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تزود هذه الدورة عناصر األمن والضباط والمدراء بأساسيات القيام بعمليات أمنية فعالة. بحيث تتناول مجموعة واسعة من المواضيع 

 تمكن المشاركين من فهم وممارسة وتطبيق المهارات الالزمة لتنفيذ مهام األمن اليومية فور عودتهم الى عملهم.

 

 
 في نهاية هذه الدورة المتدربين سوف يكون قادرا على:

 تعريف وأنواع غرف العمليات األمنية. •

 المقصود بغرفة العمليات األمنية. •

 ة.نواع غرفة العمليات األمنيأ •

 .األمنيةأهداف وفريق غرف العمليات  •

 .أهداف العمل بغرفة العمليات األمينة •

 .فريق العمل بغرفة العمليات األمينة •

 التواصل واالتصاالت األمنية. •

 تواصل.تعريف ومفهوم ال •

 .نياألم االتصالتعريف ومفهوم  •

 
 م األول:اليو

 نية.افرها إلدارة غرفة العمليات األمط الواجب تولشروا •

 األمينة.واإلشراف والرقابة  والتوجيهالتخطيط والتنظيم  •

 الشروط القيادية. •

 فريق العمل األمني. •

 غرفة العمليات األمنية.اإلمكانيات الواجب توافرها إلدارة  •

 ية.اإلمكانيات الماد •

 اإلمكانيات والطاقات البشرية. •

 :الثانيم اليو

 راءات إدارة غرفة العمليات األمينة.نظمة إجم •

 مهارات إدارة األحداث األمنية. •

 مهام وواجبات مأموري العمليات. •

 أو المعلومة.التعامل مع البالغات والمعلومات الواردة لمأموري العمليات والتحقق من صحة البالغ  •

 يثة على إدارة غرفة العمليات األمنية.تأثير التقنيات العلمية الحد •

 ثة.نيات العلمية الحديوأنواع التق تعريف •

 على إدارة غرفة العمليات األمينة.تأثير التقنيات العلمية أساليب  •

 

 

 مقدمة

 البرنامج أهداف

 ر البرنامج التدريبيومحا
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 :لثاالثم اليو

 حداث.عداد وكتابة تقارير البالغات واألإ •

 ة.أهداف االستعانة بالتقارير األمني •

 حداث األمنية.أساليب إعداد وكتابة تقارير البالغات واأل •

 نية.موقات إدارة غرفة العمليات األمع •

 .االتصاالتوقات مع •

 معوقات القيادة األمنية. •

 وقات فريق العمل األمني.مع •

 

 :الرابعم اليو

 .رىاخعوقات م •

 .منيةاألالتدريب على إدارة غرفة العمليات  •

 .ني وأهدافهمالمقصود بالتدريب األ •

 ة.العمليات األمني منظومة التدريب بغرف •

 ساليب التدريب على إدارة غرفة العمليات األمنية.أ •

 تمارين وتطبيقات. •

 وية.سيناريو إخطار غرفة العمليات األمينة بحادث حريق بإحدى المصانع الحي •

 

 :سالخامم اليو

 يناريو إخطار غرفة العلميات بوقوع حادث بين مركبتان بالطريق العام وإصابة احدى المارة.س •

 ت بمنطقة سكنية.يار إحدى العقارامنية بإنهسيناريو إخطار غرفة العمليات األ •

 سيناريو إخطار غرفة العمليات األمنية بحادث سطو مسلح على إحدى البنوك المصرفية. •

 سيناريو إخطار غرفة العمليات األمنية بوقوع مشاجرة بالطريق العام بين قائدي مركبتان. •

 ية وتطبيقية.ملحاالت وورش ع •

 التدريبي.تقيم وختام البرنامج  •
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 منهجية التدريب:

 المحور األول: تقديم مادة علمية وفق أحدث المعلومات واإلحصاءات واالدلة العالمية 

ستعمل بروجاكس على تقديم مادة علمية ثرية ذات طابع عملي أكثر من علمي. بحيث يكون المخرجات من المادة 

 تهدف الى كيفية القيام بالشيء بواقع تطبيقي وفق خلفية علمية سليمة. 

