
 
 

 

 09111/17/  ب مـم : ــــــالرق

 05/09/2017 التاريخ :

 المحترمين ..............................الســادة                      

  تحية وبعد ،

 للوشاركة في ،  ادارتمم الوققر إلتقديم عرضها الخاص ،  (GSC) النجــم الذهــبي لإلستشاراتيسر       
  :  العلوي الوتخصص بعنقان  البرنامج

 ر ودورها في تطـويــــر االداء المؤسسيــإدارة التغـييمتطلبــات 
 وضون القصف التالـي:  ، 2017 /12/10-11الفتر  من خـــالل  فندق جنيفـا/ عوانفي  والـــذي  سيعقـد 

 . ( ظهراً  03.30)  –( صباحًا  08.30: من الساعة )    زمن المحاضرات والنقاشات
 تخا  إل ، وفي السبل الوثلى  الوتقدمة يةونهجيات االادار المحاضرون متخصصقن في   : الملتقىمحاضروا 

 الوحاضرون بخــبرات عولية  ، ويتوتع طقيلة ومتقسطة الودى االستراتيجيةاالادارية القرارات                   
 لدول العربية .لعديد من اافي   في هذاالوجـــال واسعه                  

 ف العام  للبرنامج :الهد 
تطقير الوهارات القياادية واإلادارية لخدمة التغيير الوطلقب ، وتطقير قدراتهم على استيعاب التحديات وإادار  

 جواعات التغيير و قيااد  الونظوة في طريق التغيير .
 ن:سيتوكن الوشاركقن في نهاية البرنامج م االطــار العـــام للبرنامج  :

 .تطبيق الوهار  الوكتسبة حقل تققع التغيير والتعامل معه بشكل فعال 
  ربط القيااد  والتغيير مع النوا ج الوتقفر  حقل اإلادار  والتغيير واإلستفااد  من هذه العالقة

 للتخطيط الوناسب للتغيرات القاادمة.
  الوخاوف من أجل تققع مباادرات مقاومة التغيير وإيجااد طرق لتقليل أو التخلص من مثل هذه

 تحقيق األهداف الورجق .
 .تخطيط وتنفيذ عولية التقاصل الوتعلقة بالتغيير بطريقة تساعد على النجاح 
  التعامل مع القيقاد التي فرضت من الثقافات الوقجقاد  والوساعد  على إيجااد طرق للحد منها

 بشكل فعال أو التغلب عليها بطريقة مهنية مختصة.

 عاجل ...لطفـا  



 
 

 

 :للبرنامجلعـام اإلطـار ااوال  :   
  . ضرور  إحداث التغيير لوقاكبة عقلوة االقتصااد 
  . إادراك الحاجة إلى التطقير والتغيير في ضقء نتائج تشخيص القضع الحالي 
 : أساليب التخطيط للتغيير والتطقير 

 ادور اإلبداع واالبتمار في إادار  التغيير .  .1
 يير . كودخل إلادار  التغ ( .T.Q.M )إادار  الجقاد  الشاملة  .2
 مهارات إادار  فرق التغيير . .3
 ادبلقماسية اإلادار  في خلق وتنوية القعي الوؤيد التجاه التغيير والتطقير .  .4

 
 األعوال الوعاصر  في مرحلة ما بعد التغيير : منظوات 

I.  . إقرار إستراتيجيات وسياسات التغيير والتطقير 
II.  تنفيذ عولية التغيير وإعااد  هيكلة األنشطةRe-structuring . 
III.  . مهارات التعامل مع االتجاه الوقاوم للتغيير 
IV. علــى كفــاء  األاداء واالســتعدااد لبنــاء حلقــة جديــد  فــي سلســلة  قيــاأ أ ــر التغييــر

 التغيير .
  عولية ومقاقف للعرض والتحليل .حاالت 

 : ثانيـا  : المستفيدون من البرنامج 

في تحسين عولية األعوال التجارية،  الوقظفين العاملينالودراء والوتخصصقن في إادار  التغيير، 
وأعضاء فريق إادار  التغيير، ومنسقق إعااد  التنظيم والدمج ومنفذو التغيير الوؤسسي والوهتوقن في تعلم 

 كيفية إادار  التغيير.

 -الخدمات المقدمة للمشاركين :: ثالثـا  

 ر عوان الدولي وتأمين نقلهم الى الفناادق .إستقبال الوشاركين القاادمين من خارج االرادن في مطا   -
 . البرنامجنعقااد خالل فتر  إداء ) بقفيــه مفتــقح ( + تناول طعام الغــوالشــاي ستراحات القهق  إتقديم    -
 وصقر الفعاليــات .الوقضقعات التي سيتناولها الوحاضرون ، يحتقي أهـــم لمل مشارك قرص مدمج    -
ارات ـــي لإلستشــــم الذهبــــتقزيع ادرع النجعلى الوشاركين ، و  البرنامجة في تقزيع شهاادات الوشارك   -

 .( مشاركين أو أكثر4ب )الولتقى في على كافــــة الجهات الوشاركة 
 



 
 

 

  رسقم  شامالً  ، للوشارك القاحد ادينار ارادني( 320تبلغ رسقم التسجيل ) : : رسوم التسجيل رابعــا  
 ) مجـــانا  (  الخامس( مشاركين ، تكون رسوم المشارك 4في حال ترشيح )و،  ولتقىالفي  والوشاركة التسجيل

  
 (   5بتقفير اإلقامة الفندقية بغرف مفراد  بأحد الفناادق ) يوكننا مساعد  الوشاركينخامسا : خدمات االقامة : 
 . القاادمين من خارج االرادن تفضيلية للوشاركينر اسعا( نجقم ب4فناادق ) أونجقم                             

 
، و لك بهدف تبــاادل الوعرفة والخبرات واألفمــار  البرنامجمقضقعات هذا آمــــلين مساهوتمم من خـــالل         

االمــان الونشـقاد  مستقيات، والمفيلة بتحسين  الخبرات الوهنية العاليةلرفع مستقيات حقل أفضل الووارسات 
  . بها  العليــاالوؤسسات ، وتحسين مستقيات األاداء فيها ، وكفاء  االادارات  اديوــقمةللوحافظة على 

 
 شاكرين ومقدرين لمم مشاركتمم  

                                                                            ترام ،،،ـــر واالحـــــوتفضلقا بقبقل فائق التقدي

 
 
 
 
 
 
 
 -: ار والحجز ، يمكنكم االتصال بنا علىلمزيــد من االستفسو 

 +962 6 55 20 580     هاتف :
 +962 6 55 33 602     فاكس :

 +962 79 50 55 105خلقي :   
  c e o @ g s c j o .c o mالبريد المتروني  : 

 www. g s  c j o .comالوققع االلمتروني :  

mailto:ceo@gscjo.com
http://www.gscjo.com/

