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

مقدمة:

تطلب بعض الشخصيات الهامة والبارزة فى المجتمع مثل الشخصيات الدبلوماسية حمايتها وهذا يعنى تقليل احتمالية اى اعتداء ارهابى او اجرامى من قبل اى جهة على هذا 

الشخص ومحاولة تأمينه بكافة الوسائل الممكنه، وكذلك منع اى مخاطر على المرافقين له والمحيطين به ومن المؤكد ان يكون لدى االشخاص المهاجمين لتلك الشخصيات بعض 

الدوافع والتى تجعلهم يقبلون على مثل هذا النوع من االرهاب .

ان االفراد القائمين على عملية الحماية الشخصية يتم اختيارهم بمواصفات خاصه جدا سواء مواصفات بدنية او عقلية يكونون على وعى وتدريب تام من خالل برنامج تدريبى 

متكامل لمعرفة كيفية عملية الحماية لتلك الشخصيات والخطط االمنية التى توضع لتفادى المخاطر المحتلمة وكيفية التصرف والتصدى عند حدوث اى هجوم مفاجئ ورفع درجة 

االستعداد االمنى والتعرف على المراقبة وكيفية الهروب منها وكيفية تقييم المخاطر.

حيث يلعب الحراس الشخصين دورا هاما في النظام األمني على أعلى مستوى في الحماية و يتم تدريبهم خصيصا على كيفية التعامل و العمل مع مختلف التهديدات.

الحراس الشخصين المحترفين يمتلكون الصفات األساسية لهذة المهنة وهي االستجابة والكفاءة والتنظيم واالنضباط والجدية.

أهداف الدورة:

متكني الماشركني يف هناسية الدورة من:

	wأسس الحماية األمنية

	wامن الشخصيات الخاصة

	wالتهديدات األمنية

	wتكنولوجيا الحماية الشخصية

	wاالستطالع والمراقبة األمنية

	wتفتيش وتأمين المباني

	wمهارات وتكتيكات حماية الشخصيات الهامة

المنهجية:

تستخدم الدورة مزيجاً من التقنيات التفاعلية والتدريب العملي، المشاركين سوف يقومون بدراسات حالة وتمارين لضمان نقل معارفهم الجديدة إلى مهارات عملية والثقة في تطبيقها 

في مكان المهام. 

الفئات المستهدفة:

 تم تصميم هذا التدريب ليكون مفيدا لجميع عناصر الحماية الذين يشاركون في وضع خطط الحماية الشخصية وتحقيقها  ,  الدورة ذات قيمة خاصة من أجل:   القيادات األمنية – 

شركات األمن الخاص-   عناصر الحماية الشخصية. 
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المحتويات األساسية:

الدورة التأسيسية إلدارة الحماية الخاصة

االستراتيجيات األمنية  بالمنشأت الحيوية:

	w)االمن )خصائص_مضمون _أساليب

	wتقسيمات األمن وفروعه

	wمفهوم األمن والموافع الهامة

	w   األمن والحراسة

	w)االستراتيجيات االمنية )دعائم الحراسة إطار نظام أمنى متكامل

	wالتهديدات األمنية في المنشأت الحيوية

	wدور التكنولوجيا فى دعم ركائز اإلدارة األمنية

	wأساليب حماية األفراد والمنشأت

حماية الشخصيات الهامة:

	wمبادئ واسس تقييم المخاطر الحراسات

	wالتخطيط حماية الشخصيات الهامة اثناء الحركة واإلقامة

	wمهارات وتكتيكات حماية الشخصيات الهامة

	wااللمام بالمتطلبات واالجراءات االستخبارية لحماية الشخصيات الهامة

	wعمليات المراقبة والمطاردة الراجلة واآللية

	wدور المعلومات في حماية الشخصيات الهامة

تنظيم إجراءات الحماية الشخصية:

	wخصائص العاملين في حماية الشخصيات الهامة

	wاجراءات تأمين وحماية المكان

	wطرق تفتيش المبنى

	wأمن في المطاعم والمسارح والفنادق والمكتب

	wالسيطرة على المداخل والمخارج في المباني

	wتأمين لشخصيات الهامة اثناء التجول

	wالحماية اثناء السير

أمن مواكب الشخصيات الهامة:

	wالتأمين عند نزول وركوب الشخصيات الهامة

	wأإلجراءات األمنية أثناء التنقل

	wالحركات التكتيكية للمواكب

	wالكمائن واإلجراءات المضادة

	wتحليل مخاطر التهديدات

	wطرق مواجهة الهجوم

	wتخطيط التأمين اثناء التنقل

المراقبة والمسح االمنى:

	wوسائل االتصال االمنى

	wطرق االستطالع والمراقبة

	wاالجراءات المضادة للمراقبة

	wتنظيم عمليات المراقبة

	wوسائل االمراقبة االمنية

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



نمـــــوذج التسجيــــــل

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

:  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

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: 

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)الدورة التأسيسية إلدارة الحماية الخاصة(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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.


