
 
 
 
 
 
 
 

 برنامج إدارة األمن
مٌدلسكس جامعة من المؤسسات بأمن المحترفة بالممارسة ماجستٌر شهادة على للحصول ٌؤدي  

 

والغايات األهداف  

(Skills for Security) األمن ألجل المهارات مؤسسة خالل من معتمد للمحترفٌن األمن إدارة حول المراحل متعدد البرنامج هذا   

مالئم وهو األمن، إدارة جوانب من واسعة مجموعة فً بالمعرفة المتدرب إمداد إلى البرنامج وٌهدف. مٌدلسكس وجامعة  

.األمنٌة العملٌات وإدارة تصمٌم عن للمسؤولٌن  

 

بموضوعات تعرٌفه إلى باإلضافة الرئٌسٌة الموضوعات فً معرفته تنمٌة المتدرب ٌستطٌع أن هو مرحلة كل من والهدف  

ٌُقدم. جدٌدة ونظرٌات مدربو و  ARC منتظمة مالحظات إبداء مع التدرٌبٌة، الدورة طوال للمتدرب ممتازة مساندة الخبرة ذوي  

.التدرٌبٌة الدورة بعد والمساندة الدراسً الفصل تدرٌبات أثناء حدة على متدرب كل مع الشخصٌة المناقشة إلى باإلضافة للمتدرب  

 

الصحٌحة اإلجابات باختٌار وامتحان الدورة، أثناء الجماعً العمل واستكمال الدورة، قبل ما أعمال استكمال على التقٌٌم وٌعتمد  

وٌمكن بالكامل، البرنامج استكمال عند باإلجمالً نقطة 80 منح وٌتم. التدرٌبٌة الدورة بعد استكمالها ٌتعٌن ومهمة األسئلة، على  

.المؤسسات بأمن المحترفة الممارسة فً مٌدلسكس جامعة من الماجستٌر درجة على الحصول من كجزء النقاط هذه استخدام  

 
 

1 األمن إدارة  
األساسية المهارات  

أيام 10 مدتها الدراسي الفصل في تدريبية دورة  

 
األمن ومنسقً لمدراء مصممة الدورة هذه  

معرفة اكتساب فً الراغبٌن ٌعادلهم ومن  
أجواء فً األمن إدارة فً مكتملة  

الدورة أثناء المتدربون ٌستطٌع. المؤسسة  
إدارة أدوات من بمجموعة االستعانة  
قدرة لتعزٌز األمن وتصمٌم المخاطر  

.ممتلكاتها حماٌة على مؤسساتهم  

 
عملٌة فً المتدرب مشاركة تشجٌع وٌتم  

مشروع على أٌضاًا  ٌشتمل كما. التعلم  
التعاون ٌتطلب األمن لتصمٌم تفصٌلً  

عرض ومحاكاة واألبحاث، بالمساهمات  
.اإلدارة مجلس "أمام التوصٌات     

2 األمن إدارة  
المتقدمة المهارات  

أيام 10 مدتها الدراسي الفصل في تدريبية دورة  
 

إدارة فً التطورات على الدورة هذه ُتركز  
المسائل من مجموعة وتعالج األمن مخاطر  
لإلرهاب، االستجابة مثل المعقدة،  

الجرٌمة، ومنع العمل مكان فً والجرٌمة  
بالنسبة الخٌارات وتقٌٌم التحقٌقات، وإدارة  
األمن لتقنٌات  

 
األمن إلدارة تمرٌن على الدورة وتشتمل  

المتدرب قدرة اختبار منه الهدف واألزمات  
ثم افتراضً، لموقع أمنٌة خطة إعداد على  

والتحلٌل األفراد بٌن المهارات استخدام  
األحداث من لمجموعة لالستجابة والمعرفة  

ضغوط تحت وأزمات أمنً وضع فً  
.الواقع تحاكً عالٌة     

3 األمن إإدارة  
االستراتيجية المهارات  

أيام 10 مدتها الدراسي الفصل في تدريبية دورة  
 

المتدرب قدرة تعزٌز على الدورة هذه ُتركز  
برامج وإدارة األمن سٌاسة صٌاغة على  

ومستوى اإلقلٌمً المستوى على األمن  
تطوٌر على التركٌز وٌتم. المؤسسة  
فً العامة االستراتٌجٌة اإلدارة مهارات  

أحدث فً التعمق إلى باإلضافة المؤسسة،  
األمن، فً واالتجاهات التهدٌدات  

كل مع للتعامل الالزمة واالستراتٌجٌات  
 منها

 
ٌومٌن ٌستغرق بتمرٌن الدورة وتنتهً  
وهو لألمن االستراتٌجٌة اإلدارة لمحاكاة  
فٌه ٌمكن واقعً سٌاق لتوفٌر مصمم  

أن بمجموعات، عملهم خالل من للمتدربٌن،  
تعلموها التً المهارات على ٌتمرنوا      

 

Please contact us for further information or click here to register 
Precept Management Consultancy, P.O. Box 255, P.C. 112, Sultanate of Oman 
Tel: +968 24497123, Fax: +968 24497222, E-mail: precept@omantel.net.om 

Website: www.preceptmanagement.com 

http://preceptmanagement.com/contact-us/
http://preceptmanagement.com/registration/
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