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مقدمة:
فتقوم   ، االمنية  المشكالت  إدارة  أثناء  اإلعالم  لمراقبة  عرضة  المؤسسات  تصبح 
وتصبح  بدقة  لفحصها  التشريح  طاولة  على  بوضعها  معاً  والجمهور  اإلعالم  وسائل 
جميع حركات المؤسسة وسكناتها موضع مراقبة وتحليل وانتقاد من جمهورها بجميع 
عادة  فهم  ولذلك  فشلها،  أو  المؤسسة  بنجاح  مرهونة  مصالحهم  أن  خاصة  شرائحه، 
إليه حال المؤسسة أو الجهة التي تتعرض لألزمة في نهاية  يهتمون بتتبع ما ستؤول 

األمر.

وهكذا فإن إحدى وظائف العالقات العامة هي الحيلولة دون حدوث أزمات، والتغلب 
عليها في حال حدوثها، وهذا ما يسمى بـ إدارة االتصال في األزمات ، و ال يعّد حدوث 
األزمات شيئاً جديداً في حد ذاته، سواء أكان على مستوى الفرد، المؤسسة ، وحتى على 
مستوى الدول ، والحكومات فتتعرض للكثير من األزمات في السنوات األخيرة. وبناء 
عليه تقدم يوروماتيك للتدريب واالستشارات برنامج ) اإلعالم األمني والعالقات العامة 

لمسئولي األمن( وفقا الحدث المنهجيات العالمية.

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشرك من التمزي ىف األىت:

دور ومهام االعالم االمنى 	
عوامل نشوب األزمات االمنية 	
أمثلة لمشكالت أمنية في تاريخ األعمال الحديثة 	
دور العالقات العامة في نشر الوعى االمنى 	
استراتيجيات العالقات العامة لمواجهة الكوارث 	
خصائص ومهارات فريق االعالم االمنى 	
دور االتصاالت المستمرة  فى مواجهة التهديدات االمنية 	
العالقات العامة وسرعة االحتواء 	
السياسات اإلعالمية فى إدارة األزمات 	
سيناريوهات االعالم  إلدارة  األزمة 	
التدريب على بناء سيناريو األزمة األمنية 	

الفئات المستهدفة:
مسؤول األمن 	
المتحدث الرسمى 	
مراقب األمن 	
ضابط األمن 	
مشرف األمن 	
فرق حراسة المنشآت 	
المهتمين بمجاالت االعالم والعالقات العامة فى أمن المنشآت الحيوية 	

المحتويات األساسية:

العالقات العامة ىف األزمات:
العالقات العامة ومهارات االتصال االمنى 	
التعاون وتنسيق الجهود 	
إدارة العالقات العامة لما قبل األزمة االمنية 	
إدارة العالقات العامة أثناء األزمة . 	
إدارة العالقات العامة لما بعد األزمة 	

مهام العالقات العامة ىف جمال االمن:
كيف تكسب الجمهور 	
أساليب التعامل مع جماهير المؤسسة 	
دوائر السلوك فى العمل . 	
ستة طرق تحبب الجمهور إليك 	
السلوك الخاطئ في التعامل مع الجمهور 	
البرامج التوعوية واألجتماعية 	
التعاون بين المؤسسات األمنية والمجتمع 	

االعالم األمىن:
مفهوم اإلعالم األمني 	
مجاالت اإلعالم األمني 	
عوامل ظهور األعالم األمني  	
إشكاليات اإلعالم األمني 	
دور االعالم األمنى فى التوعية  	
دور اإلعالم االمنى فى دعم الحس االمنى 	

منوذج اإلعالم األمين يف المؤساست:

عناصر اإلعالم األمني 	
القائم باإلتصال االعالمى 	
الرسالة االعالمية 	
القناة اإلعالمية 	
الجمهور المستهدف  	
التغذية العكسية: 	

إسرتاتيجيات اإلعالم  ىف إدارة األزمات:

االتصـال وعدم اإلنعزال أثناء األزمـات 	
وسائل إعالم األزمات 	
تقديرات التعاون ومخاطر التعامل مع  وسائل اإلعالم 	
استراتيجية النجاح فى التعامل اثناء االزمة 	
دور الناطق الصحفى 	
مهام الجمهور الداخلى 	
واجبات قيادة المؤسسة 	
اهم الثوابت فى ادارة االزمات اعالميا 	
تطبيق عملى 	

اإلعالم األمني
والعالقات العامة لمسئولي األمن ®



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:

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

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

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 :........................)اإلعالم األمني والعالقات العامة لمسئولي األمن ®(

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.


