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الـمـواضـيـع الـرئـيـسـيـة :

العالقات العامة وفن
اإلدارة اإلعالمية لألزمات و الكوارث ®
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مقدمة:
للقواعد  يخضع  فرعي  كنظام  المؤسسة  داخل  تعمل  العامة  العالقات  أن  من  بالرغم 
والسياسات والثقافات السائدة، إال أن الظروف البيئية المحيطة واألحداث الطارئة التي 
تتعرض لها المؤسسات بجانب رغبتها في إقامة وإرساء عالقات وطيدة مع الجمهور 
لتسويق أنشطتها، قد أدت إلى ضرورة االهتمام بوظيفة العالقات العامة وممارسيها، 
والعمل على توسيع دائرة اختصاصاتهم، خاصة في ادراة العالقات العامة واالتصاالت 
الرتباطها  نظر  األزمة  ادراة  ميدان  لتشمل  ممارساتها  تطورت  وقد  الجمهور  مع 
باإلجراءات االتصالية مع البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة، وتعد األزمة نقطة تحول 
في حياة أية مؤسسة حيث ينجم عنها نتائج سلبية تعرقل سير العمل فيها، ومن ثم التأثير 
على منتجاتها وخدماتها وجماهيرها بما يؤدي إلى التأثير سلبا على سمعتها، ومكانتها، 
بل قد تؤدي ادا تطورت لألسوأ إلى تحديد وجود المؤسسة نفسه، ومن ناحية أخرى من 
الممكن إن يترتب حدوث األزمة بعض النتائج اإليجابية اذا تميزت عملية إدارة األزمة 

بالرشد والفاعلية بما يساعد المؤسسة على التحول إلى األفضل.

االهداف:
w العالقات العامة في ظروف األزمات  والكوارث
w .وضع حد نهائي وفوري لألزمة

w .اإلقالل من الخسائر إلى الحد األدنى
w إعادة الثقـة بالمؤسسة بعد االزمة
w   التعاون مع وسائل االتصال واإلعالم الجماهيرية وقنواتها المختلفة
w كيفية اعداد خطة محددة لالتصال
w اسس تشكيل فريق متخصص لمواجهة األزمة عند نشوبها
w  الناطق الرسمي لطرح البيانات اإلعالمية والصحفية
w صعوبات مواجهة االزمات اعالميا
w ثوابت مواجهة األزمات

الفئات المستهدفة:
w مدير العالقات العامة
w مسؤول العالقات العامة
w مسؤول االتصال التفاعلى بالمؤسسة
w العاملين فى مجال االعالم بالمنظمات
w المهتمين بالدراسات الخاصة بدور العالقات العامة فى المؤسسة

الوحدة االولى:
طبيعة االزمات االدارية التى تتعرض لها المؤسسات

w مفهوم العالقات العامة
w مفهوم األزمة - إدارة األزمة
w خصائص األزمة وتصنيف األزمات و أنواعها
w أسباب نشوء األزمة - الكارثة
w مراحل تكوين األزمة وتفاعالتها الداخلية
w متطلبات إدارة األزمة
w تقييم العالقات العامة إلدارة األزمة

الوحدة الثانية :
دور العالقات العامة في مواجهة األزمة

w العالقة بين طبيعة معلومات العالقات العامة ومعلومات األزمة
w العالقة يبن الوظيفة العالجية للعالقات العامة واثأر األزمة
w المعوقات التي تواجه العالقات العامة عند إدارة األزمات
w العالقة بين العالقات العامة ومراحل األزمة
w الوسائل واألساليب االتصالية

الوحدة الثالثة :
استراتيجيات العالقات العامة فى االزمات

w استراتيجية عدم الدخول في التفاصيل
w استراتيجية أبق رأسك منخفضًا، أي البوح بأقل ما يمكن
w استراتيجية اتهم وهدد وخبئ معلومات وأنكر االتهام بقوة في حال عدم صحته
w استراتيجية الدفاع عن النفس
w ،استراتيجية تحمل اللوم بكل قوة
w استراتيجية أعطني فرصة أخرى

الوحدة الرابعة :
الصورة الذهنية للمؤسسة

w .مفهوم الصورة الذهنية وعالقته باإلدارة اإلستراتيجية للمنظمة
w .العوامل المؤثرة في تكون الصورة الذهنية للمنظمة
w .دور العالقات  العامة في إدارة الصورة الذهنية للمنظمة
w .المزايا التي تحققها الصورة الذهنية للمنظمة
w استراتيجيات بناء الصورة الذهنية فى المؤسسات
w الصورة الذهنية ودورها فى ادارة االزمات

الوحدة الخامسة :
التخطيط الوقائى للعالقات العامة فى ادارة االزمات

w تحليل إشارات اإلنذار
w اعداد وتدريب فريق إدارة األزمة
w )الوقاية واالستعداد وإدارة المبادرة )المراجعة التنظيمية
w عمليات المراجعة لنظم االتصاالت والمعلومات
w مزايا الخطط الوقائية
w التجهيزات االتصالية واإلعالمية فى مراتكز ادارة االزمة
w احتواء األضرار والحد منها



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

Mount Pleasant 109
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 :........................)العالقات العامة وفن اإلدارة اإلعالمية لألزمات و الكوارث ®( 

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.


