دعوة

المؤتمر الدولي الثالث لمؤسسة PIC
يوم الجمعة 2016/7/1
بالتعاون مع كلية  Antwerpلالدارة
تضم مؤسسة  PICأكثر من  70عضو من اثنتي عشرة دولة ،و تهدف المؤسسة الى دعوة العلماء والمهنيين من مختلف التخصصات إلى
اللقاء فى مناخ ملىء باالبتكار بهدف تبادل المعرفة وتطويرها في العمليات المعقدة والتفاعلية ( )PICفي مجال ادارة األزمات.
موضوع مؤتمر هذا العام هو بناء المرونة في أوقات األضطراب  -العمليات التفاعلية المعقدة في المجتمعات والمنظمات يقوم بالقاء المحاضرات
نخبة من المتحدثين الرئيسين من كل من اليابان والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا.
البرنامج
يشمل برنامج المؤتمرعلى:

§ 
§ 
§ 
§

محاضرات يلقيها متحدثون رئيسيون دوليون؛
ورش العمل التي ينظمها أعضاء PIC؛
ورش عمل المشروع حيث نقوم بمشاركة نتائج المبادرات المختلفة التي ُتجريها مؤسسة .PIC
التواصل مع جمهور دولي من خبراء المخاطر واألزمات.

دعوة لورش العمل
فى حال الرغبة فى نقل حضوركم للمؤتمر ومشاركتكم فيه إلى المستوى التالي ،ومناقشة أعمالكم أو أفكاركم مع مجموعة من الخبراء خالل
ورشة عمل ،يرجى االتصال بنا بشأن تقديم مقترح ورشة العمل الخاص بكم.
لمزيد من المعلومات والتسجيل6v0vsnnvn/nt..etutitsni0ic :

المتحدثون الرئيسيون
في مؤتمر هذا العام نفخر كثيرا بتقديم ثالثة متحدثين رئيسيين دوليين .يمكن قراءة ملخصات عن عروضهم على الموقع اإللكتروني
للمؤتمر.

بيتر ميرتينز (بلجيكا)

د .ماريكو نيشيزاوا (اليابان)

د .تيموثي سامرز (الواليات المتحدة األمريكية)

الناطق الرسمى
المركز البلجيكي االتحادي لألزمات

معهد طوكيو للتكنولوجيا
شركة ليتيرا

المستشار التنفيذي واالستراتيجي
سامرز أند كومباني

التواصل الفعال

النهج الرئيسية لتبني ثقافة سالمة اكثر مرونة:

القراصنة ،والمخادعون،

أثناء

مخاطر االتصال فى مجال

المبلغون ،الجواسيس.

حالة الطوارىء وغير ذلك من

الصناعة النووية

نصيحة هامة من أجل

التهديدات اإلرهابية المتزايدة

حماية

في بلجيكا

منظمتك من
القراصنة الذين يقومون بسرقة
بياناتك ،وتحويل االمر
الى وضع رهائن
او سيرك اعالمي

لمعرفة المزيد عن المؤتمر يمكن زيارة الموقع التالي6v0vsnnvn/nt..etutitsni0ic :
› إذا كانت لديكم أي طلبات أو ترغبون فى الحصول على مزيد من المعلومات حول مؤتمرنا أو معهد  ،PICال تترددوا في االتصال بنا على
vso.e6v0vsnnvn/nt..et
› إذا كنتم على تويتر ،يمكنكم متابعتنا على 6v0vsnn
› على  ،nvsetnIsيمكنكم االنضمام والمشاركة في مجموعة نقاش مؤسسة PIC

