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التي يجب توافرها في رجال األمن بشكٍل خاص، و أفراد المجتمع بشكٍل عام حيث  تُعد مهارة الحس األمني اإلطار لكافة المهارات األمنية
يتطلب أن يكون أفراد المجتمع على وعي و دراية بمواطن الخطر و الجريمة، و هو ما يمكن أن يتحدد بالحس األمني. و تتكون مهارة 

تُكتساااااب بالتعلم و التدريب. و خهل هدو الدورة التدريبية ،  الحس األمني من عدة مراحل، و لها العديد من الخصاااااااص و المهارات التي
 ستتّم دراسة موضوع الحس األمني من عدة جوانب و محاور أساسية:

 

 
 في نهاية هدو الدورة المتدربين سوف يكون قادرا على:

 فهم المقصود بالحس األمني و عناصرو و ضوابطه •

 المشاهدة و السمع و اإلدراكفهم المخاطر من خهل  •

 تفسير العهقة بين لغة الجسد و الحركات و اإليماءات و الحس األمني •

 فهم دالالت شكل العيون و النظرات و الحس األمني •

 الحس األمني في القضايا الجنااية و السياسية الستخدامتحليل التطبيقات العملية  •
 

 
 

 اليوم األول:

 التعريف بالحس األمني و عناصره و خصائصه

 مفهوم الحس األمني و عناصرو •

 الخصااص األساسية للحس األمني •

 أهمية الحس األمني •

 مراحل الحس األمني •

 أبعاد التوقع و التنبؤ •

 تطبيقات عملية •
 

 معايير اإلدارة األمنية لتحقيق االستقرار واألمان داخل المؤسسات والمجتمعات

 اإلدارة الخمس في القيادة األمنيةتطبيق وظااف  •

 التخطيط االستراتيجي المتعمق واستقراء المستقبل. •

لمعرفة جوانب القوة والضعف والفرص والتهديدات من  SWOT التحليل المتكامل لكل من البياة الداخلية والبياة الخارجية •

 خهل مصفوفات كمية محددة هي:

 مصفوفة تحليل العوامل الداخلية •

ألمني قصير وبعيد المدى وإعداد الخطة األمنية بمراحلها المختلفة(التوظيف والتنظيم، التدريب، التقييم، الرقابة، التخطيط ا •

 التشغيل (

 التدرب على مفهوم القدرة على اتخاد القرار وعهقته بالتفكير اإلداري. •

 التدريب التطبيقي على: •

 مقدمة

 البرنامج أهداف

 ور البرنامج التدريبيمحا
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 تدريبات على وضع الخطط االستراتيجية للقادة. •

 الممنهج للمراحل التنفيدية. التخطيط •

 أهمية وضع أهداف مادية وخطط إجرااية للفرق األمنية •

 

 

 :الثانياليوم 

 أسس الحس األمني و أبعاده و ضوابطه و عوامل بناءه و تنميته

 أسس الحس األمني •

 ضوابط الحس األمني و عهقته بأخهقيات العمل االمني •

 عوامل بناء الحس األمني •

 الحس األمني و ضوابطه إستراتيجيات تنميه •

 تطبيقات عملية •
 

 تخصيص المهارات االستراتيجية لتأمين العمليات األمنية

 مهارات التخطيط االستراتيجي األمني •
 النمودج المتكامل للتخطيط االستراتيجي بأبعادو الثهث: إعداد، وتطبيق، ورقابة استراتيجية أمنية •
 للتخطيط االستراتيجي الفعال في ضوء المعايير العالمية األفضلأساسيات صياغة الرؤية والرسالة كأساس  •
 التعرف على المهارات العقلية واتقان المهارات الجسدية الخاصة بالقادة األمنيين. •
 التخصص العميق في دراسة الحاالت النفسية للشخصيات المعقدة والخاصة. •
 مقارنة أنواع التفكير بطبيعة التفكير الثاقب. •
 ملي على:التدريب الع •
 التكيف مع السلوك القيادي. •
 العمل تحت الضغوط. •
 توجيه ورااسة فرق إدارة األزمات. •

 :الثالثاليوم 

 سر التميز القيادي في تحقيق األمن الداخلي والمجتمعي

 األمن واألمان نظرة مجتمعية. •
 مساولي األمان كقيادات بشرية وسط مجتمع األعمال والسكان. •
 المتميز؟ما هي صفات القااد  •
 مفهوم القيادة، نظرية القيادة، صفات القااد الناجح، الفرق بين القااد والمدير •
 المهارات السبع للقيادة األكثر فاعلية •
 دور القيادة في تكوين والحفاظ على فريق األمني الفعال ومراحل التكوين •
 من صفات القادة القدرة على التهعب بالعقول واألفكار •

 

 التها السلوكيةلغة العيون و دال

 لغة العيون واهميتها في تنمية الحس األمني •

 اليات االستفادة من لغة العيون في تعزيز الحس االمني •

 دالالت التواصل التعبيري •
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 المخاطبة بالعيون •

 تطبيقات عملية •

 

 :الرابعاليوم 

 دور لغة الجسد في تنمية الحس األمني

 الحس األمنيماهية لغة الجسد و كيف يمكن أن تعزز مهارات  •

 أساسيات لغة الجسد •

 ثقة اآلخرين اكتسابكيفية  •

 لغة الجسد اإليجابية و السلبية •

 تطبيقات عملية •
 

 المهارات العقلية المميزة التي يحتاجها العقل األمني المدبر

 مهارات اإلجراءات الوظيفية والتعرف على طبااع الموظفين. •

 كيفية تقييم الحقااق واختيار المساعدين. •

 مهارات وقواعد االتصال األمني •

 أهداف عملية االتصال، أدوات االتصال األمني، لغة الجسد ومهارة قراءتها •

 معايير ومراحل اختيار رجل األمن •

 تطبيق اإلبداع االبتكاري في تحليل األفكار و تحويلها إلى خطط أمنية مبتكرة مميزة •

 تحقيقها المساولية األمنية ومستويات اإلشراف ودور القيادة في •

 تطبيق أساليب فعالة في تبني الفكر اإليجابي و االبتكاري في تأمين المنشآت. •

 االتجاو الحديث لتفعيل دور القيادة في فريق العمل •

 

 

 :الخامساليوم 

 اإليماءات و حركات الجسم و تعزيز الحس األمني
 

 لغة الجسد في المناقشات و إلقاء الخطب و المحاضرات •

 طريقة الجلوس المصافحة و دالالت •

 التفاوض و الثقة بالنفس •

 الشك و عدم التصديق •

 تطبيقات عملية •
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 منهجية التدريب:

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

ستعمل بروجاكس على تقديم مادة علمية ثرية دات 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

سالة 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 خهل استخدام المعينات البصرية المناسبة والتي  المحاضرة: -1

 تساعد المتلقي في تكوين صورة دهنية 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 )شرااح مصورةالمتدربين أو 

بالمهمة المعينة تحت ظروف محددة من خهل نمادج وحاالت عمل للتمكين من التطبيق وارتفاع معدل 

 االسترجاع والتدكر.

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، هدا الوضع قد  (:Case Studyاألمثلة العملية ودراسة الحالة ) -5

يكون حقيقياً أو افتراضياً لكن بالضرورة أن يتم اختيارو 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 دلك أثناء لعب األدوار. بعد نهاية العرض يقوم المشاهدون ولكن ليس هناك حوا

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

هدا 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 • الدورةاستكمال  •

 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.

 
 

 
 
 

 
 دوالر أمريكي 2,950

 المضافة في حال وجودهاتطبق ضريبة القيمة * 
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