 

 المحور الثاني: التدريب العملي ومشاركة المتدربين بحاالت عمل ميدانية

سئلة والسيناريوهات وحاالت العمل هي الغالبة على البرنامج مما يسمح بأكبر قدر من سيكون التدريب العملي واال

 المشاركة وتوسيع األفق للمشاركين ومنها على سبيل المثال:

ويمكن زيادة وتحسين فعالية المحاضرة من خالل استخدام المعينات البصرية المناسبة والتي  المحاضرة: -1

 تساعد المتلقي في تكوين صورة ذهنية حول الموضوع المقدم وتجعله أكثر تركيزاً.

حيث يمكن أن أن يقوم المدرب بأداء المهمة المطلوبة أمام  (:Presentation) العرض اإليضاحي -2

فيلم... إلخ( توضح كيفية القيام -فيديو-يمكن أن يتم باستخدام معينات بصرية )شرائح مصورةالمتدربين أو 

بالمهمة المعينة تحت ظروف محددة من خالل نماذج وحاالت عمل للتمكين من التطبيق وارتفاع معدل 

 االسترجاع والتذكر.

دربين في عملية التعلم حيث تؤمن مشاركة المت (:Interactive communicationأساليب المشاركة ) -3

 وتمكنهم من التعبير عن وجهات نظرهم وتشجعهم على االستفادة من خبراتهم في فعاليات التدريب. ومنها:

هو أسلوب تدريبي حيث يتم فيه طرح موضوع ما من قبل المدرب، وتتم مناقشته  المناقشة وفرق الحوار: -4

 قترحات تثري البرنامجبشكل تشاركي مع المشاركين والوصول إلى استنتاجات وم

وتتضمن اختباراً تفصيلياً لوضع محدد، هذا الوضع قد  (:Case Studyاألمثلة العملية ودراسة الحالة ) -5

يكون حقيقياً أو افتراضياً لكن بالضرورة أن يتم اختياره بعناية ليتضح ويرتبط بشكل مباشر باإلطار العام 

 فكير والتحليل واالستنتاج حول المبادئ النظرية والتطبيقية. للبرنامج حتى ينمي المتدربون مهاراتهم في الت

هو أسلوب تدريبي يقوم المتدربون بأداء وضع افتراضي أو (: Simulation) لعب األدوار والمحاكاة -6

حقيقي أمام الحضور ويتم إعطاء المتدربين الخلفية الضرورية وبعض األفكار حول كيفية تنظيم أدوارهم 

 منهجية التدريب
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راً أو نصاً محدداً بل يتم توليد ذلك أثناء لعب األدوار. بعد نهاية العرض يقوم المشاهدون ولكن ليس هناك حوا

 والمشاركون معاً بمناقشة األمر لموضوع لعب األدوار وهو فعال في البرنامج. 

هذا األسلوب يستخدم بكثرة في توليد األفكار والتشجيع على  (:Brainstormingالعصف الذهني ) -7

يتم تقديم موضوع أو مشكلة للمتدربين ويطلب منهم حلها، ويتم تشجيعهم على طرح أفكارهم االبتكار حيث 

 بكل حرية للوصول إلى أفكار أو حلول مناسبة.

 
 
 
 
 *الجدول اليومي للبرنامج التدريبي:

 صباحاً  10:00 – 09:00 • بداية الدورة •

 صباحاً  10:15 – 10:00 • استراحة •

 ظهراً  12:00 – 10:15 • استكمال الدورة •

 مساءً  12:15 – 12:00 • استراحة  •

 مساءً  14:00 – 13:00 • استكمال الدورة •

 مساءً  14:00 • نهاية اليوم التدريبي •
 * يمكن تعديل جدول أعمال الدورة التدريبية وفًقا لتفضيالت العميل.

 
 

 
 
 

 
 كيدوالر أمري 4,000

 تطبق ضريبة القيمة المضافة في حال وجودها* 
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