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مقدمة:
إدارة العالقات اإلعالمية واالتصاالت في األزمات ، سوف تقدم هذه الدورة الفريدة للمشاركين تعلم كيفية تخطيط ومعالجة التواصل الفعال مع األزمات وتجنب حدوث أزمة في 
العالقات اإلعالمية. في هذه الدورة التدريبية، سيُعرض على المشاركين افضل الممارسات والمنهجيات وامثلة عالمية  لدراسة حاالت حقيقية تتعلق باالتصال باألزمات لمساعدتهم 
في تحليل وتحديد كيفية تطوير عملية صنع القرار وإعدادها وإنشائها أثناء األزمة. هذه الدورة العملية ستوفر طريقة متكاملة حول كيفية التعامل مع وسائل اإلعالم خالل وبعد 

األزمة، وتصميم المؤتمرات، والقدرة على إدارة اتصاالت األزمات لتحسين سمعة المنظمة.

وسينفذ المشاركون خالل هذه الدورة عدداً من التمارين المشتركة في أساليب إدارة األزمة إعالميا وتسلسل األزمة من حيث القيادة والسيطرة، وآلية التعامل الفعالة مع عدد من 
األمثلة لحاالت الطوارئ كما سيقدم المشاركون بيانا عمليا حول المؤتمرات الصحفية، من حيث اإلعداد لها من قبل فريق اإلعالم المختص أو محاكاة دور المتحدث الرسمي للحدث. 
من أبرز مميزات هذا البرنامج أنه يعتمد طريقتين أساسيتين فى مقاربة هذا الموضوع الحيوى الذى يتعلق بالقدرة على اإلدارة اإلعالمية لألزمات؛ أوالهما هي التأصيل النظري 
المنهجي الواضح لفكرة األزمة وسبل التعاطي معها إعالمياً، وثانيتهما هى استخدام النماذج التطبيقية التى جمعت بين تجارب ناجحة فى إدارة األزمات وأخرى لم يحالفها الحظ 

في النجاح، وفى الحالتين أفرد مساحة مناسبة لمناقشة سبل النجاح وعوامل اإلخفاق.

اهداف البرنامج:
	w. التعرف علي كيفية وضع االستراتيجيـات اإلعـالمية لمواجهة األزمات
	w. كيفيـة استـخدام األدوات اإلعالمية الـمناسبة لـكل أزمـة
	w.اإلحاطة الشاملة بأركان العملية اإلعالمية واالتصالية
	w.إدراك أهمية دور اإلعالم والعالقات العامة في إدارة األزمات
	w.التعرف على طبيعة الفريق اإلعالمي لألزمة وأعضائه وأدوارهم
	w.تطوير مهارات التشخيص والتحليل لألزمات بأنواعها واستراتيجيات إحتوائها
	w.اإللمام بأدوات تخطيط االتصال الكلي ومهارات اإلدارة اإلعالمية لألزمات في مراحلها المختلفة
	w.امتالك القدرة على تخطيط المضمون اإلعالمي ووضع خرائط االستهداف للشرائح المخاطبة على مدار فترة األزمة، وما بعدها
	wاإلطاللة على أشكال الفعاليات اإلعالمية الرسمية ومستلزمات الظهور الناجح في وسائل اإلعالم وقت األزمات
	w. إيجـاد وسائل االتصال الفعال بين مختلف الجهات داخـل وخـارج البـلد لمواجهة األزمات
	w التـعرف عـلي وسائل الضعف والقـوة والـحاجة لدى كل جهة عند رسم سياسات إعالمية لمواجهة األزمات وحاالت الطواريء

المحاور التدريبية:
	w.ما هى إجراءات العالقات العامة للوقاية من األزمات وأهمية التعرف على النموذج النظري والتطبيقي في إدارة األزمة
	w كيفية إدارة عمليتي االتصال والرسالة في مراحل األزمة أهمية التعرف على االستجابة السبقية لوسائل اإلعالم وكيفية إدارة االزمة والتعامل معها عند مواجهة التحديات أو

األزمات .
	w. وضع الخطـط واإلستراتيجيات اإلعالمية لمواجهة األزمات اإلعالمية وحاالت الطوارئ
	w.مـعوقـات العمـل اإلعـالمي خالل األزمات وحـاالت الطوارئ
	w.المحاذير األمنية والقانونية والشرعية ودورها أثناء التعامل اإلعالمي مـع األزمات والطوارئ
	w. تجارب عملية من الدول للتعامل مع أزمات وحاالت طوارئ في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص
	wاالستخدام األمثل لوسائل وأدوات اإلعالم المختلفة ومدى تأثير اإلعالم على األزمات
	wالتخطيط الجيد لألزمات والتعرف على كيفية تطبيق نموذج إصالح الصورة المؤسسية بعد االزمة

الفئات المستهدفة:
تستهدف هذه الدورة التدريبية قادة الفرق والمشرفين ومدراء العالقات العامة واإلعالم في المنظمات، المتحدثون الرسميون والممثلون للمنظمات، المدراء والعاملون في مجال 
إدارة المخاطر في المنظمات. وجميع المهنيين في العالقات العامة واالعالم  الذين يشاركون في إدارة االعالم والتواصل أثناء حدوث األزمات وعموم المهتمين في مجال إدارة 

األزمات إعالميا.



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

الـمـواضـيـع الـرئـيـسـيـة :
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مبادئ التواصل عند األزمات:

	wوضع أهداف واضحة
	wاالستجابة السريعة
	wالرسائل المالئمة
	wالتعّرف على جمهورك
	wدور المتحّدث الرسمي
	wالتنسيق مع اآلخرين
	wالمتابعة المستمرة

التعامل مع األزمات:

	wفريق إدارة األزمات
	wتشخيص وتحليل األزمات
	wاستراتيجيات احتواء األزمات

اإلدارة اإلعالمية لألزمات:

	wمفهوم إدارة إعالم األزمة
	wالفريق اإلعالمي لألزمة: أعضاؤه وأدواره
	wتخطيط المضمون والمحتوى اإلعالمي
	w.وضع السياسات التحريرية وضوابط الظهور اإلعالمي

الفعاليات اإلعالمية لمواجهة األزمة:

	wالخطة الكلية للفعاليات اإلعالمية
	wاألدوات والوسائل اإلعالمية الرسمية
	wتوظيف اإلعالم االجتماعي

مرحلة ما بعد وقوع األزمة:
	wالدروس المستفادة
	wالمتابعة والتواصل

واسئل اإلعالم والتواصل عند األزمات:
	wوسائل اإلعالم والتواصل
	wوسائل اإلعالم كشريك عند االستجابة لألزمات
	wوسائل التواصل االجتماعي والتواصل عند األزمات
	wوسائل التواصل االجتماعي كأداة مفيدة أو تحّدي
	wاالستخدام الفّعال لوسائل التواصل االجتماعي في التواصل عند األزمات

ما بعد األزمة:
	wتحليل نتائج وعواقب األزمة
	wتقييم التخطيط واألداء اإلعالمي
	wتطوير خطة إعالم ما بعد األزمة

كيف تقيس نتاجئك عند األزمات:
	wقياس المخرجات
	wقياس آثار األزمة
	wقياس النتائج
	wخطوات برنامج القياس
	wتحديد األهداف
	wتحديد الجمهور
	wتحديد المعايير ومؤشرات القياس
	wتحليل النتائج واستخالص المعلومات والتوصيات



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

)إدارة العالقات اإلعالمية واالتصاالت في األزمات ®(
مهارات التعامل مع وسائل اإلعالم في األزمات والكوارث

التــاريــخ :........................

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.


