عاجل ...لطفـا

الرق ـ ـ ــم  :م د 90/90590 /

التاريخ 9990/90/95 :

الســادة  ..............................المحترمين
تحية وبعد ،
يسر النجــم الذهــبي لإلستشارات ( ، )GSCتقديم عرضها الخاص إلدارتمم الوققر  ،للوشاركة في
الولتقى العلوي الوتخصص بعنقان :

متطلبات قيــادة التغـييــر ودورها في تطـويــــر االداء المؤسسي
عيعق ــد فــي يدةنــة اعــبنلق  /تركيــا خـ ـ ـ

والـ ـ ـ
التالـي:

الفتــر ي ـ  ، 8900 /09/98-90/82وضــو الق ـ

زمن المحاضرات والنقاشات  :ي الساعة ( ) 90039

لاحاً – (  ) 99039ظه اًر .

محاضروا الملتقى  :يحاضرون يتخصصقن في الونهجيات االدارية الوتقدية  ،وفي السلل الوثلى إلتخا

الق اررات االدارية االعتراتيجية طقيلة ويتقعبة الودى  ،ويتوتع الوحاضرون بخــلرات عولية

واععه في ه االوج ــا

في العدةد ي الدو العربية .

الهد ف العام للبرنامج :

تبقير الوهارات القيادية واإلدارية لخدية التغيير الوبلقب  ،وتبقير قدراتهم على اعتيعاب التحديات وإدار

جواعات التغيير و قياد الونظوة في طريق التغيير .
االطــار العـــام للبرنامج  :عيتوك الوشاركقن في نهاية اللرنايج ي :

 تبليق الوهار الوكتسلة حق تققع التغيير والتعايل يعه بشكل فعا .

 ربط القياد والتغيير يع النوا ج الوتقفر حق اإلدار والتغيير واإلعتفاد ي

ه ه الع قة

للتخبيط الوناعب للتغيرات القادية.

 تققع يلادرات يقاوية التغيير وإيجاد طرق لتقليل أو التخلص ي يثل ه ه الوخاوف ي أجل
تحقيق األهداف الورجق .

 تخبيط وتنفي عولية التقا ل الوتعلقة بالتغيير ببريقة تساعد على النجاح.

 التعايل يع القيقد التي فرضت ي الثقافات الوقجقد والوساعد على إيجاد طرق للحد ينها
بشكل فعا أو التغلب عليها ببريقة يهنية يختصة.

اوال  :اإلطـار العـام للبرنامج:


يداخل وأنواط اإلدار بي الظروف الم عيكية وبيئة األعوا الوعا ر

 ضرور إحداث التغيير لوقاكلة عقلوة االقتصاد .

 إدراك الحاجة إلى التبقير والتغيير في ضقء نتائج تشخيص القضع الحالي .
 أعاليب التخبيط للتغيير والتبقير :

 .0دور اإلبداع واالبتمار في إدار التغيير .

 .8إدار الجقد الشايلة )  ( T.Q.M.كودخل إلدار التغيير .
 .3الوهارات السلقكية واإلدارية لقاد أنشبة التغيير .
 .4يهارات إدار فرق التغيير .

 .5دبلقياعية اإلدار في خلق وتنوية القعي الوؤيد التجاه التغيير والتبقير .
 ينظوات األعوا الوعا ر في يرحلة يا بعد التغيير :
 .Iإقرار إعتراتيجيات وعياعات التغيير والتبقير .

 .IIتنفي عولية التغيير وإعاد هيكلة األنشبة . Re-structuring
 .IIIيهارات التعايل يع االتجاه الوقاوم للتغيير .

 .IVقيــاأ أ ــر التغييــر علــى كفــاء األداء واالعــتعداد للنــاء حلقــة جدةــد فــي علســلة
التغيير .

 حاالت عولية ويقاق

للعرض والتحليل .

ثانيـا  :المستفيدون من البرنامج :
الودراء والوتخصصقن في إدار التغيير ،الوقظفي

العايلي

في تحسي

عولية األعوا

التجارية،

وأعضاء فريق إدار التغيير ،وينسقق إعاد التنظيم والديج وينف و التغيير الوؤعسي والوهتوقن في تعلم

كيفية إدار التغيير.

ثالثـا :الخدمات المقدمة للمشاركين -:
 االعتقلا في يبار اعبنلق عند القــدوم  ،ونقل الوشاركي الى الفنادق التي يقيوقن بها . -تقديم إعتراحات القهق والشــا خ

فتر إنعقاد الولتقى .

 -قرص يديج لمل يشارك يحتق أه ــم الوقضقعات التي عيتناولها الوحاضرون  ،و قر الفعاليــات .

 تناو طعام العشاء برفقـ ــة باقي الوشاركي بعد إختتام فعاليات اليقم االخير للولتقى على شرفالوشاركي  ،وبإعتضافة خا ة ي النجــم ال هـ ــلي لإلعتشــارات .

 تقزيع شهادات الوشاركة في الولتقى على الوشاركي  ،وتقزيع درع النج ـ ـم ال هل ـ ـي لإلعتشـ ـارات علىكافـ ــة الجهات الوشاركة في الولتقى ب ( )4يشاركي أو أكثر.

 نق ـ ـل الوشاركي الى الوب ــار في اليقم االخير ي أياك إقــايتهم في اعبنلق  ،يقدعي بوثل يااعتقللقا به ي حف ــاو وتمري ــم .

رابعــا  :رسوم التسجيل:

تللغ رعقم التسجيل ( )8899دوالر أيريكي للوشارك القاحد ،شاي ً رعقم

التسجيل والوشاركة في الولتقى  ،وفي حال ترشيح ( )4مشاركين  ،تكون رسوم المشارك الخامس ( مجـــانا )
خامسا :خدمات االقامة  :يوكننا يساعد الوشاركي بتقفير اإلقاية الفندقية بغرف يفرد بأحد الفنادق ()5
نجقم أو فنادق ( )4نجقم باععار تفضيلية للوشاركي .

آيـ ــلي يساهوتمم ي خـ ـ

يقضقعات ه ا الولتقى  ،و لك بهدف تلــاد الوعرفة والخلرات واألفمــار

حق أفضل الووارعات لرفع يستقيات الخلرات الوهنية العالية  ،والمفيلة بتحسي يستقيات االيــان الونشـقد

للوحافظة على ديوــقية الوؤعسات  ،وتحسي يستقيات األداء فيها  ،وكفاء االدارات العليــا بها .
شاكري ويقدري لمم يشاركتمم

وتفضلقا بقلق فائق التقدةـ ـ ـر واالحـ ـترام ،،،

