج لضبط قضايا باستخدام الحس أالمني  
	wتطبيقات عملية

لغة العيون و دالالهتا السلوكية:

	wلغة العيون واهميتها في تنمية الحس األمني
	wاليات االستفادة من لغة العيون في تعزيز الحس االمني
	wدالالت التواصل التعبيري
	wالمخاطبة بالعيون
	wتطبيقات عملية

دور لغة اجلسد يف تنمية احلس األمين:

	wماهية لغة الجسد و كيف يمكن أن تعزز مهارات الحس األمني
	wأساسيات لغة الجسد
	wكيفية إكتساب ثقة اآلخرين
	wلغة الجسد اإليجابية و السلبية
	wتطبيقات عملية

اإلمياءات و حركات اجلسم و تعزيز احلس األمين:

	wلغة الجسد في المناقشات و إلقاء الخطب و المحاضرات
	wالمصافحة و دالالت طريقة الجلوس
	wالتفاوض و الثقة بالنفس
	wالشك و عدم التصديق
	wتطبيقات عملية



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 :........................)تنمية الحس األمني وتفعيل الحلول اإلستباقية ®(

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.


