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Developing of Security Supervisors in Oil and Gas Industry
Security Intelligence
Supervisory Skills & Effective Communication Skills in Security Field
Bomb Threat Plan & Bombed Mail Call Handling
Brand Protection & Products
Corporate & Industrial Security
Emergency Planning & Business Continuity
Information Safeguarding Planning & Filing Systems
Industrial Security and Security Audits
Office & Office Building Security
Physical Security Planning
Security Investigations, Interviews & Reporting
Security Management
Security Risk Management
Security Threat Identification, Risks Analysis, Evaluation & Management & Asset
Protection Survey
Skills Required For Effective and Efficient Security Reporting & Notification
Strategies For Fire Safety & The Security Professional
Technical Skills & Security Systems
Work Place Violence

اخالقيات مهنة حارس األمن
ادارة مسرح الجريمة
اإلدارة المرورية وتقنيات التحكم المروري
األساليب الحديثة إلدارة األزمات والكوارث
األسس الفنية للتحقيقات األمنية
األمن والسالمة في الموانئ
البرنامج التنشيطي لمراقبي البوابات
التحريات والبحث الجنائي التأسيسية
التحريات والبحث الجنائي المتقدمة
التخلص من المتفجرات واألجهزة المتفجرة المصنعة محليا
التدابير االقتصادية واألمنية لمواجهة ظاهرة غسيل األموال
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التعامل مع العمليات اإلرهابية واالختطاف
التفتيش األمني المتقدم والتعرف على المخدرات والمتفجرات
التقارير الشرطية
الجريمة المنظمة
الدورة األساسية لمكافحة الحرائق والوقاية من أخطارها
العالقات العامة ومهارات االتصال لرجال اآلمن
الغش البحري (االحتيال البحري)
المهارات القيادية لضباط مراكز الشرطة الشاملة وبناء فريق العمل
إجراءات التحقيق والتقاضي
إجراءات التفتيش القانوني
إجراءات إلقاء القبض والتفيش
إعداد محاضر الشرطة وتقريرها
أساليب مكافحة المخدرات
أمن الوثائق والمعلومات
أمن وحماية الحاسب اآللي
أمن وحماية المنشآت
برنامج القيادة اآلمنة
تأمين مسرح الجريمة وإجراءات جمع االدلة الجنائية
تأمين مقر إقامة الشخصيات الهامة
تأهيل الجانحين من االحداث
تجنيد وادارة المصادر السرية
تحليل البصمات
تحليل الشخصيات لرجال األمن
تخليص الرهائن من االختطاف والتفاوض
تزييف العمالت والمستندات
تزييف وتزوير البطاقات االئتمانية
تنمية المهارات القانونية
تنمية مهارات الحس االمني
تنمية مهارات رجال اإلطفاء
حل المشكالت االمنية واتخاذ القرارات
حماية الشخصيات الهامة
حماية الملكية الفكرية
حماية وتأمين المنشآت الحكومية والدبلوماسية
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دور الشرطة في تطبيق نظم االمن الصناعي والسالمة
دور الشرطة في حماية منشآت النفط والتعامل مع الطوارئ
فن إعداد وصياغة التقارير األمنية
كشف الوثائق المزورة
مكافحة اإلرهاب وأزمات اإلرهاب
مكافحة جرائم البيئة
مكافحة جرائم غسيل االموال
مهارات االتصال األمني وإعداد التقارير األمنية
مهارات التعامل مع السجينات والموقوفات وإجراءات مرافقتهن
مهارات التفاوض أثناء األزمات والرهائن
مهارات تحليل المشكالت األمنية
مهارات كتابة التقارير األمنية
نقل وتأمين الموقوفين

