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مقدمة:

 تم تصميم وتطوير برنامج قيادة إدارة المخاطر االستراتيحية واالزمات، من قبل خبراء يوروماتيك المتخصصين في الصناعة وممارسين للحوكمة وإدارة المخاطر واالمتثال.  

 يتماشى هذا البرنامج مع أفضل الممارسات العالمية ومنهج إدارة المخاطر المعتمد  لجمعية إدارة المخاطر ويوفر خريطة طريق للمشاركين للتقدم في مساراتهم المهنية  .

يركز هذا البرنامج التدريبي المكثف على  تحديد وقياس أي مخاطر تؤثر على استراتيجية أعمال المؤسسة او الشركة وأهدافها االستراتيجية وتنفيذ االستراتيجية.    خالل التدريب، 

الحفاظ على  التنفيذ وكيفية  المخاطر والتخطيط لألزمات، بما في ذلك كيف ومتى تضع خطة األزمات الخاصة بك موضع  لتحليل  العملية  العناصر  سيكون هناك تركيز على 

استراتيجية االتصاالت الخاصة بك مرنة ومحدثة.  

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

 ا كيفية صياغة خطة إدارة األزمات وكيفية ربط الخطة بكل من االتصاالت الداخلية والخارجية.  �	

استكشاف فوائد اإلدارة المبكرة للمخاطر والتدخل في تجنب األزمات   �	

 دمج اتصاالتك الداخلية في التخطيط       لألزمات   استخدام االتصاالت الداخلية الفعالة إليصال رسالة رئيسية . �	

إدارة اتصاالت األزمات الخاصة بهم ، و تعزيز االتصاالت الداخلية والمشاركة  .�	

إدارة عوامل الخطر عند التخطيط للحدث  وفهم كيفية إدارة المخاطر وتنفيذ خطة األزمات  .�	

التعرف على أساليب وممارسات القيادة في األزمات .�	

التميز القيادي واالستجابة الفعالة في إدارة االزمات .�	

االستعداد للتعامل مع وسائل اإلعالم أثناء األزمة .�	

إدارة الوعي الذاتي والتنظيم الذاتي والتحفيز والتعاطف والمهارات االجتماعية تحت الضغط�	

المنهجية:

تستخدم هذه الدورة التدريبية مزيجاً من العروض التقديمية والمناقشات يتميز هذا البرنامج بمناقشات مكثفة وتفاعلية باستخدام طريقة ودراسات الحالة ، تكملها المحاضرات �	

والتمارين والعمل في مجموعات صغيرة. 

سوف تستكشف ما تستلزمه إدارة المخاطر واالتصاالت في األزمات،  من خالل دراسات الحالة والقراءات ومقاطع الفيديو والمناقشات وأنشطة التعلم أثناء تعلمك كيفية بناء �	

مهاراتك القيادية إلدارة األزمات بشكل أكثر فعالية.

الفئات المستهدفة:

الدورة مناسبة ألي شخص يرعب في فهم المنهجية لبمتكاملة الدارة المخاطر واالتصاالت في األزمات وتنفيذ استجابة ناجحة لها .  ستزودك الدورة  بالمهارات األساسية المطلوبة 

للتحضير لما هو غير متوقع وتوقع المخاطر بشكل استباقي والتعامل بفعالية مع األزمة لحماية سمعة العالمة التجارية. 
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المحتويات األساسية:

دارة المخاطر:

تعريف ادارة المخاطر وأهميتها و أهم أنواع المخاطر�	
التعرف علي اهمية وجود استراتيجية ادارة مخاطر مع االمثلة�	
التعرف على آليات عملية ادارة المخاطر�	
التعرف على اإلطار العام لمشروع ادارة المخاطر �	
تمربن عملي  لتحليل المخاطر�	

ادارة األزمات:

مفهوم األزمة – تصنيف األزمات – أنواع األزمات�	
األزمة الراكدة – تقييم رد فعل األزمة الراكدة�	
مجموعات اإلستراتيجيات الوقائية�	
اكتشاف إشارات اإلنذار المبكرة لألزمة�	
تقييم الموقف إزاء اكتشاف اإلشارات المبكرة لألزمة�	
خطط االتصاالت أثناء األزمات – أدوات االتصال – فريق إدارة األزمات�	

التخطيط التصاالت األزمات:

 استكشاف فوائد اإلدارة المبكرة للمخاطر والتدخل في تجنب األزمات   �	
 دمج اتصاالتك الداخلية في التخطيط       لألزمات�	
  استخدام االتصاالت الداخلية الفعالة إليصال رسالة رئيسية خالل أوقات التغيير   �	

التخطيط ألمن احلدث :

 مقدمة في أمن األحداث  �	
 تطبيق مبادئ إدارة المخاطر على تخطيط األحداث  �	
 تقييم مخاطر الحدث �	

االتصاالت الداخلية:

 تعزيز االتصاالت الداخلية والمشاركة  �	

 استكشاف مناهج وأنظمة مختلفة لالتصاالت الداخلية  �	

 تحسين مهارات االستماع لديك ومعالجة مشاكل األداء بشكل فعال  �	

 تحديد أهداف واضحة من خالل رسائل واضحة ومتسقة  �	

 بناء الفريق وعالقات العمل المتماسكة  �	

إدارة      المخاطر واألزمات:

 إدارة المخاطر وتقليل الضرر الذي يلحق بسمعة العالمة التجارية   �	

 تحديد وتطوير خطط إدارة القضايا وتحليلها   �	

 إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين والتواصل معهم في القضايا الصعبة  �	

 تطوير خطة اتصال إعالمية فعالة   �	

التعامل مع واسئل اإلعالم يف األزمات:

 التعامل مع وسائل اإلعالم أثناء األزمات باستخدام أفضل الممارسات في �	
المقابالت اإلعالمية  

 أنواع مختلفة من المقابالت اإلعالمية، بما في ذلك اإلحاطات اإلعالمية �	
والمؤتمرات الصحفية  

 تأطير الرسالة والبقاء عليها أثناء المقابلة  �	

 إعداد رسائل األزمات - أن تكون استباقيا وليس رد فعل  �	

 إجراء المقابالت تحت الضغط والتعامل مع األسئلة الصعبة   �	



 

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

)قيادة إدارة المخاطراالستراتيحية واالزمات(
 برنامج مخصص للقادة لتعزيز كفاءتهم وقيادتهم في إدارة المخاطر واالزمات

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


