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مقدمة:

إدارة أزمات والتعامل مع مجموعة متنوعة من األزمات  إدارة األزمات وبناء فرق  المعرفة والمهارات الالزمة لتطوير وتطبيق أنظمة  للمشاركين  التدريبية  الدورة  تقدم هذه 

والكوارث التي يمكن أن تؤثر سلبا على استمرارية العمل.،  تساعد هذه الدورة، أيضاً المشاركين على تحديد المخاطر المحتملة أو المواقف التي قد تُعّجل بحدوث أزمة أو حالة 

طوارئ، كما يُمكنهم من معرفة األساليب التي يمكن اتباعها في االستجابة لمثل هذه الحوادث. كما يجري تناول أهمية االتصال واتخاذ القرارات الفورية والفعالة، وكذلك مجموعة 

متنوعة من سيناريوهات االستجابة لحاالت الطوارئ. 

وأخيراً  تختتم الدورة بتوجيهات بشأن السيطرة على الضرر، واستعادة الثقة ، وتقدم للمشاركين قائمة مرجعية أساسية يمكن استخدامها كنقطة انطالق لفريق إدارة األزمات في 

مجموعة متنوعة من بيئات األعمال أو سيناريوهات القطاع العام وسيتم استكشاف إنشاء فريق إلدارة األزمات في وقت الحق من هذه الدورة، وينطوي على اختيار األفراد القادرين 

على القيادة وتحمل المسؤولية، فضال عن القدرة على تفويض المهام واألدوار إلى أفراد آخرين.

اهداف الربناجم:

وتهدف الدورة إلى إعداد المشاركين للتعامل بفعالية وكفاءة مع المواقف قبل األزمة وأثناءها وبعدها .�	

استخدام المنهج العلمي  كأسلوب للتعامل مع األزمات والكوارث باعتباره ضرورة حتمية، ليتسنى دوماً إمكان مواجهة ما قد يطرأ من أزمات متتابعة. �	

خلق المعرفة والدراية والجاهزية واالستعداد إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث�	

اإلسهام في إعداد وصقل القدرات لكفاءة التعامل في إدارة األزمات والكوارث.�	

إتاحة الفرصة إلعمال منهج إدارة األزمات من منظور واقعي تطبيقي يتم فيه محاولة التعرف على أهم األزمات التي قد تتعرض لها المؤسسات المختلفة، إلمكان رصد �	

حقيقة الجهد المبذول في إدارتها. 

تنبع أهمية علم إدارة األزمات والكوارث من خالل ما يوفره من االستعداد الجيد والتخطيط المدروس والقرارات الصائبة، التي تؤدي إلى تقليل الخسائر والمحافظة على �	

األرواح والممتلكات.

تفكيك األزمات في مراحلها األولى والذي بدوره سيؤدي إلى زيادة مستوى االستقرار وتحقيق السلم المجتمعي واألمني.�	

االستفادة من التجارب المحلية واالقليمية والدولية في معالجة وإدارة األزمات والكوارث وطرق التعامل معها للوصول إلى كوادر بشرية متميزة وماهرة في التعامل مع �	

األزمات.
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المحتويات األساسية:

إدارة األزمات:

مفهوم األزمات والكوارث وخصائصها األساسية وعوامل تطورها�	

ومفهوم إدارة األزمات والكوارث�	

تطور علم دارة األزمات�	

إدارة األزمات الدولية�	

إدارة األزمات والكوارث:

األصول العلمية إلدارة األزمات�	

أنواع األزمات وأسبابها�	

صور نشأة األزمات ونماذج وجودها�	

قومات النموذج األمثل للتعامل مع األزمات�	

مبادئ إدارة األزمات والكوارث�	

التكامل المنهجي لمواجهة األزمات�	

القيادة والريادة وقت األزمات والكوارث:

مفهوم القيادة وأنماطها�	

سمات القيادة المطلوبة إلدارة األزمات�	

وظائف القيادة ومهامها في إدارة األزمات والكوارث�	

نماذج عملية لقيادة فرق إدارة األزمات والكوارث�	

التخطيط االسرتاتيجي لمواجهة األزمات:

التخطيط وتطوره وأهدافه�	

أساسيات التخطيط�	

ضوابط وقواعد التخطيط�	

مراحل التخطيط إلدارة األزمات�	

نماذج التخطيط�	

أنواع خطط مواجهة إدارة األزمات�	

نماذج عملية لخطط إدارة األزمات�	

نظم المعلومات واالتصاالت ودعم اختاذ القرار:

اتخاذ القرارات�	

قيمة المعلومات في اتخاذ القرارات�	

خطوات عملية اتخاذ القرارات�	

ماهية نظم المعلومات واالتصاالت�	

دور المعلومات واالتصاالت في إدارة األزمات والكوارث�	

أساليب صناعة القرار في ظل ضغوط العمل واألزمات�	

التفاوض يف األزمات والمواقف الطارئة:

تقنيات التفاوض وإدارة األزمات�	

مفهوم التفاوض والمصطلحات المشابهة�	

أهمية التفاوض في األزمات�	

مجاالت ومقومات التفاوض�	

استراتيجيات وتكتيكات التفاوض�	

اعداد وتدريب فرق التفاوض�	

إجراءات التفاوض�	

المنظور النفيس واالجتماعي واإلعالمي لألزمات والكوارث:

ة مالمح االستراتيجية اإلعالمية للتعامل مع األزمات�	

اإلدارة اإلعالمية لالزمات�	

آليات االعالم إلدارة األزمات والكوارث�	

أبعاد المعالجة المتخصصة لألزمات والكوارث�	

المنظور النفسي لألزمات�	

المنظور االجتماعي لألزمات�	

ورشة عمل  درااست تطبيقية لسيناريوهات إدارة األزمات 
والكوارث:

تشتمل على المفاهيم النظرية للسيناريو- فن كتابة السيناريو- أسلوب بناء �	
السيناريو



 

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 :........................)كفاءة ادارة االزمات في عالم المتغيرات ®( 

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

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

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

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

c 1800 دوالر أمريكي للشخص الواحد, اونالين
c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد, دبــي

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.


