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مقدمة:
في علم اإلدارة، تسمى كل مشكلة تتعرض لها المؤسسات في الجهات الحكومية أو األهلية بـ “األزمة” خاصة بحال كانت هذه المشكلة تعرض سمعتها للضرر أمام الجمهور. 
وتحتاج المؤسسات الحكومية واألهلية إلدارة تسمى “إدارة األزمة” لتجاوز المشكلة وإيجاد حلول مثالية، والتخلص من أي أثر سلبي لها. أحد أهم األسلحة المتوفر لدى هذه 

المؤسسات، هي اإلعالم، بكل ما يحمله من قوة وتأثير عبر وسائل اإلعالم المختلفة، ووسائل التواصل االجتماعي وغيرها.

وكلما كانت اإلدارة اإلعالمية لألزمة ناجحة، كلما استطاعت المؤسسات تجاوز األزمة وإنهاء أي أثر سلبي لها، بل وربما إيجاد فرص تجعل من األزمة نفسها عاماًل إيجابياً 
للمؤسسة. تهدف هذه الدورة لتمكين المشاركين  من مهارات إدارة األزمات إعالمية، ورسم وتنفيذ خطط إعالمية تتناسب مع المؤسسات وأهدافها العامة.

أهداف الدورة:
هتدف دورة اإلدارة اإلعالمية لألزمة إىل متكني الماشركني من:

	w.التعرف على األزمات والتنبوء بها قبيل ظهورها
	wتحليل األزمات إلى عوامل أولية، ورسم مخطط لها لتسهيل التعامل معها
	wوضع خطط إعالمية احترافية للتعامل مع األزمات
	w.تنفيذ الخطط اإلعالمية لألزمات باحترافية عالية
	wإدارة فرق العمل وقت األزمات
	w.طرق التعاطي مع الجهات المختلفة )حكومية، إعالمية، جمهور، وسائل اجتماعية.. ( خالل األزمات
	w.مفاهيم الدبلوماسية واالتكيت في التعامل والمتحدث الرسمي
	w.مراقبة أداء الخطط اإلعالمية خالل األزمات، وتحليلها وتصحيحها
	wمفهوم “قلب الطاولة” وطريقة تنفيذه في
	wاألزمات الجماهيرية

محاور البرنامج:
تدور حماور  الدورة حول:

	w…المفاهيم االساسية عن األزمات، أنواعها، خصائصها، متى تظهر، كيف تتشكل
	w.األسباب المؤدية إلى ظهور األزمات
	w.طرق التنبئ باألزمات
	w.العمر االفتراضي لألزمة، والتأثيرات التي تتركها على المؤسسات
	w.نظريات إدارة األزمات
	w.اإلدارة اإلعالمية لألزمات، دور اإلعالم
	w.العناصر االستراتيجية الناظمة لإلعالم خالل األزمات
	w.إجراءات ما قبل االزمة
	w.االتصال اإلعالمي خالل األزمات.. ما الذي يجب وما الذي ال يجب
	w.خطط إدارة األزمات إعالمية
	w.ًاإلعالم الرقمي ودوره في إدارة األزمات إعالميا
	w.المتحدث الرسمي
	w.مراقبة خطط التعامل مع األزمات
	w.المستشار االعالمي خالل األزمات

الفئات المستهدفة:
	wمدير العالقات العامة
	wمسؤول العالقات العامة
	wمسؤول االتصال التفاعلى بالمؤسسة
	wالعاملين فى مجال االعالم بالمنظمات
	wالمهتمين بالدراسات الخاصة بدور العالقات العامة فى المؤسسة
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طبيعة االزمات االدارية الىت تتعرض لها المؤساست:

	w مفهوم العالقات العامة

	w مفهوم األزمة - إدارة األزمة

	wخصائص األزمة وتصنيف األزمات و أنواعها

	wأسباب نشوء األزمة - الكارثة

	wمراحل تكوين األزمة وتفاعالتها الداخلية

	wمتطلبات إدارة األزمة

	wتقييم العالقات العامة إلدارة األزمة

دور العالقات العامة يف مواجهة األزمة:

	wالعالقة بين طبيعة معلومات العالقات العامة ومعلومات األزمة

	wالعالقة يبن الوظيفة العالجية للعالقات العامة وآثار األزمة

	w المعوقات التي تواجه العالقات العامة عند إدارة األزمات

	wالعالقة بين العالقات العامة ومراحل األزمة

	wالوسائل واألساليب االتصالية

اسرتاتيجيات العالقات العامة ىف االزمات:

	wاستراتيجية عدم الدخول في التفاصيل

	wاستراتيجية أبق رأسك منخفضاً، أي البوح بأقل ما يمكن

	w استراتيجية اتهم وهدد وخبئ معلومات وأنكر االتهام بقوة في حال عدم صحته

	wاستراتيجية الدفاع عن النفس

	w ،استراتيجية تحمل اللوم بكل قوة

	wاستراتيجية أعطني فرصة أخرى

أسس االدارة االعالمية األزمة:

	w.التركيز على الحقائق

	w.العوامل المؤثرة على الصورة الذهنية للمنظمة

	w.بث رسائل الطمأنينة

	wالتوعية  الجماهيرية

	w تهيئة الرأى العام

	wإحتواء األضرار والحد منها

التخطيط الوقاىئ للعالقات العامة ىف ادارة االزمات:

	w تحليل إشارات اإلنذار

	w اعداد وتدريب فريق إدارة األزمة

	w )الوقاية واالستعداد وإدارة المبادرة )المراجعة التنظيمية

	wعمليات المراجعة لنظم االتصاالت والمعلومات

	wمزايا الخطط الوقائية

	wالتجهيزات االتصالية واإلعالمية فى مراتكز ادارة االزمة

	wاحتواء 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 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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 اإلعالمية لألزمات - 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.


