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مقدمة :
أن نظم حياتنــا بكل أنواعهــا تتعرض
الزمات وظواهر مرضيــة بني احلني واألخر
مثلما يتعرض جســم اإلنسان وتختلف
هذه األزمات في أســبابها ومنطلقاتها
وأثرهــا وحدودها فمنها مــا هو طبيعي
حلركة اقتصاديــات احلياة ومشــاكلها
ومنها ما هو غير اعتيادي في قياســات
األنظمــة وانــه كمثل اإلنســان ميكنه
اســتيعاب أو جتاوز بعض هــذه األزمات
ويكــون هذا دليل على قــدرة الفرد على
إدارة األزمــات التي تواجه وعلية فان إدارة
األزمات في اجملــاالت والقطاعات يحتاج
منــا إلى فن لإلدارة األزمــات التي متكننا
مــن تخطى واســتيعاب وإيجــاد حلول
لهذه األزمــات ألنه من املتوقع في أداء أي
مؤسسة إن تظهر بعض املشكالت التي
قد تؤثر في أدائها في هذه املشــكالت ما
يتعلق بها .
الهدف العام :
« «تعريــف املشــاركني مبفاهيــم
األساسية لألزمات ومراحل تكوينها
وتطورها.
« « تعريف املشــاركني باألزمات واآلثار
املترتبة عليها.
« «تعريف املشــاركني مبراحــل االزمات
وأســبابها وكيفية التعامل معها
والتغلب عليها .
األهداف التفصيلية :
7 7إملــام املشــاركني مبهــارات التنبــؤ
بالتعرف باألزمــات وكيفية التعامل
والتغلب عليها .

7 7تعريــف املشــاركني مبراحــل االزمــة
وأسبابها وأنواعها .
7 7متكني املشــاركني مــن معرفة كيفية
التعامــل مــع األزمــات ومتطلباتها
وكيفية مواجهتها.
موضوعات الحلقة :
 遏 遏مفهوم األزمة .
 遏 遏خصائص األزمة .
 遏 遏مراحل تطور األزمة .
 遏 遏أسباب األزمات .
 遏 遏انواع األزمات .
 遏 遏قائمة األزمات .
 遏 遏أبعاد األزمة .
 遏 遏طرق التعامل مع االزمات .
الفئة المستهدفة :
جميع العاملني في املؤسســات احلكومية
في مختلف التخصصات.
مدة الحلقة التطبيقية :
(  ) 20ساعة تدريبية موزعة على (  ) 5أيام،
بواقع (  ) 4ساعات يومياً.
التكلفة المالية :
« « ٢٠٠ريــال للفــرد ( .عند ترشــيح 3
مشاركني سيتم منح مقعد مجاني).
« «تشــتمل التكلفــة أدبيــات احللقة
( كملــف املتــدرب واملــادة العلمية
والشهادة ) واإلفطار.
« «يحصل املشــارك بعــد نهاية احللقة
على شهادة معتمدة من معهد اإلدارة
العامة.

ملخص السيرة الذاتية:
د .صالح الديب

 7 7دكتور فــي إدارة االزمــات والتحكيم
الدولي
7 7محكم الدولي
7 7استشاري إدارة االزمات
7 7رئيس املركز العربي لالستشارات وإدارة
االزمات
7 7رئيس مركز املســار األخضــر خلدمات
التدريب
7 7سنــــــوات النشـــاط  25ســنة
التعليم:
7 7حصل ماجستير في علم إدارة األزمات
من جامعة كامبردج عام ،2000
َ 7 7حصل على الدكتوراه في إدارة األزمات
والتحكيم الدولي من جامعة كامبردج
عام .2012
 7 7العضوية في اجملالس واملؤسسات:
7 7محكــم معتمــد ومستشــار فــي
التحكيم للمركز األمريكي للتحكيم
الدولي في مصر.
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 7مستشــار ومحاضر في إدارة األزمات
والتحكيــم الدولــي في املؤسســة
الدولية للخدمات التعليمية في مصر.
7مستشــار إلدارة األزمات فــي العديد
مــن القطاعات اخملتلفــة الصناعية .
اخلدمية  .السياحية  .وغيرها .
7مستشــار إلدارة األزمات لشــركة إيه
بلس في قبرص واجنلترا .
7مستشــار إلدارة األزمــات ملؤسســة
العدل في األردن.
7مستشار إلدارة األزمات لشركة ام تي
تي في السودان .
7مستشــار إلدارة األزمــات للشــركة
العربية للتعمير في مصر .
7مستشــار حتكيمي للشركة الدولية
للتعمير في لبنان .

