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 نًارات إعداد ٍتكَين فرق األنن ٍالسالنة في الهنشآت

 األيداف

 على (اننية ,نفطية، عسكرية)تطَير ٍرفع قدرات ٍنًارات ضباط ٍرجال االنن ٍحهاية الشخصيات ٍالهنشات الًانة
تنهية الَعي الحسي في استباق الحدث ٍحَادث التخريب، ٍزيادة نًاراتًو على نَاجًة الهَاقف االننية 

الهختلفة التي قد يتعرضَن لًا ٍاساليب اكتساب الهًارات في جهع االستدالالت ٍالتحقيق ٍاالشتباى، ٍالتعرف 
.على اخر نا استحدث في عهليات التفتيش ٍالحهاية الهتطَرة ٍٍضع الخطَط  ٍالخطط االننية الفعالة  

إكساب نعارف ٍنًارات الهشاركين في نجال التخطيط االنني االستراتيجي ٍاعداد خطط الطَارئ ٍاالزنات لحهاية 
: حيخ سيتهكن الهشارك في نًاية الدٍرة نن اإللهام بـ  ...الهنشات النفطية ٍاالننية ٍالعسكرية  

 بناء فرق العهل عالية اإلنجاز

 الهفًَم األنني الشانل

 أبعاد العالقة بين جًاز أنن الهنشآت ٍأجًزة األنن الحكَنية

 األسس العهلية التى تحكو تنظيو جًاز األنن ٍالحراسٌ بالهنشآت الحيَيٌ

 أيو الهًام األننية التى تتَاليا أجًزة األنن بالهنشآت الحيَيٌ

 إجراءات تأنين الهنشأة نن الداخل ٍالخارج

 الهعايير التى تحكو أنن الَجائق ٍالهعلَنات ٍاإلتصاالت

 األسس العهليٌ التى تحكو نسئَلية رجل األنن

 أساليب تنهية الهًارات الهيدانيٌ لرجل األنن فى نَاجًة الهَاقف األننيٌ الهختلفٌ

 عرض أليو الهخاطر التى تًدد أنن الهنشأة

 دٍر جًاز أنن الهنشأة فى تأنين الهنشأة نن خطر الحرائق

 كيفية تكَين فرق حهاية الشخصيات الًانة

  نيادين التدريب– التدرج – الهعدات – (النفطية، االننية، العسكرية )تجًيزات الهباني 

 كيفية إختيار العانلين في حهاية الشخصيات الًانة، ٍالهَاصفات التي يجب تَافريا

 كيفية تكَين غرف العهليات الهستديهة ٍالهؤقتة لحهاية الشخصيات الًانة ٍتجًيزاتًا

(النفطية، االننية، العسكرية )الخطة األننية بالهنشأت   
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 التدريب العهلي على تشكيالت الحراسة الهترجلة

  أجناء الَقَف ٍالحركة( السيارات )التدريب العهلي على تشكيلب الركاب 

 تقسيو الدٍائر األننية ٍدٍر األجًزة الهشاركة في عهليات التأنين ٍكيفية التنسيق بينًا

 الهراقبة الهضادة ٍدٍريا الفعال في عهليات تأنين الشخصيات الًانة

  األساسيات الهكَنة لشخص رجل األنن.الهًارات السلَكية لرجل األنن

  السلَك االنساني. السجالت األننية– البطاقات –التصاريح 

 نشاركة ضباط األنن للعانلين في الهناسبات ٍاألنشطة الهختلفة

 تنهية نًارات ضباط األنن نن اعداد ٍكتابة التقارير

 أساليب تنهية الهًارات الهيدانية لضباط األنن عند نَاجًة الهَاقف األننية ٍاألزنات

 أساليب الحديحية في تفتيش األفراد ٍالهركبات ٍالطرٍد

  استراتيجيات الهراسو ٍالبرٍتَكَل في نجال التعانل نع كبار الشخصيات.استراتيجيات االتصال لضباط األنن

 أيو الهخاطر التي تًدد األنن ٍالسالنة في العصر الحالي ٍاستراتيجيات الَقاية الهسبقٌ

 أيهية األنن ٍالحهاية لألفراد ٍالهنشآت ٍتحديد الهخاطر ٍإعداد الخطط

 الهًارات السلَكية لرجل األنن الهعاصر ٍالدٍر التكنَلَجي في اإلتصاالت

( الهعايير–الهَاصفات )إختيار رجال األنن   

( نصائح للتعلو الهستهر ٍالتطَير الدائو للشخصية األننية )األساسيات الهكَنة لرجل األنن   

 الهًارات السلَكية لرجل األنن ٍدٍر استخدام أسس العالقات العانة في تصرفاتٌ

 ٍاجبات رجل األنن في الَقت الحالي ٍالتحديات الَاجب نَاجًتا

( التنفيذي – اإلستشاري – التخطيطي )دٍر رجل األنن بالهنشأة   

 أساليب تنهية الحس األنني ٍالهًارات الالزنة لرجال األنن في حياتًو اإلجتهاعية

  دراسات اإلحتهاالت ٍاعداد الخطط الَقائية ضد جهيع الهخاطر/الخطط األننية بالهنشأت 

  األننية في حهاية أنن الهنشأة( السجالت – البطاقات – التصاريح )نبذة عن الدٍر الذي تلعبة 
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 السلَك ٍالحس األنني  لضابط  األنن، اساليب تطَيريا

 نشاركة ضباط األنن للعانلين في الهناسبات ٍاألنشطة اإلجتهاعية الهختلفة

 تنهية نًارات ضباط األنن نن اعداد ٍكتابة التقارير ٍتحليل بيانات

 أساليب تنهية الهًارات الهيدانية لضباط األنن عند نَاجًة الهَاقف األننية ٍاألزنات

 أساليب الحَار أجناء تفتيش األفراد ٍالهركبات ٍسبل تحَيل يذى الهًهة الى حَار لبق ٍحديخ ٍدي

 نًارات االتصال لضباط األنن داخل الهنشأة ٍخارجًا

.نًارات استخدام العالقات العانة ٍاإلتصال في تصرفات رجال األنن  

 


