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 المؤتمر أهداف

 
في ظؿ عالـ يتغير بتسارع شديد وواقع يحتاج إلى تغيير      

المختمفة واالنطالؽ مف  مستمر قادر عمى التعامؿ مع األزمات
خالليا إلى تحقيؽ اإلبداع والتفوؽ تظير الحاجة الموضوعية 
الممحة لدراسة وتحميؿ األساليب العممية والتقنية السميمة لمتعامؿ 
مع األزمات في مياديف العمؿ واألنشطة اإلنسانية المختمفة . 

طمب وتقترف إدارة األزمات  بالمخاطر والتيديدات المحتممة التي تت
 البصيرة والحكمة في إيجاد الحموؿ العممية الشاممة والصحيحة.

إف األزمات التي تواجو المنظمات والمجتمعات تحتاج إلى      
وجود إدارة كفؤة وفاعمة قادرة عمى التعامؿ مع األزمة ليس بسبب 
نما مف أجؿ اقتناص الفرص الثمينة التي تنبثؽ  طبيعتيا السمبية وا 

بداع واالبتكار في المنظمة وتعزيز التعاوف ولتحفيز اإل منيا
واالنسجاـ لحزمة مف األنشطة الضرورية إلدارة األزمة وتجاوزىا 

 بنجاح والسيطرة عمى نتائجيا وآثارىا المحتممة .
تيتـ إدارة األزمات بتحقيؽ التحوؿ الجذري في منظمات      

عمؿ إلى نظـ وأساليب  التقميديةاألعماؿ مف نظـ وأساليب العمؿ 
مبتكرة جديدة، إضافًة إلى ارتباطيا المعرفي والتقني بحقوؿ إدارة 

 الخطر مف منظور استراتيجي شامؿ.
إف األزمات في مياديف األعماؿ المختمفة تشكؿ منعطفات      

تاريخية ولحظات تحوؿ مفصمية وحرجة قد يؤدي إىماليا وعدـ 
االستفادة منيا إلى الحاؽ الضرر الواسع في إدارة المنظمات وربما 
يؤدي إلى تيديد وجودىا واستمرارىا .  لذلؾ فإف حقؿ إدارة األزمات 
يساىـ في إعادة بناء القدرات ويعمؿ عمى استعادة التوازف الداخمي 

والميزة التنافسية في سبيؿ تحقيؽ النمو والتجديد والتكيؼ البيئي 
  .في مياديف األعماؿ المختمفة المستدامة

 
 حاور المؤتمرم

 إدارة األزمات: المفيـو ، الوظائؼ ، والتقنيات :-1
 أساسيات إدارة األزمات. -
 وظائؼ وتقنيات ادارة األزمات. -
 نظـ ادارة االزمات.            -
 ر العربي وادارة االزمات.المدي            -
دارة األزمات . -  االقتصاد االجتماعي وا 
دارة األزمات. -  االقتصاد االفتراضي وا 
 اقتصاد المعرفة وادارة االزمات. -
 إدارة األزمات في المجاالت المختمفة:-2
دارة االزمات. -  التسويؽ وا 
 إدارة األزمات المالية. -
 المعمومات. ونظـإدارة األزمات  -
 إدارة األزمات في صناعة الضيافة. -
دارة األزمات. -  التأميف وا 
دارة األزمات . -  العولمة وا 
دارة األزمات. -  اإلسالـ وا 
 االبعاد القانونية إلدارة االزمات . -
 اإلدارة االستراتيجية لألزمات:-3
 استراتيجيات ادارة األزمات. -
 .ادارة االزمات والميزة التنافسية -
 ستراتيجية لما بعد األزمات .اإلدارة اال -
 مستقبؿ ادارة االزمات. -
 إدارة األزمات في مؤسسات القطاع العاـ :-4
 الحكومة االلكترونية وادارة األزمات. -
 ادارة األزمات في ظؿ الكوارث الطبيعية. -
 ادارة األزمات والمتغيرات االقميمية الدولية. -
 جية .ادارة األزمات في المشروعات االستراتي -
 الوقاية مف األزمات :-5
 دور المحاسبة في الوقاية مف األزمات. -
 اإلبالغ المالي في ظؿ األزمات. -
 دور إدارة المخاطر في الوقاية مف األزمات . -
 حاالت دراسية في ادارة االزمات -
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