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مقدمة:
االستجابة في حاالت الطوارئ وإدارة األزمات: التخطيط والقيادة والتواصل، سوف 
حاالت  في  لالستجابة  فّعالة  خطة  ووضع  إعداد  كيفية  الشاملة  الدورة  هذه  تعلمك 
الموقف  حجم  تقدير  ذلك  ويشمل  حاالت.  هكذا  مثل  لمواجهة  لالستعداد  الطوارئ، 
وتقييمه، واإلبالغ عنه، وتحديد أولويات المخاطر وإدارتها قبل األزمة وخاللها وبعدها. 
كما  المناسبة،  الرسالة  مع  المناسب،  الوقت  في  الدقيقة،  المعلومات  نقل  كيفية  ستتعلم 
ستتعلم كيفية إعداد خطط وقوائم تدقيق فعالة مما يسهل عملية اتخاذ القرارات الحاسمة 
أثناء األزمات. كما سيتم تزويدك بإرشادات حول كيفية بقائك أنت وفريقك مستعدين 
دائًما للحدث التالي، واألهم من ذلك كيفية تحويل حالة الطوارئ إلى مصلحتك، وتحسين 
صورتك ما بعد الحدث.، يهدف هذا البرنامج التدريبي التخصصي إلى تطوير مهارات 
المشاركين علمياً وعملياً في مجال إدارة الطوارئ واألزمات والكوارث واإلجراءات 
االحترازية ومتابعة وتقييم التحوالت السريعة المتوالية في بيئة العمل واتخاذ التدابير 

الالزمة لمواجهة األزمات والكوارث بإتقان وحرفية.

أهداف البرنامج:
	w.اإللمام بالتقنيات المتقدمة لألعداد والتصميم والتخطيط للطوارئ
	w وعمليات األخالء  أعمال  متابعة  في  الحديثة  األساليب  على  المشاركين  اطالع 

األنقاذ.
	w التدريب على الخطط األمنية المختلفة بما يحقق السيطرة والقدرة على التحكم في

عمليات األنقاذ واإلخالء
	w األزمات لمواقف  الطوارئ  خطط  واساليب  ادوات  على  المشاركين  اطالع 

واألرتقاء بقدراتهم على إنهاء األزمة ومواجهة الكوارث بأقل قدر من الخسائر
	w.تدريب وتوعية المشاركين التنفيذ االمن لعمليات االخالء واالنقاذ
	w )ECC( بالطوارئ  التحكم  مراكز  تنظيم  مجال  في  الممارسات  أفضل  تطبيق 

وفرق االستجابة للطوارئ )ERT( وفرق إدارة األزمات )CRT( لمساعدة مراقبة 
)FIC( الحوادث المتوقعة

	w النفسي باالستعداد  يتعلق  فيما  الواجبات  وتخصيص  البشري  العنصر  تحليل 
وتخصيص الرجوع والنشر واالنضباط والقيادة والرعاية االجتماعية

الفئات المستهدفة:

ومسؤولو  والمهنيون  األزمات  إدارة  أو  والطوارئ  السالمة  عن  والمسؤولون  القادة 
الطوارئ  حاالت  عن  المسؤولون  والمهنيون  التأمين  خبراء  و  والتسويق  المخاطر 
واالستجابة لألزمات. كما تالئم هذه الدورة المدراء والمشرفين المهتمين بهذا المجال.

الوقاية من األعمال اخلطرة:

	wنظرة عامة حول طرق الوقاية

	wتحليل هشاشة األوضاع

	wتقييم المخاطر من المواد الخطرة

	wتطوير دليل إدارة األزمات

	wتطوير اإلجراءات

إدارة األزمات - مناذج السيطرة:

	wأنظمة القيادة والسيطرة

	wإدارة األزمات - التخطيط لحاالت الطوارئ

	wالقوانين الدولية

	wاللوائح المحلية

كتابة خطة االستجابة للطوارئ:

	wالمحتويات الحساسة لخطة االستجابة للطوارئ

	wتقييم الموارد المتاحة

	wتنفيذ الخطة

	wتدريب العاملين

	wتوزيع خطة الطوارئ

	wتحديث الخطة

تنظيم التحكم يف احلوادث:

	w)ECC( مراكز مراقبة الطوارئ
	wECC االتصاالت في
	wالمعدات الالزمة
	wالموارد الالزمة
	w)ERT( فرق االستجابة للطوارئ
	w)CRT( فرق إدارة األزمات
	w)توجيه حادثة التحكم )اللجنة المالية

إجراءات االستجابة عند حاالت الطوارئ:

	wاالستجابة ووسائل اإلعالم
	wإجراءات العمل عند حاالت الطوارئ
	wإجراءات اإلخالء
	wحاالت الطوارئ الطبية
	wإجراءات وقوع حريق
	wإجراءات وقوع انفجار
	wالمواد الخطرة
	wالمخاطر البيئية



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:

	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 :........................)االستجابة في حاالت الطوارئ وإدارة األزمات: التخطيط والقيادة والتواصل ®(

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.


