MANAGING
CRISIS
إدارة األزمات

VIRTUAL TRAINING

التدريب اإلفتراضي
6 HOURS

PROGRAM
OVERVIEW

6 HOURS

Crisis never stops business...
It is not only about working from home (that,s a business as usual),
virtually or finding alternative work modes. It is about finding new
opportunities within the crisis situation to help yourself and the
community. It is a mindset.
Part of Crisis management is developing business continuity plans
(BCP) to ensure minimal business disruption and less exposure to
business, people and assets.
A business continuity plan outlines procedures and instructions an
organization must follow in the face of disaster, whether fire, flood
or Diseases.
We rarely get advance notice that a disaster is ready to strike. Even
with some lead time, though, multiple things can go wrong; every
incident is unique and unfolds in unexpected ways.
This is where a business continuity plan comes into play. To give your
organization the best shot at success during a disaster, you need to
put a current, tested plan in the hands of all personnel responsible
for carrying out any part of that plan. The lack of a plan does not just
mean your organization will take longer than necessary to recover
from an event or incident. You could go out of business for good.

MODULE 1
AGENDA
3 HOURS

TOPIC

TOOL

OBJECTIVE

7 min.

Ice Breaker

Energizing and Engaging the participants

7 min.

Crisis Management

Defining Crisis Management

7 min.

Crisis Situation

Practicing WIFM

7 min.

Toyota

Eliciting Crisis management organizations stories

16 min.

Share Your Story

Reflecting Crisis Management

7 min.

Crisis Framework

Eliciting managing crisis steps

16 min.

Pre- Crisis

Electing the tools used in pre-crisis phase

16 min.

Managing Crisis

Assessing participants Knowledge

risk vs crisis

Eliciting the Difference between crisis and Risk management

Break

Break

7 min.

Risk Management Probability vs
Impact

eliciting probability vs impact of risk

7 min.

Types of Crisis

eliciting types of crisis

7 min.

Properties Of Crisis

Eliciting properties of crisis

SWOT Analysis

Analyzing the status quo

7 min.

Circle of Influence and concern

eliciting how to categorize the types of crisis

7 min.

Crisis Survival

Eliciting the crisis phase

28 min.

How to survive a crisis

Practicing how to plan in the crisis phase

7 min.

Crisis Planning

eliciting the planning phase of the crisis

7 min.

Wrap up

Reviewing and assessing the learning

7 min.
15 min.

14 min.

Breakout
Rooms
PPT

Poll
Group
Discussion

Case
Study
Digital
Activity

MODULE 1
LEARNING OUTCOMES
•

Understand the Crisis management Framework.

•

Expect and identify different types of the crisis.

•

Learn the difference between crisis and risk
management.

•

Determine how and when to invoke the plans.

•

Develop an ability to respond to crisis.

MODULE 2
AGENDA
3 HOURS

TOPIC

TOOL

OBJECTIVE

7 min.

Ice Breaker

Energizing and Engaging the participants

7 min.

Crisis Management Framework

Reviewing Day 1 and eliciting the next crisis phase

7 min.

Crisis management process

eliciting crisis planning steps

14 min.

Solve the Riddles

Eliciting the first tool

14 min.

the situation

Practicing the First Tool

7 min.

Problem Space

Eliciting the problem space tools

7 min.

Solution Space

eliciting the solution space tools

14 min.

Action Plan

Action planning for crisis management

15 min.

Break

Break

7 min.

Post Crisis Phase

Eliciting the Recovery phase

7 min.

Solve the riddle

Stating the Mission

7 min.

Crisis Communication

Eliciting the Crisis communication Tips

7 min.

the change experience

Eliciting Change and being Agile

7 min.

adapting to change

Acceptance for getting out of the comfort Zone

7 min.

Learning continuum

Learning continuity after Crisis

7 min.

Change Journey

Eliciting Steps needed for the paradigm shift

Recovery Success Stories

Best practices in crisis management

Wrap Up

Review the learning

21 min.
7 min.

Breakout
Rooms
PPT

Poll
Group
Discussion

Case
Study
Digital
Activity

MODULE 2
LEARNING OUTCOMES
•

Create action plans and checklists.

•

Manage the business continuity plans.

•

Lead the company through crisis time.

•

Adapting to change and learning the agile mindset.

•

Get the best out of crisis.

•

learn best practices from crisis management.

نظرة عامة

 6ساعات

"األزمة ال توقف العمل "...
ال يتعلــق األمــر فقــط بالعمــل مــن المنــزل (هــذا كالمعتــاد) إفتراضيــً
أو إيجــاد أوضــاع عمــل بديلــة .يتعلــق األمــر بإيجــاد فــرص جديــدة فــي
حالــة األزمــات لمســاعدة نفســك والمجتمــع .إنهــا العقليــة.
جــزء مــن إدارة األزمــات هــو تطويــر خطــط اســتمرارية األعمــال ()BCP
لضمــان الحــد األدنــى مــن تعطــل األعمــال وتقليــل أثــر األزمــة علــى
األعمــال  ،األشــخاص واألصــول.
تحــدد خطــة اســتمرارية العمــل اإلجــراءات والتعليمــات التــي يجــب
علــى المنظمــة اتباعهــا فــي مواجهــة الكــوارث  ،ســواء كانــت حرائــق،
فيضانــات أو أمــراض.
نــاد ًرا مــا نحصــل علــى إشــعار مســبق بــأن الكارثــة ســوف تحــدث .حتــى
مــع بعــض الوقــت  ،علــى الرغــم مــن ذلــك  ،يمكــن أن تســوء أشــياء
متعــددة ؛ كل حــادث فريــد ويكشــف بطــرق غيــر متوقعــة.
هــذا هــو الوقــت الــذي تدخــل فيــه خطــة اســتمرارية العمــل حيــز
التنفيــذ .إلعطــاء مؤسســتك أفضــل فرصــة للنجــاح أثنــاء األزمــة ،
تحتــاج إلــى وضــع خطــة حاليــة ومجربــة فــي أيــدي جميــع الموظفيــن
المســؤولين عــن تنفيــذ تلــك الخطــة .ال يعنــي عــدم وجــود خطــة أن
مؤسســتك ستســتغرق وق ًتــا أطــول مــن الــازم للتعافــي مــن حــدث أو
حادثــة و لكــن مــن الممكــن أن تخــرج مــن العمــل بالتأكيــد.

