عاجل ...لطفـا

الرق ـ ـ ــم  :م د 022/20720 /

التاريخ 0202/20/21 :

الســادة المحترمين
تحية وبعد ،
يسر النجــم الذهــبي لإلستشارات ( ، )GSCتقديم عرضها الخاص إلدارتكم الموقـ ـ ـرة ،

بدعــوتكم

للمشاركة في الملتق ــى العلمي المتخصص بعنوان :

متطلبــات إدارة التغيــير ودورها في تطـويــــر االداء المؤسسي
وال ــذي سيعقـد في مدينة إسطنبول  /تركيا خ ــالل الفترة من  ، 0272 /20/02-71وضمن الوصف التالـي:

زمن المحاضرات والنقاشات  :من الساعة (  ) 22032صباحاً – (  ) 20032ظه اًر .
محاضروا الملتقـــى  :محاضرون متخصصون في المنهجيات اإلداريــة المتقدمة  ،وفي السبل المثلى إلتخاذ

الق اررات اإلداريــة اإلستراتيجية طويلة ومتوسطة المدى  ،ويتمتع المحاضرون بخــبرات عملية

واسعه في هذاالمج ــال في العديد من الدول العربية .

الهدف العـــــام للملتقـــى :

تطويـ ـ ـ ـر المهــارات القياديــة واإلداريـ ــة لخدمــة التليـ ــير المطلــود  ،وتطــوير قــدراتهم علــى اســتيعاد التحــديات

وإدارة جماعات التليــير و قيادة المنظمة في طريق التليــير .

اإلطــار العـــام للملتقـــى  :سيتمكن المشاركون في نهاية الملتق ــى من:

 تطبيق المهارة المكتسبة حول توقع التليــير والتعامل معه بشكل فعال.

 ربط القي ـ ـادة والتليــير مع النماذج المتوفرة حول اإلدارة والتليــير  ،وكيفيــة اإلستفادة من هذه
العالقة  ،للتخطيط المناسب للتليرات القادمـ ـ ـة.

 توقع مبادرات مقاومة التليــير  ،وإيجاد طرق لتقليل أو التخلص من مثل هذه المخاوف  ،من
أجل تحقيق األهداف اإلستراتيجي ــة .

 تخطيط وتنفيذ عملية التواصل المتعلقة بالتليــير  ،بطرق مثــلى تساعد على النجاح.

 التعامل مع القيود التي فرضت من الثقافات الموجودة  ،والمساعدة على إيجاد ط ـ ـرق للحد منها
بشكل فع ـ ـال  ،أو التللب عليها بأدوات مهنية متخصصة.

اوال  :المحــاور الرئيسيــة للملتقـــى :


مداخـ ـل وأنمـ ـ ـاط اإلدارة بين الظروف الكالسيكية  ،وبيئة األعمال المعاصرة ,

 ضرورة إحـ ـ ـداث التليــير لمواكب ـ ـة عولم ـ ـة اإلقتصاد .

 إدراك الحاجة إلى التطويـ ـر والتليــير  ،في ضوء نتائج تشخيص الوضع الح ـ ـالي .
 أساليب التخطيط للتليــير والتطوير :

 .7دور اإلب ـ ـداع واالبتكار في إدارة التليــير .

 .0إدارة الجـ ـودة الشاملة )  ( T.Q.M.كمدخل إلدارة التليــير .
 .0المهارات السلوكية واإلداريــة لق ـ ـ ـادة أنشطة التليــير .
 .4مهـ ـارات إدارة ف ـ ـرق التليــير .

 .5دبلوماسية اإلدارة في خلق وتنمية الوعي المؤيد إلتجاه التليــير والتطويـ ـ ـر .
 منظمات األعمال المعاصرة في مرحلة ما بعد التليــير :
 .Iإقـ ـ ـرار إستراتيجيات وسياسات التليــير والتطويـ ـ ـر .

 .IIتنفيذ عملية التليــير وإعادة هيكلة األنشطة . Re-structuring
 .IIIمهارات التعامل مع االتجـ ـ ـاه المقاوم للتليــير .

 .IVقياس أثر التليــير على كفاءة األداء  ،واالستعداد لبناء سالسل التليــير .

 حاالت عملية ومواقف للع ـ ـرض والتحليل .

ثانيــــا :الخدمــــات المقدمـــة للمشاركين -:
 اإلستقبال في مطار إسطنبول عند القــدوم  ،ونقل المشاركين الى الفنادق التي يقيمون بها . -تقديم إستراحات القهوة والشــاي خالل فترة إنعقاد الملتق ــى .

 -قرص مدمج لكل مشارك يحتوي أه ــم الموضوعات التي سيتناولها المحاضرون  ،وصور الفعاليــات .

 تناول طعام العشاء برفقـ ــة باقي المشاركين بعد إختتام فعاليات اليوم االخير للملتق ــى على شرفالمشاركين  ،وبإستضافة خاصة من النجــم الذهـ ــبي لإلستشــارات .

 توزيع شهادات المشاركة في الملتق ــى على المشاركين  ،وتوزيع درع النج ـ ـم الذهب ـ ـي لإلستشـ ـاراتعلى كافـ ــة الجهات المشاركة في الملتق ــى د ( )4مشاركين أو أكثر.

 نق ـ ـل المشاركين الى المط ــار في اليوم االخير من أماكن إقــامتهم في إسطنبول  ،مودعين بمثل مااستقبلوا به من حف ــاوة وتكري ــم .

ثانيـا  :المستفيدون من الملتقـــى :
ال ـم ـ ـدراء والمتخصصون في إدارة التليــير ،الموظفين العاملين في تحسين عملية األعمال التجارية،

وأعضاء فريق إدارة التليــير ،ومنسقو إعادة التنظيم والدمج ومنفذو التليــير المؤسسي والمهتمون في

تعلم كيفية إدارة التليــير.

رابعــا  :رسوم التسجيل:

تبلغ رسوم التسجيل ( )0722دوالر امريكي للمشارك الواحـ ــد ،شامالً رسوم

التسجيل والمشاركة في الملتق ــى  ،وفي حال ترشيح ( )4مشاركين  ،تكون رسوم المشارك الخامس ( مجـــانا )
خامسا :خدمات االقامة  :يمكننا مساع ـ ــدة المشاركين بتوف ـ ـ ــير اإلق ـ ـ ــامة الفندقية بلرف مف ـ ـ ــردة بأحد

الفن ـ ــادق ( )5نجوم أو فنادق ( )4نجوم  ،وباسعار تفضيلية للمشاركين .

آمـ ــلين مساهمتكم من خ ــالل موضوعات هذا الملتق ــى  ،وذلك بهدف تبــادل المعرفة والخبرات واألفكــار

حول أفضل الممارسات لرفع مستويات الخبرات المهنية العالية  ،والكفيلة بتحسين مستويات االداء المنشـود
للمحافظة على ديمــومة المؤسسات  ،وتحسين مستويات العمــل فيها  ،وكفـ ــاءة االدارات المختلفــة بها .
شاكري ـ ـن ومقدريـ ـ ـن لكم مشاركتكم
وتفضلوا بقبـ ـ ــول فائـ ـ ــق التقدي ـ ـ ــر واإلح ـ ـ ــترام ،،،

