
 
 

 

 20720/022ـم : م د / ــــــالرق

 21/20/0202 التاريخ :

 المحترمينالســادة                            

  تحية وبعد ،

تقديم عرضها الخاص إلدارتكم الموقـــــرة ،  بدعــوتكم ،  (GSC) النجــم الذهــبي لإلستشاراتيسر       
  :  الملتقـــى العلمي المتخصص بعنوان  للمشاركة في

 متطلبــات إدارة التغيــير ودورها في تطـويــــر االداء المؤسسي 
 وضمن الوصف التالـي:  ، 0272/ 02/20-71الفترة من خـــالل  تركيا/  سطنبولإفي مدينة  والـــذي  سيعقـد 

 ( ظهرًا . 20032)  –( صباحًا  22032: من الساعة )    زمن المحاضرات والنقاشات
 إلتخاذ  ، وفي السبل المثلى  المنهجيات اإلداريــة المتقدمةمحاضرون متخصصون في   : الملتقـــىمحاضروا 

 ، ويتمتع المحاضرون بخــبرات عملية  القرارات اإلداريــة اإلستراتيجية طويلة ومتوسطة المدى                  
 لعديد من الدول العربية .افي   جـــالفي هذاالم واسعه                  

 ام  للملتقـــى :ـــــف العالهد
ـــتطوي ـــير المطلــود ، وتطــوير قــدراتهم علــى اســتيعاد التحــديات ــــ ـــة لخدمــة التليـ ر المهــارات القياديــة واإلداريـ

 وإدارة جماعات التليــير و قيادة المنظمة في طريق التليــير .
 

 سيتمكن المشاركون في نهاية الملتقـــى من: ـــى  :اإلطــار العـــام للملتق
 .تطبيق المهارة المكتسبة حول توقع التليــير والتعامل معه بشكل فعال 
 اإلستفادة من هذه كيفيــة و ، ادة والتليــير مع النماذج المتوفرة حول اإلدارة والتليــير ــــربط القي

 ة.ـــــللتخطيط المناسب للتليرات القادم، العالقة 
  من ، وإيجاد طرق لتقليل أو التخلص من مثل هذه المخاوف ، توقع مبادرات مقاومة التليــير

 اإلستراتيجيـــة  .أجل تحقيق األهداف 
  تساعد على النجاح.ق مثــلى بطر ، تخطيط وتنفيذ عملية التواصل المتعلقة بالتليــير 
  رق للحد منها ــــوالمساعدة على إيجاد ط ،التعامل مع القيود التي فرضت من الثقافات الموجودة

 صة.خصمهنية مت بأدواتأو التللب عليها ، ال ــــبشكل فع

 عاجل ...لطفـا  



 
 

 

 :اوال  : المحــاور الرئيسيــة للملتقـــى   
    وبيئة األعمال المعاصرة ، اط اإلدارة بين الظروف الكالسيكية ـــــل وأنمـــمداخ, 
 قتصاد . ة اإلــــعولمة ــــداث التليــير لمواكبـــــضرورة إح 
 الي . ــــفي ضوء نتائج تشخيص الوضع الح، ر والتليــير ـــإدراك الحاجة إلى التطوي 
 : أساليب التخطيط للتليــير والتطوير 

 داع واالبتكار في إدارة التليــير . ــــدور اإلب .7
 كمدخل إلدارة التليــير .  ( .T.Q.M )ودة الشاملة ـــإدارة الج .0
 ادة أنشطة التليــير . ــــــالسلوكية واإلداريــة لقالمهارات  .0
 رق التليــير .ــــارات إدارة فـــمه .4
 ر . ـــــتجاه التليــير والتطويدبلوماسية اإلدارة في خلق وتنمية الوعي المؤيد إل .5

 
 األعمال المعاصرة في مرحلة ما بعد التليــير : منظمات 

I. ر . ـــــتليــير والتطويرار إستراتيجيات وسياسات الـــــإق 
II.  تنفيذ عملية التليــير وإعادة هيكلة األنشطةRe-structuring . 
III. اه المقاوم للتليــير . ـــــمهارات التعامل مع االتج 
IV. التليــير . سالسلواالستعداد لبناء ، على كفاءة األداء  قياس أثر التليــير 

  رض والتحليل .ــــعملية ومواقف للعحاالت 
 

 -ة للمشاركين :ـــات المقدمــــالخدم: ـــا  ثانيـ

 . بها ون الى الفنادق التي يقيم ونقل المشاركين، عند القــدوم  إسطنبولستقبال في مطار اإل -
 تقديم إستراحات القهوة والشــاي خالل فترة إنعقاد الملتقـــى .   -
 وصور الفعاليــات .ضرون ، الموضوعات التي سيتناولها المحايحتوي أهـــم لكل مشارك قرص مدمج    -
على شرف  للملتقـــىتناول طعام العشاء برفقــــة باقي المشاركين بعد إختتام فعاليات اليوم االخير    -

 المشاركين ، وبإستضافة خاصة من النجــم الذهــــبي لإلستشــارات  .
ارات ـــي لإلستشــــم الذهبــــتوزيع درع النجتوزيع شهادات المشاركة في الملتقـــى على المشاركين ، و    -

 .( مشاركين أو أكثر4د )الملتقـــى في على كافــــة الجهات المشاركة 
، مودعين بمثل ما  إسطنبولل المشاركين الى المطـــار في اليوم االخير من أماكن إقــامتهم في ــــنق   -

 ستقبلوا به من حفـــاوة وتكريـــم .ا



 
 

 

 
 : لملتقـــىثانيـا  : المستفيدون من ا

في تحسين عملية األعمال التجارية،  الموظفين العامليندراء والمتخصصون في إدارة التليــير، ــــمــال
وأعضاء فريق إدارة التليــير، ومنسقو إعادة التنظيم والدمج ومنفذو التليــير المؤسسي والمهتمون في 

 تعلم كيفية إدارة التليــير.

 

 للمشارك الواحــــد،  شاماًل رسوم   دوالر امريكي( 0722تبلغ رسوم التسجيل )  :: رسوم التسجيلرابعــا  
 ( مشاركين ، تكون رسوم المشارك الخامس ) مجـــانا  ( 4في حال ترشيح )و،  الملتقـــىالتسجيل والمشاركة في 

  
 ـامة الفندقية بلرف مفـــــــردة بأحد يمكننا مساعـــــدة المشاركين بتوفـــــــير اإلقــــــخامسا : خدمات االقامة : 
 ( نجوم ، وباسعار تفضيلية للمشاركين .   4( نجوم أو فنادق )5)  الفنـــــادق                             
                             

فة والخبرات واألفكــار ، وذلك بهدف تبــادل المعر  موضوعات هذا الملتقـــىآمــــلين مساهمتكم من خـــالل         
االداء المنشـود  مستويات، والكفيلة بتحسين لرفع مستويات الخبرات المهنية العالية حول أفضل الممارسات 

  للمحافظة على ديمــومة المؤسسات ، وتحسين مستويات العمــل فيها ، وكفــــاءة االدارات المختلفــة بها  .
    

 شاركتكمن لكم مـــــن ومقدريــــشاكري
 وتفضلوا بقبــــــول فائــــــق التقديـــــــر واإلحـــــــترام ،،،

                                                                                                                             

 