المحتوى التدريبي
للوحدة األولى

 ٣ساعات

الموضوع

الهدف

األدوات

 7دقائق

التعارف

تنشيط وإشراك المشاركين

 7دقائق

إدارة األزمات

تعريف إدارة األزمات

 7دقائق

موقف األزمة

التعرف على أهمية التدريب للمشاركين

 7دقائق

تويوتا

التعرف على قصص الشركات فى إدارة األزمات

 16دقيقة

شارك قصتك

فهم إدارة األزمات

 7دقائق

إطار األزمة

فهم خطوات إدارة األزمة

 16دقيقة

قبل األزمة

التعرف على األدوات المستخدمة فى مرحلة ما قبل األزمة

 16دقيقة

إدارة األزمة

إختبار المعلومات لدى الحضور

 7دقائق

األزمات مقابل المخاطر

التعرف على الفرق بين إدارة األزمات و إدارة المخاطر

 15دقيقة

إستراحة

إستراحة

 7دقائق

احتمالية إدارة المخاطر مقابل األثر

التعرف على إحتمالية المخاطر مقابل األثر

 7دقائق

أنواع األزمات

التعرف على أنواع األزمات

 7دقائق

خصائص األزمات

التعرف على خصائص األزمات

 14دقيقة

تحليل ال SWOT

تحليل الوضع الحالى

 7دقائق

دائرة التأثير و دائرة اإلهتمام

التعرف على كيفية تصنيف أنواع األزمات

 7دقائق

البقاء وقت األزمة

التعرف على مراحل األزمة

كيف تنجو من األزمة

ممارسة كيف تخطط فى مرحلة األزمة

 7دقائق

التخطيط لألزمات

التعرف على مرحلة التخطيط خالل األزمة

 7دقائق

نهاية المحتوى التدريبى األول

مراجعة ما تم تعلمه فى من المحتوى التدريبى األول

 28دقيقة

فرق عمل
منفصلة
باوربوينت

دراسة
حالة
مجموعات
مناقشة

تصويت

نشاط
رقمي

نتائج التعلم
للمحتوى التدريبي األول
•

فهم إطار إدارة األزمات.

•

توقع وتحديد أنواع األزمات المختلفة.

•

تعرف على الفرق بين إدارة األزمات والمخاطر.

•

تحديد كيف ومتى يتم تنفيذ الخطط.

•

تطوير القدرة على االستجابة لألزمة.

المحتوى التدريبي
للوحدة الثانية

 ٣ساعات

الموضوع

الهدف

األدوات

 7دقائق

التعارف

تنشيط وإشراك المشاركين

 7دقائق

تحديدإدارة األزمات

مراجعة اليوم األول واستخراج المرحلة المقبلة من األزمة

 7دقائق

عملية إدارة األزمات

مراجعة خطوات تخطيط األزمات

 14دقيقة

حل األلغاز

التعرف على األداة األولى

 14دقيقة

الموقف

ممارسة األداة األولى

 7دقائق

المشكلة القائمه

التعرف على أدوات حل المشكلة

 7دقائق

الحل

التعرف على أدوات الحل

 14دقيقة

وضع الخطه

التخطيط للعمل إلدارة األزمات

 15دقيقة

إستراحة

إستراحة

 7دقائق

مرحلة ما بعد األزمة

التعرف على مرحلة التعافى

 7دقائق

حل اللغز

بدا المهمه

 7دقائق

التواصل خالل األزمات

التعرف على التواصل بفعالية خالل األزمات

 7دقائق

تجربة التغيير

التعرف على التغيير و كيف تكون مرن

 7دقائق

التكيف مع التغيير

قبول الخروج من منطقة الراحة

 7دقائق

سلسلة التعلم

استمرارية التعلم بعد األزمة

 7دقائق

رحلة التغيير

التعرف على الخطوات الالزمة لتغيير المنظور

 21دقيقة

قصص نجاح بعد الحل

أفضل الممارسات في إدارة األزمات

 7دقائق

انهاء

مراجعة التعلم

فرق عمل
منفصلة
باوربوينت

دراسة
حالة
مجموعات
مناقشة

تصويت

نشاط
رقمي

نتائج التعلم
للمحتوى التدريبي الثاني
•

إنشاء خطط عمل وقوائم مراجعة.

•

إدارة خطط استمرارية العمل.

•

قيادة الشركة خالل وقت األزمات.

•

التكيف مع التغيير وتعلم عقلية المرونة.

•

احصل على أفضل النتائج من األزمات.

•

تعلم أفضل الممارسات من إدارة األزمات.
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