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قيادة العمليات األمنيـة في
المنشات االدارية والصناعية

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:
أمنية  بعمليات  القيام  بأساسيات  والمدراء  والضباط  األمن  عناصر  الدورة  هذه  تزود 
فعالة. بحيث تتناول مجموعة واسعة من المواضيع تمكن المشاركين من فهم وممارسة 
التنظيمية  المهارات  اليومية،  واتقان  األمن  مهام  لتنفيذ  الالزمة  المهارات  وتطبيق 
توفر  األمنية.  العمليات  وقيادة  االمن  الدارات  االساسية  على  االعمال  القيادية  و 
لتعزيز  للمشاركين  الفرصة  المخاطر  وإدارة  األمن  عمليات  قيادة  في  هذه  الدورة 
فريدة وتغطية شاملة  الدورة رؤى  تقدم  األمن.  إدارة  المهنية والوظيفية في  إمكاناتهم 
للتخصصات اإلدارية المركزية لتوفير إدارة أمنية فعالة في البيئة اإلدارية والصناعية. 
يتناول المساق مجموعة واسعة من الموضوعات بما في ذلك: األمن وإدارة المخاطر، 
وإدارة األعمال، واألمن المادي واإللكتروني، والمعايير والتهديدات. تم تصميم الدورة 
لتلبية كل من تطبيق اإلدارة النظرية والعملية ، استنادا إلى مبادئ أفضل الممارسات 
لديهم  الذين  قبل كبار خبراء األمن  الدورة من  تقديم  يتم  المحلية والعالمية.  والمعايير 

خبرة واسعة في مناصب إدارة األمن.

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

تحديد وتقليل المخاطر والتهديدات المحتملة على المنشآت 	

إدارة نقاط الدخول /المراقبة وتفتيش األشخاص والمركبات 	
تنفيذ وتنسيق أنظمة التحكم بالدخول والخروج في العمليات األمنية 	
مراقبة وإدارة الحوادث وحماية موقع الحادث والحفاظ على األدلة 	
تطبيق تقنيات حل النزاعات 	
حول  	 التوعية  ذلك  في  بما  والسالمة  بالصحة  المتعلقة  للمخاطر  تقييمات  إجراء 

السالمة من الحرائق
االحتفاظ بسجالت دقيقة وكتابة التقارير بشكل فعال 	

المنهجية:
هذه الدورة على درجة عالية من التفاعلية وتتضمن مناقشات جماعية ودراسات الحالة 
تتيح  التي  العملية  التدريبات  أيضا  وتشمل  الدورة.  مصممة خصيصا  لهذه  وتمارين 

لجميع المشاركين تطبيق المهارات المكتسبة في إجراء عمليات أمنية فعالة.

الفئات المستهدفة:
الفعالة.  العمليات األمنية  الفئات المسؤولة عن إدارة أو إجراء  البرنامج  يستهدف هذا 
األمن  بمدراء وعناصر  الحصر،  المثال ال  سبيل  الفئات، على  هذه  تتمثل  أن  ويمكن 

والحراس غير المسلحين ومدراء الصحة والسالمة المسؤولين عن حفظ األمن.

المحتويات األساسية:

المفاهيم احلديثة للقيادة يف المجال األمين:
مفهوم القيادة 	
متطلبات القيادة األمنية 	
صفات وخصائص  قائد االمن 	
المهارات االنسانية لقائد األمن 	
االشراف الدقيق على عناصر االمن 	
االنظمة و الطرق واالساليب االمنية الحديثة  	
االخطار التي تهدد المنشأت و المباني. 	

كفاءة العمليات االمنية ىف المنأشت:
مفهوم الكفاءة األمنية 	
االخطار التي تهدد المباني. 	
االساليب الحديثة فى السيطرة على المبانى 	
المناطق المقيدة والمناطق المحظورة 	
طرق الرقابة االمنية على مكونات المبانى 	
النظم االمنية المكشوفة والمستترة لمنع ومكافحة  	

السرقات 
استخدام الداوريات الثابتة والمتحركة فى التأمين 	
استخدام كالب الحراسة 	

مهارات القيادة األمنية: 
السمات القيادية 	
قيادة فريق االمن تحت الضغوط. 	
دور المشرف فى تطوير وتدريب عناصر االمن 	

األصول العلمية فى إدارة العمليات األمنية. 	
االتصال الفعال في المجال األمني. 	
السلوك اإلنساني وعلم النفس. 	

العمليات االمنية المأهولة )حراس االمن(:
االدوار التي يلعبا افراد االمن 	
تحديد الجريمة 	
إجراءات اإلعتقال 	
كتابة التقارير األمنية 	
التحقيقات واألدلة 	

عمليات األمن المادي:
الدوريات 	
اإلجراءات المطلوبة عند نقاط التفتيش عمليات  	

التحكم بلدخول و الخروج
إجراءات التفتيش 	
الحواجز المادية واإلنارة والحماية ومعدات المسح  	

الضوئي

عمليات أمن األنظمة:
أنواع أنظمة التحكم 	
التكنولوجيا و االنظمة 	
	 CCTV أنظمة الدوائر التلفزيونية المغلقة
 عمليات المراقبة 	

االستجابة حلاالت الطوارئ والسالمة:

التوعية بالصحة والسالمة 	
تقييمات المخاطر والتهديدات 	
مبادئ اإلسعافات األولية 	
الوعي بالسالمة من الحرائق 	
إجراءات الطوارئ واإلخالء 	
إدارة الحوادث 	

إدارة الزناعات و مهارات االتصال:

أدوات االتصال الفعالة  و كتابة التقارير  	
والملخصات

مهارات االتصال و كتابة التقارير 	
مقدمة في إدارة النزاعات 	
منع النزاع 	
إدارة النزاع 	
التعلم من النزاع 	

التدخل البدين و حاالت استخدام القوة:

مقدمة التدخل البدني 	
استخدام القوة والقانون 	
مهارات فك االشتباك 	
مهارات المرافقة و التوجية 	



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 :........................)قيادة العمليات األمنيـة في المنشات االدارية والصناعية(

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


