التطىير الىظيفي ملهنت األهن واحلوايت

يُّٓ األيٍ ٔانحًبيت -:
يؼخبش انخطٕيش انًُٓي نفشيك انؼًم األيُي ْبو نألداء اندًبػي انًخصم ندًيغ ػُبصش األيٍ حيث أٌ انخطٕيش انٕظيفي
نٓزِ انًُٓت يؤدي خذيبث خهيهت انشأٌ نكبفت انؼُبصش األخشي انخي حؤدي يٓبيٓب اإلداسيــت ٔاإلَخبخيــت ححج يظهـــت
األيٍ ٔانحًبيت 0
نًب كبَج انبشايح انخذسيبيت ٔانًغخٕي انخؼهيًي فيًب بؼذ انًشحهت انثبَٕيت نٓب انؼبيم األعبعي في خهك فشق ػًم راث
لذساث يُٓيت يخطٕسة انخي يٍ شأَٓب اإلسحمبء ببنًُٓت يًب يُؼكظ ػهي األداء في يٕاخٓـّ انخحذيبث األيُيت انؼبديـت
ٔ انطبسئت ػهي حذ انغٕاء  0ػهًبً بأٌ انبشايح انخذسيبيت ٔ انًُٓح انخؼهيًي في صشاع يغخًش يغ ػبنى اندشيًت يًب
كبٌ الصيبً ػهيُب إحخبر كبفت يُبْح انؼهٕو األيُيت انًخطٕسة انحذيثت ٔحطٕيؼٓب نًب يخًبشي يغ انًدخًغ انزي َحٍ َحيب
بّ 0
كًب بشايدُب انخذسيبيت ٔانؼهًيت يشخص نٓـــب يٍ لبم يمبو ٔصاسة انذاخهيت – انذفــــبع انًذَي ـ انٓيئـت انؼهيـــب نأليٍ
انصُبػي ٔٔصاسة انخدــــبسة ٔانصُبػت ٔانبشايـح انخذسيبيت ححج إششاف انًؤعغت انؼبيـــــت نهخذسيب انخمُي ٔانًُٓي
ٔخًيغ بشايح األكبديًيت يخٕافمت يغ انٓيئت انؼهيب نأليٍ انصُبػي ٔ اندًؼيت األيشيكيت نأليٍ انصُبػي ( ٔ ) ASIS
انًؤعغت انؼبنًيت نضببط انحًبيت ( 0 )IFPO
يغ أٌ انبشايح انؼهًيـــت ٔ انخذسيبيـــت نيغج إال ػًهيـــبث يصغشة نشحز انًٓى نؼذو حصش فشيك انؼًم األيُي ػهي ْزة
انبشايح بم ٔخب ػهيُب انخُبيت ٔ انخشديغ نكبفت انؼُبصش ببنشلي انؼهًي نهحصٕل ػهي انذسخبث انؼهًيت انًخمذيت ٔ انخي حمذيٓــب
انصشٔذ انؼهًيت األكبديًيت انًخخصصت يثم -:
 -1انذسخت اندبيؼيت انًخٕعطت في ػهٕو األيٍ ٔانحًبيت 0

 -2بكبنٕسيٕط ػهٕو األيٍ 0
 -3يبخغخيش أػًبل األيٍ 0

انبشَبيح انخذسيبي أللغبو ٔ إداساث األيٍ -:
حغب يؼبييش انًُظًت انؼبنًيت نضببط انحًبيت ( ٔ )IFPOاندًؼيت األيشيكيت نأليٍ انصُبػي ( 0 ) ASIS
حغب يؼبييش انًُظًت انذٔنيت نهًؼبييش  ISOانخبنيت -:
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جدول التسلسل الىظيفي وهتطلباث التدريب
م

أسن الىظيفت

1

سخم أيٍ

security man
2

سخم أيٍ أٔل

الرباهج التدريبيت احملددة

 -1سخم األيٍ انًحخشف 0
 - 2يببدئ اإلعؼبف انطبي األٔني 0
 -ببإلضبفت نهبشايح انخذسيبيت انًحذدة إلػذاد سخم أيٍ يحخبج إني -:

A Senior Security
 -1حشغيم األخٓضة اإلَزاس ٔ انخحكى األيُيت 0
 -2حشغيم أخٓضة انًشالبت 0
3

يشالب أيٍ

 -ببإلضبفت نهبشايح انخذسيبيت انًحذدة إلػذاد سخم أيٍ أٔل يحخبج إني -:

Security Officer
 -1اإلداسة انحذيثت نأليٍ 0
 -2يشالب أيٍ ٔعاليت 0
4

يششف أيٍ

 -ببإلضبفت نهبشايح انخذسيبيت انًحذدة إلػذاد يشالب أيٍ يحخبج إني -:

Security Supervisor
 -1يؼبييش انحًبيت األيُيت 0
 -2األيٍ ٔ انؼاللبث انؼبيت 0
5

يغبػذ فُي أيٍ

Assistant Security
Technician

6

فُي أيٍ

 -1أخٓضة انكشف ٔاإلَزاس األيُيت 0
 -2أخٓضة انخفخيش األيُيت 0
 -3أخٓضة انًشالبت األيُيت 0
 -4أخٓضة انخصٕيش األيُي 0
 -ببإلضبفت نهبشايح نخذسيبيت نًغبػذ فُي أيٍ يحخبج إني -:

Security Technician
 -1انخذسيب ػهي انخدٓيضاث ٔ األَظًت األيُيت 0
 -2أخٓضة كشف انخضييف ٔ انخضٔيش 0
7

أخصبئي أيٍ

 -ببإلضبفت نهبشايح انخذسيبيت انًحذدة نًششف األيٍ يحخبج إني -:

Security Specialist
 -1انخخطيظ األيُي انًبكش 0
 -2انخخطيظ األيُي نًٕاخّٓ أخطبس انخٓذيذاث ببنمُببم ٔانًخفدشاث
أو

* انحصٕل ػهي دبهٕو خبيؼي يخٕعظ ( دبهٕو حمُيت ػهٕو األيٍ )

يحمك فُي
 -1انًحمك األيُي انًحخشف 0
 -2 Technical investigatorانبصًبث 0
 -3انخضٔيش ٔانخضييف 0
 -4يغشذ اندشيًت كًصذس نهًؼهٕيبث 0
 -5اإلعؼبفبث انطبي األٔني انًخٕعظ 0

8

يفخش أيٍ

9

Security Inspector

 -1يفخش األيٍ انًحخشف 0
 -2انخمبسيش األيُيت 0
 -3إداسة األصيبث 0
 -4أيٍ انٕثبئك ٔ انًؼهٕيبث 0

براهج خاصت
م

الىظيفت

أسن الربناهج

1
يُٓت حًبيت انشخصيبث انٓبيت

Profession VIP
Protection

انحشاعبث انشخصيت

