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الرق ـ ـ ــم  :م د 81/70300 /

التاريخ 8781/70/88 :

سعــــادة السيد المديــــر العــــام االكـــــرم
تحية وبعد ،
يسر النجــم الذهــبي لإلستشارات ( ، )GSCتقديم عرضها الخاص إلدارتمم الوققر  ،للوشاركة في
الولتقى العلوي الوتخصص بعنقان :

متطلبــات إدارة التغـييــر ودورها في تطـويــــر االداء المؤسسي
وال ــذي سيعقـد في مدينة اسطنبقل  /تركيا خ ــالل الفتر من  ، 8500 /50/50-50وضون القصف التالـي:

زمن المحاضرات والنقاشات  :من الساعة (  ) 70037صباحاً – (  ) 78037ظه اًر .
محاضروا الملتقى  :محاضرون متخصصقن في الونهجيات االدارية الوتقدمة  ،وفي السبل الوثلى إلتخا

الق اررات االدارية االستراتيجية طقيلة ومتقسطة الودى  ،ويتوتع الوحاضرون بخــبرات عولية

واسعه في هذاالوج ــال في العديد من الدول العربية .

الهد ف العام للبرنامج :

تطقير الوهارات القيادية واإلدارية لخدمة التغيير الوطلقب  ،وتطقير قدراتهم على استيعاب التحديات وإدار

جواعات التغيير و قياد الونظوة في طريق التغيير .

االطــار العـــام للبرنامج  :سيتوكن الوشاركقن في نهاية البرنامج من:

 تطبيق الوهار الوكتسبة حقل تققع التغيير والتعامل معه بشكل فعال.

 ربط القياد والتغيير مع النوا ج الوتقفر حقل اإلدار والتغيير واإلستفاد من هذه العالقة
للتخطيط الوناسب للتغيرات القادمة.

 تققع مبادرات مقاومة التغيير وإيجاد طرق لتقليل أو التخلص من مثل هذه الوخاوف من أجل
تحقيق األهداف الورجق .

 تخطيط وتنفيذ عولية التقاصل الوتعلقة بالتغيير بطريقة تساعد على النجاح.

 التعامل مع القيقد التي فرضت من الثقافات الوقجقد والوساعد على إيجاد طرق للحد منها
بشكل فعال أو التغلب عليها بطريقة مهنية مختصة.

اوال  :اإلطـار العـام للبرنامج:


مداخل وأنواط اإلدار بين الظروف المالسيكية وبيئة األعوال الوعاصر

 ضرور إحداث التغيير لوقاكبة عقلوة االقتصاد .

 إدراك الحاجة إلى التطقير والتغيير في ضقء نتائج تشخيص القضع الحالي .
 أساليب التخطيط للتغيير والتطقير :

 .0دور اإلبداع واالبتمار في إدار التغيير .

 .8إدار الجقد الشاملة )  ( T.Q.M.كودخل إلدار التغيير .
 .3الوهارات السلقكية واإلدارية لقاد أنشطة التغيير .
 .4مهارات إدار فرق التغيير .

 .0دبلقماسية اإلدار في خلق وتنوية القعي الوؤيد التجاه التغيير والتطقير .
 منظوات األعوال الوعاصر في مرحلة ما بعد التغيير :
 .Iإقرار إستراتيجيات وسياسات التغيير والتطقير .

 .IIتنفيذ عولية التغيير وإعاد هيكلة األنشطة . Re-structuring
 .IIIمهارات التعامل مع االتجاه الوقاوم للتغيير .

 .IVقيــاأ أ ــر التغييــر علــى كفــاء األداء واالســتعداد لبنــاء حلقــة جديــد فــي سلســلة
التغيير .

 حاالت عولية ومقاقف للعرض والتحليل .
ثانيـا  :المستفيدون من البرنامج :
الودراء والوتخصصقن في إدار التغيير ،الوقظفين العاملين في تحسين عولية األعوال التجارية،

وأعضاء فريق إدار التغيير ،ومنسقق إعاد التنظيم والدمج ومنفذو التغيير الوؤسسي والوهتوقن في تعلم

كيفية إدار التغيير.

ثالثـا :الخدمات المقدمة للمشاركين -:
 االستقبال في مطار اسطنبقل عند القــدوم  ،ونقل الوشاركين الى الفنادق التي يقيوقن بها . -تقديم إستراحات القهق والشــاي خالل فتر إنعقاد الولتقى .

 -قرص مدمج لمل مشارك يحتقي أه ــم الوقضقعات التي سيتناولها الوحاضرون  ،وصقر الفعاليــات .

 تناول طعام العشاء برفقـ ــة باقي الوشاركين بعد إختتام فعاليات اليقم االخير للولتقى على شرفالوشاركين  ،وبإستضافة خاصة من النجــم الذهـ ــبي لإلستشــارات .

 تقزيع شهادات الوشاركة في الولتقى على الوشاركين  ،وتقزيع درع النج ـ ـم الذهب ـ ـي لإلستشـ ـارات علىكافـ ــة الجهات الوشاركة في الولتقى ب ( )4مشاركين أو أكثر.

 نق ـ ـل الوشاركين الى الوط ــار في اليقم االخير من أماكن إقــامتهم في اسطنبقل  ،مقدعين بوثل مااستقبلقا به من حف ــاو وتمري ــم .

رابعــا  :رسوم التسجيل:

تبلغ رسقم التسجيل ( )2200دوالر امريكي للوشارك القاحد ،شامالً رسقم

التسجيل والوشاركة في الولتقى  ،وفي حال ترشيح ( )4مشاركين  ،تكون رسوم المشارك الخامس ( مجـــانا )
خامسا :خدمات االقامة  :يوكننا مساعد الوشاركين بتقفير اإلقامة الفندقية بغرف مفرد بأحد الفنادق ()0
نجقم أو فنادق ( )4نجقم باسعار تفضيلية للوشاركين .

آمـ ــلين مساهوتمم من خ ــالل مقضقعات هذا الولتقى  ،و لك بهدف تبــادل الوعرفة والخبرات واألفمــار
حقل أفضل الووارسات لرفع مستقيات الخبرات الوهنية العالية  ،والمفيلة بتحسين مستقيات االمــان الونشـقد

للوحافظة على ديوــقمة الوؤسسات  ،وتحسين مستقيات األداء فيها  ،وكفاء االدارات العليــا بها .
شاكرين ومقدرين لمم مشاركتمم

وتفضلقا بقبقل فائق التقديـ ـ ـر واالحـ ـترام ،،،

ولمزيــد من االستفسار والحجز  ،يمكنكم االتصال بنا على -:
هاتف :

فاكس :

+068 6 00 87 017

+068 6 00 33 678

خلقي +068 00 07 00 870 :

البريد المتروني c e o @ g s c j o .c o m :

الوققع االلمتروني www. g s c j o .com :

