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البرامج االمنية
Security programs
البرنامج
programs
أسس قواعد تأمين المنشأت الهامة
The bases of the insurance rules of the important
establishments
ادارة المخاطر االمنية بالمنشأت
Security Risk Management
أسس وقواعد تأمين المنشأت الرياضية ومواجهة الشغب
Foundations and rules for securing sports facilities and
confronting riots
قواعد تأمين حماية المؤتمرات
Rules for securing conference protection
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البرنامج
programs
أسس وقواعد إدارةالمخاطر األمنية
Principles and rules of security risk management
أسس التخطيط االستراتيجي في المؤسسات األمنية
Foundations of strategic planning in security institutions
التطوير االستراتيجي في المؤسسات األمنية
Strategic development in security institutions
السالمة والصحة المهنية والبيئة بالمنشأت االقتصادية
Occupational Safety, Health and Environment in
Economic Establishments
التأهيل الفني والمهني ألمناء مخازن االسلحة والذخيرة
Technical and vocational rehabilitation for the
secretaries of weapons and ammunition stores
إعداد وكتابة التقارير األمنية وتقارير الحوادث
Prepare and write security reports and incident reports
تأمين المنشأت والمنتجعات السياحية والفنادق
Insurance of facilities, resorts and hotels
.الحس األمني وتنمية المهارات المهنية لعناصر االمن
Sense of security and development of professional skills
.for security elements
تحليل مخاطر الحريق
Fire Risk Analysis
الحس االمني ومردوداته في تنمية مهارات البحث الجنائي
Sense of security and its benefits in the development of
criminal investigation skills
إعداد وتأهيل عناصر األمن السريين وتجنيد المصادر
Preparing and qualifying secret security forces and
recruiting sources
أساليب توفير الحماية لعناصر األمن في مواجهه حاالت التعدي بأستخدام االسلحة
النارية

Methods of protection for security personnel in the face
of cases of weapons abuse Firework
غسل االموال والدور االمني لمواجهة انتشارها
Money laundering and security role to counter its spread
معاينة مسرح الجريمة كمصدر للمعلومات االمنية
Crime scene preview as a source of security information
دور الشرطة في تأمين وحماية المنشأت النفضية
دور عناصر االمن في تنفيذ االستراتيجية االمنية لحماية منشأت النفط
The role of security elements in the implementation of
security strategy to protect oil facilities
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البرنامج
programs
النزاهه في الوظيفة وقواعد التعامل مع االخرين
Integrity in the job and rules of dealing with others
العالقات العامة في االمن
Public relations in security
األسس الفنية للتحقيقات الجنائية
Technical foundations of criminal investigations
استخدام االساليب العلمية في مواجهه االزمات والكوارث
The use of scientific methods in the face of crises and
disasters
تحقيق حوداث السير والمرور علي الطرق
Achieving traffic accidents and road traffic
الدوريات االمنية النشطة داخل كردون المدينة
Active patrols inside the city cordon
دوريات الطرق السريعة والتمركزات االمنيةخارج المدن
Highway patrols and security centers outside cities
تامين ترحيل المحبوسين ومواجهه محاوالت هروبهم
Insurance and deportation of prisoners to face escape
attempts
مهارات استخدام السالح أثناء المهام والوظائف
Weapons skills during tasks and functions
تنمية مهارات أمناء مخازن االسلحة والذخيرة
Develop the skills of arms and ammunition storekeepers
أمن المطارات والمنافذ
Airport and port security
أمن المواني البحرية والسفن
Security of sea ports and ships
تأمين وحماية الشخصيات الهامة
insurance and protection Personals important
ادارة ميادين الرماية
Shooting fields management
كشف التزييف والتزوير في العمالت الورقية والمعدنية
Detection of forgery and counterfeiting in paper and
metal currencies
فحص اساليب تزوير جوازات السفروكيفية الكشف عنها
Examination of methods of forging passports and how to
detect them
فحص الكتابة اليدوية والتوقيعات
Check handwriting and signatures
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البرنامج
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كشف التزوير والتقليد في الوثائق والمستندات
Detection of forgery and imitation in documents and
documents

يلزم الموافقة األمنية من الجهات األمنية للبرامج الخاصة باالكواد التالية
738-737-735-729-726-717- 715-719
نشكر ونقدر حسن تعاونكم الدائم معنا من اجل أمن مصر والبالد

Security approval is required from the security authorities for programs
of the following codes
738-737-735-729-726-717- 715-719
We thank and appreciate your continued cooperation with us for the
security of Egypt and the country

