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األهداف:

التميز بالكفاءة األمنية واإلدارية للضباط المشاركين في إدارة غرف العمليات أثناء األزمات األمنية بما يحقق القدرة والسيطرة على األزمة في أسرع وقت،  ورفع مستوي الخبرة 

العلمية والفنية وتطوير القدرة الشخصية والنهارية للمحققين علي نحو يمكنهم من اتخاذ اإلجراء الالزمة أثناء األزمات والكوارث.

الوحدة األولى:

w السمات المميزة لألزمة األمنية
w كيف تضع سيناريو ألزمة مستقبلية
w األسلوب العلمي للتعامل مع األزمة األمنية عند حدوثها
w فن إعداد السيناريو لألزمات والكوارث المحتملة
w التخطيط إلدارة الكوارث وأعمال اإلغاثة

الوحدة الثانية:

w قيادات إدارة األزمات والكوارث في إدارة غرفة العمليات
w الضغوط عند إدارة األزمات والكوارث ، مهارات إدارة االجتماعات الفعالة وإنشاء غرف العمليات في حالة األزمات والكوارث
w فريق إدارة العمليات أثناء األزمات ، والمعايير العلمية التي تحكم اختيار أعضائه
w أهم المهام التي يتوالها فريق إدارة العمليات أثناء األزمات األمنية  
w وتفادى حدوث األزمات والكوارث ، كيف تنظم العمل وتوزع المهام والمسئوليات في حالة حدوث األزمات والكوارث

الوحدة الثالثة:

w عوامل نجاح فريق إدارة غرفة العمليات الرئيسية
w المقومات األساسية لغرفة العمليات الرئيسية
w طرق اتخاذ القرارات داخل المجموعات وفرق العمل في الظروف الطارئة ،األساليب الفعالة لبناء وإدارة فريق األزمات
w التشكيل األمثل لهيئة إدارة غرفة العمليات الرئيسية

الوحدة الرابعة:

w  مهارات االتصال الفعال ومهارات التعامل مع اآلخرين لفرق العمل المسئولة عن إدارة األزمات والكوارث ، حل المشكالت واتخاذ القرارات باستخدام أسلوب العصف الذهني
في مواجهة األزمات والكوارث

w أهم المهام الرئيسية لضابط اتصال غرفة العمليات الرئيسية
w الوحدات الفنية المعاونة لهيئة غرفة العمليات الرئيسية )وحدة العمليات ، وحدة     االتصاالت ، وحدة التجهيزات( ودور كل منها في إدارة العمليات
w نظام العمل بغرفة العمليات الرئيسية والمعايير الفنية التي تحكم خط سيرا لعمل بتا  وأساليب التدخل والسيطرة

الوحدة الخامسة:

w أهمية إنشاء غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الميدانية أثناء األزمات  والكوارث
w أوجه التنسيق والتعاون بيت غرف العمليات الرئيسية وغرف العمليات الميدانية أثناء األزمات والكوارث
w المعايير العلمية التي تحكم خطط اإلنذار واإلخالء واإليواء واإلنقاذ أثناء الكوارث واألزمات األمنية ، ودور األجهزة المسئولة عن تنفيذها ، وأوجه التنسيق بينها
w دراسة تطبيقية )مراحل التعامل مع األزمة ، اآلثار وأساليب االحتواء وإعادة األعمار( مع عرض فيلم وثائقي عن األزمة وأبعادها



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

w .لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

w 00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

w يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)اإلدارة المتكاملة للطوارئ - مستوى متقدم ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


