
 

 

 

 20220/18ـم : م د / ــــــالرق

 11/20/0218 التاريخ :

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

  تحية وبعد ،

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

 ر ودورها في تطـويــــر االداء المؤسسيــإدارة التغـييمتطلبــات 
 وضون القصف التالـي:  ، 1108 /10/10-10الفتر  من خـــالل  اسطنبقلفي مدينة  والـــذي  سيعقـد 

 .( ظهرًا  20032)  –( صباحًا  20032: من الساعة )    زمن المحاضرات والنقاشات
 ، وفــي الســبم الو لــى  الوتقدمــة يــةونهجيــاا اادار المحاضــرون متخصصــقن فــي   : الملتقــ محاضــروا 

 الوحاضرون بخــبراا عولية واسـع  ، ويتوتع طقيلة ومتقسطة الودى ااستراتيجيةاادارية تخا  القراراا إل
 لعديد من الدول العربية .افي   في هذاالوجـــال

 ف العام  للبرنامج :الهد
تطقير الوهاراا القيادية واإلدارية لخدمة التغيير الوطلقب ، وتطقير قدراتهم على استيعاب التحدياا 

 وإدار  جواعاا التغيير و قياد  الونظوة في طريق التغيير .
 سيتوكن الوشاركقن في نهاية البرنامج من: االطــار العـــام للبرنامج  :

 ير والتعامم مع  بشكم فعال.تطبيق الوهار  الوكتسبة حقل تققع التغي 
  ربط القياد  والتغيير مع النوا ج الوتقفر  حقل اإلدار  والتغيير واإلستفاد  من هذه العالقة

 للتخطيط الوناسب للتغيراا القادمة.
  تققع مبادراا مقاومة التغيير وإيجاد طرق لتقليم أو التخلص من م م هذه الوخاوف من

 أجم تحقيق األهداف الورجق .
 طيط وتنفيذ عولية التقاصم الوتعلقة بالتغيير بطريقة تساعد على النجاح.تخ 
  التعامم مع القيقد التي فرضت من ال قافاا الوقجقد  والوساعد  على إيجاد طرق للحد

 منها بشكم فعال أو التغلب عليها بطريقة مهنية مختصة.

 عاجل ...لطفـا  



 

 

 

 :للبرنامجاإلطـار العـام اوال  :   
      بين الظروف المالسيكية وبيئة األعوال الوعاصر  مداخم وأنواط اإلدار 
  . ضرور  إحداث التغيير لوقاكبة عقلوة ااقتصاد 
  . إدراك الحاجة إلى التطقير والتغيير في ضقء نتائج تشخيص القضع الحالي 
 : أساليب التخطيط للتغيير والتطقير 

 دور اإلبداع واابتمار في إدار  التغيير .  .0
 كودخم إلدار  التغيير .  ( .T.Q.M )ة إدار  الجقد  الشامل .1
 الوهاراا السلقكية واإلدارية لقاد  أنشطة التغيير .  .3
 مهاراا إدار  فرق التغيير . .0
ـــــق وتنويـــــة الـــــقعي الو يـــــد اتجـــــاه التغييـــــر  .5 دبلقماســـــية اإلدار  فـــــي خل

 والتطقير . 
 
 األعوال الوعاصر  في مرحلة ما بعد التغيير : منظواا 

I.  . إقرار إستراتيجياا وسياساا التغيير والتطقير 
II.  تنفيذ عولية التغيير وإعاد  هيكلة األنشطةRe-structuring . 
III.  . مهاراا التعامم مع ااتجاه الوقاوم للتغيير 
IV. علــى كفــاء  األداء وااســتعداد لبنــاء حلقــة جديــد  فــي  قيــاأ أ ــر التغييــر

 سلسلة التغيير .
  التحليم .عولية ومقاقف للعرض و حااا 

 
 
 : ثانيـا  : المستفيدون من البرنامج 

في تحسين عولية األعوال التجارية،  الوقظفين العاملينالودراء والوتخصصقن في إدار  التغيير، 
وأعضاء فريق إدار  التغيير، ومنسقق إعاد  التنظيم والدمج ومنفذو التغيير الو سسي والوهتوقن 

 في تعلم كيفية إدار  التغيير.

 

 



 

 

 

 -الخدمات المقدمة للمشاركين :: الثـا  ث

 . بها قن الى الفنادق التي يقيو ونقم الوشاركين، عند القــدوم  اسطنبقلااستقبال في مطار  -
 . الولتقىنعقاد خالل فتر  إوالشــاي ستراحاا القهق  إتقديم    -
قر وصالوقضقعاا التي سيتناولها الوحاضرون ، يحتقي أهـــم لمم مشارك قرص مدمج    -

 الفعاليــاا .
اراا ـــي لإلستشــــم الذهبــــتقزيع درع النجتقزيع شهاداا الوشاركة في الولتقى على الوشاركين ، و    -

 .( مشاركين أو أك ر0ب )الولتقى في على كافــــة الجهاا الوشاركة 
، مقدعين بو م  اسطنبقلم الوشاركين الى الوطـــار في اليقم ااخير من أماكن إقــامتهم في ــــنق   -

 ما استقبلقا ب  من حفـــاو  وتمريـــم .
 

  رسقم  شامالً  ، للوشارك القاحد دوار أمريكي( 1111تبلغ رسقم التسجيم ): : رسوم التسجيل رابعــا  
 ) مجـــانا  (  الخامس( مشاركين ، تكون رسوم المشارك 4في حال ترشيح )و،  والوشاركة التسجيم

  
  بأحد الفنادق بتقفير اإلقامة الفندقية بغرف مفرد يوكننا مساعد  الوشاركينقامة : خامسا : خدمات اال

 تفضيلية للوشاركين .ر اسعا( نجقم ب0فنادق ) أونجقم (  5)
، و لك بهدف تبــادل الوعرفة والخبراا  الولتقىمقضقعاا هذا آمــــلين مساهوتمم من خـــالل         

 مستقياا، والمفيلة بتحسين  الخبراا الوهنية العاليةلرفع مستقياا اا واألفمــار حقل أفضم الووارس
الو سساا ، وتحسين مستقياا األداء فيها ، وكفاء  ااداراا  ديوــقمةللوحافظة على اامــان الونشـقد 

  . بها  العليــا
 

      ترام ،،،ـــر وااحـــــوتفضلقا بقبقل فائق التقدي
                                                                     

 


