Sultanate of Oman

: حلقة تطبيقية بعنوان
إدارة االزمـــــات
)+968( 24276216 :) فاكـــس+968( 24276200 : روي هاتــــف112 : الرمـز البريــدي1994 :ب.ص

P.O. Box : 1994
Pstal Code: 112 Ruwi
Tel: (+968) 24276200
Fax: (+968) 24276216
ipa@ipa.gov.om
www.ipa.gov.om
ipaoman
ipaoman
ipaoman

مقدمة
أن نظ��م حياتن��ا ب��كل أنواعه��ا تتعرض
الزم��ات وظواهر مرضية ب�ين احلني واألخر
مثلما يتعرض جس��م اإلنس��ان وتختلف
هذه األزم��ات في أس��بابها ومنطلقاتها
وأثره��ا وحدوده��ا فمنها ما ه��و طبيعي
حلرك��ة اقتصادي��ات احلي��اة ومش��اكلها
ومنها ما ه��و غير اعتيادي في قياس��ات
األنظم��ة وان��ه كمث��ل اإلنس��ان ميكن��ه
اس��تيعاب أو جت��اوز بع��ض ه��ذه األزمات
ويك��ون هذا دلي��ل على ق��درة الفرد على
إدارة األزمات التي تواج��ه وعلية فان إدارة
األزمات في اجمل��االت والقطاع��ات يحتاج
من��ا إلى فن ل�لإدارة األزم��ات التي متكننا
م��ن تخط��ى واس��تيعاب وإيج��اد حلول
لهذه األزمات ألنه م��ن املتوقع في أداء أي
مؤسسة إن تظهر بعض املشكالت التي
قد تؤثر في أدائها في هذه املش��كالت ما
يتعلق بها .
هدف العام
9 9ت��ع��ري��ف امل��ش��ارك�ين مبفاهيم
األساسية لألزمات ومراحل تكوينها
وتطورها.
9 9تعريف املشاركني باألزمات واآلثار
املترتبة عليها.
9 9تعريف املشاركني مبراحل االزمات
وأسبابها وكيفية التعامل معها
والتغلب عليها .

الأهداف التف�صيلية
9 9إمل��ام املشاركني مب��ه��ارات التنبؤ
بالتعرف باألزمات وكيفية التعامل
والتغلب عليها .
9 9تعريف املشاركني مبراحل االزمة
وأسبابها وأنواعها .
9 9متكني املشاركني من معرفة كيفية
التعامل مع األزم��ات ومتطلباتها
وكيفية مواجهتها.
مو�ضوعات احللقة
9 9مفهوم األزمة .
9 9خصائص األزمة .
9 9مراحل تطور األزمة .
9 9أسباب األزمات .
9 9انواع األزمات .
9 9قائمة األزمات .
9 9أبعاد األزمة .
9 9طرق التعامل مع االزمات .
الفئة امل�ستهدفة
جميع املوظفني من مختلف املس��تويات
الوظيفية .
مدة احللقة التطبيقية
(  ) 20س��اعة تدريبي��ة موزع��ة على ( ) 5
أيام  ،بواقع (  ) 4ساعات يومياً.

التكلفة املالية
 2009 9ري��ال للف��رد ( .عن��د ترش��يح
 3مش��اركني س��يتم من��ح مقع��د
مجاني)
9 9تش��تمل التكلف��ة أدبي��ات احللق��ة
( كمل��ف املت��درب وامل��ادة العلمي��ة
والشهادة ) واإلفطار.
9 9يحصل املش��ارك بع��د نهاية احللقة
عل��ى ش��هادة معتمدة م��ن معهد
اإلدارة العامة.

ملخ�ص ال�سرية الذاتية:

صالح الديب
• دكت��ور ف��ي إدارة االزم��ات والتحكي��م
الدولي
•محكم الدولي
• استشاري إدارة االزمات
•رئيس املركز العربي لالستشارات وإدارة
االزمات
• رئي��س مركز املس��ار األخض��ر خلدمات
التدريب
•سنــــوات النشــــاط  25سنة
•التعليم:
•حصل ماجس��تير في علم إدارة األزمات
من جامعة كامبردج عام ،2000
• َحصل عل��ى الدكتوراه في إدارة األزمات
والتحكيم الدولي من جامعة كامبردج
عام .2012

•العضوية في اجملالس واملؤسسات:
• -محك��م معتم��د ومستش��ار ف��ي
التحكيم للمركز األمريكي للتحكيم
الدولي في مصر .
• مستش��ار ومحاضر ف��ي إدارة األزمات
والتحكي��م الدول��ي ف��ي املؤسس��ة
الدولي��ة للخدم��ات التعليمي��ة ف��ي
مصر.
•مستش��ار إلدارة األزم��ات ف��ي العديد
م��ن القطاع��ات اخملتلف��ة الصناعية .
اخلدمية  .السياحية  .وغيرها .
• -مستش��ار إلدارة األزمات لشركة إيه
بلس في قبرص واجنلترا .
• -مستش��ار إلدارة األزم��ات ملؤسس��ة
العدل في األردن.
• -مستش��ار إلدارة األزمات لش��ركة ام
تي تي في السودان .
• -مستش��ار إلدارة األزم��ات للش��ركة
العربية للتعمير في مصر .
• -مستشار حتكيمي للشركة الدولية
للتعمير في لبنان .

