الرق ـ ـ ــم  :م د 18/54140 /

التاريخ 8518/54/54 :

الســادة  ................................المحترمين

عاجل ...لطفـاً

مكــة المكــرمة

تحية وبعد ،
يسر النجــم الذهــبي لإلستشارات ( )GSCتقديم عرضها الخاص إدارتكم الموق ـ ـرة  ،للمشاركة في
الملتقـى العلمي المتخصص بعنوان :

تنمـــية المهـــارات القيــادية في إدارة الكـــوارث وال زمــات
وال ــذي سيعقـد في مدينة برشلونه  /إسباني ـا خ ــالل الفترة من  ، 2018/05/60-60وضمن الوصف التالـي:
زمن المحاضرات والنقاشات  :من الساعة (  ) 50035صباحا – (  ) 58035ظه ار .

محاضروا الملتقى  :محاضر متخصص في إدارة االزمات والكوارث  ،وفي السبل المثلى إلتخا الق اررات
طويلة ومتوسطة المدى لدرء المخاطر  ،ويتمتع المحاضر بخــبرات عملية واسعه في هذا
المج ــال في العديد من الدول العربية في منطقة الخليج العربي ودول شمال إفريقيا .

أوالً  :أهم الموضوعـات والمحـاور التي سيتم تناولها خالل هذا الملتقى :
 مقدمة عن ادارة المخاطر .

 التعرف على تعريف إدارة المخاطر وأهميتها .
 التعرف على أهم أنواع المخاطر .

 التأكيد على ضرورة وجود إستراتيجية إدارة مخاطر .
 التعرف على آلي ـ ـ ـات عملية إدارة المخاطر .

 التعرف على اإلطار العام لمشروع إدارة المخاطر .
 مفهوم األزم ـ ـ ـة .

 تصنيف االزمات .
 أنواع األزم ـات .

 تقييم رد فعل األزمــات المفاجئة .
 األزمـ ـ ـة الراك ـ ـ ـدة .

 تقييم رد فعل األزم ــات الراكـ ـ ـدة .

 تتباين ردود أفعال العاملين لألزمات .
 مجموعات اإلستراتيجيات الوقائي ـ ـة .
 المرحلة السابقة لألزمـ ـ ـة .
 دورة حياة أي أزمة .

 مراحل إدارة األزمة .

 إكتشاف إشارات اإلن ـذار .
 كيف تكتشف اإلشارات المبكرة لألزمة .

 تقييم الموقف إزاء اكتشاف اإلشارات المبكرة لألزمة .
 خطط وادوات االتصال أثناء األزمات .
 فريق إدارة األزمات والنكبات .

 مراحل عمل فريق إدارة األزم ـ ـات.
 مركز إدارة األزمات.

 األنماط القيادية للمدي ـ ـرين فى حالة األزمـ ـات والنكبات .
 ثانيـاً  :المستفيدون من الملتقــى :

المدراء العامون ومساعديهم  ،مدراء فرق إدارة االزمات  ،مدراء إدارة الكوارث  ،مــدراء التخط ــيط ،

مدراء المخاطر  ،مدراء السالمة العامة  ،وجميع رؤساء األقسام واإلدارات التابعة لهذه المدي ـ ـ ـ ـريات .

 ثالثاً  :الخدمات المقدمة للمشاركين -:
-

توزيع الحقائب التدريبية على المشاركين .

-

تقديم المشروبات الساخنة والباردة لجميع المشاركين خالل فترة إنعقــاد الملتقــى .

-

قرص مدمج لكل مشارك يحتوي أه ــم الموضوعات التي سيتناولها الملتقــى  ،وصور الفعاليــات .

 تقديم درع النج ـ ـم الذهب ـ ـي لإلستشـ ـارات على كافـ ــة الجهات المشاركة في الملتقى ب ( )3مشاركينأو أكثر.

 -توزيع شهادات المشاركة على الحضور في اليوم االخ ــير من الملتقى .

رابعاً  :رسوم

التسجيل :تبلغ رسوم التسجيل ( )0576يورو للمشارك الواحد ،وفي حال ترشيح ()4

مشاركين  ،تكون رسوم المشارك الخامس ( مجـــاناً ) .

آمـ ــلين مساهمتكم من خ ــالل موضوعات هذا الملتقى  ،و لك بهدف تبــادل المعرفة والخبرات واألفكــار

حول أفضل الممارسات لرفع مستويات الجاهزية  ،والكفيلة بتحسين مستويات االمــان المنشـود للمحافظة على
سالمة االف ـراد وأصول المؤسسات  ،وتحسين مستويـ ـ ـات األداء فيها .
شاكرين ومقدريـ ـ ـن لكم مشاركتكم
وتفضلوا بقبـ ـ ـ ـول فائق التقديـ ـ ـ ـ ـر واالحـ ـ ـترام ،،،

للتسجيل أو لمزيــد من اإلستفسار  ،يمكنكم اإل تصــال بنــــا على -:
هاتف :

+068 6 00 85 085

فاكس :

+068 6 00 33 658

خلوي +068 90 05 00 150 :

البريد الكتروني c e o @ g s c j o .c o m :
كما يمكنكم اإلطــالع على نشاطاتنا من خالل زيــارة موقعنا اإللكـ ـتروني www. g s c j o .com :

