
 
 

 

 03700/17ـم : م د / ــــــالرق

 21/03/2017 التاريخ :

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

  تحية وبعد ،

 للوشاركة في ،  رةـــــــدارتمم الوققإلتقديم عرضها الخاص ،  (GSC) النجــم الذهــبي لإلستشاراتيسر       
  :  العلوي الوتخصص بعنقان  ولتقىال

 ر ودورها في تطـويــــر االداء المؤسسيــإدارة التغـييمتطلبــات 
 وضون القصف التالـي:  ، 2017 /12/04-10الفترة من خـــالل  تركيا/  اسطنبقلفي مدينة  والـــذي  سيعقـد 

 ( ظهرًا . 02.30)  –( صباحًا  09.30: من الساعة )    زمن المحاضرات والنقاشات
 تخا  إل ، وفي السبل الوثلى  الوتقدمة يةونهجيات االدار المحاضرون متخصصقن في   : الملتقىمحاضروا 

 الوحاضرون بخــبرات عولية  ، ويتوتع طقيلة ومتقسطة الودى االستراتيجيةاالدارية القرارات                   
 لعديد من الدول العربية .افي   في هذاالوجـــال واسعه                  

 ف العام  للبرنامج :الهد 
تطقير الوهارات القيادية واإلدارية لخدمة التغيير الوطلقب ، وتطقير قدراتهم على استيعاب التحديات وإدارة 

 جواعات التغيير و قيادة الونظوة في طريق التغيير .
 البرنامج من:سيتوكن الوشاركقن في نهاية  االطــار العـــام للبرنامج  :

 .تطبيق الوهارة الوكتسبة حقل تققع التغيير والتعامل معه بشكل فعال 
  ربط القيادة والتغيير مع النوا ج الوتقفرة حقل اإلدارة والتغيير واإلستفادة من هذه العالقة

 للتخطيط الوناسب للتغيرات القادمة.
 ن مثل هذه الوخاوف من أجل تققع مبادرات مقاومة التغيير وإيجاد طرق لتقليل أو التخلص م

 تحقيق األهداف الورجقة.
 .تخطيط وتنفيذ عولية التقاصل الوتعلقة بالتغيير بطريقة تساعد على النجاح 
  التعامل مع القيقد التي فرضت من الثقافات الوقجقدة والوساعدة على إيجاد طرق للحد منها

 بشكل فعال أو التغلب عليها بطريقة مهنية مختصة.

 عاجل ...لطفـا  



 
 

 

 :للبرنامجاإلطـار العـام  اوال  :  
     مداخل وأنواط اإلدارة بين الظروف المالسيكية وبيئة األعوال الوعاصرة 
  . ضرورة إحداث التغيير لوقاكبة عقلوة االقتصاد 
  . إدراك الحاجة إلى التطقير والتغيير في ضقء نتائج تشخيص القضع الحالي 
 : أساليب التخطيط للتغيير والتطقير 

 واالبتمار في إدارة التغيير .  دور اإلبداع .1
 كودخل إلدارة التغيير .  ( .T.Q.M )إدارة الجقدة الشاملة  .2
 الوهارات السلقكية واإلدارية لقادة أنشطة التغيير .  .3
 مهارات إدارة فرق التغيير . .4
 دبلقماسية اإلدارة في خلق وتنوية القعي الوؤيد التجاه التغيير والتطقير .  .5

 
 عاصرة في مرحلة ما بعد التغيير :األعوال الو منظوات 

I.  . إقرار إستراتيجيات وسياسات التغيير والتطقير 
II.  تنفيذ عولية التغيير وإعادة هيكلة األنشطةRe-structuring . 
III.  . مهارات التعامل مع االتجاه الوقاوم للتغيير 
IV. علــى كفــاءة األداء واالســتعداد لبنــاء حلقــة جديــدة فــي سلســلة  قيــاأ أ ــر التغييــر

 التغيير .
  عولية ومقاقف للعرض والتحليل .حاالت 

 : ثانيـا  : المستفيدون من البرنامج 

في تحسين عولية األعوال التجارية،  الوقظفين العاملينالودراء والوتخصصقن في إدارة التغيير، 
قق إعادة التنظيم والدمج ومنفذو التغيير الوؤسسي والوهتوقن في تعلم وأعضاء فريق إدارة التغيير، ومنس

 كيفية إدارة التغيير.

 -الخدمات المقدمة للمشاركين :: ثالثـا  

 . بها قن الى الفنادق التي يقيو ونقل الوشاركين، عند القــدوم  اسطنبقلاالستقبال في مطار  -
 . الولتقىقاد نعخالل فترة إوالشــاي ستراحات القهقة إتقديم    -
 وصقر الفعاليــات .الوقضقعات التي سيتناولها الوحاضرون ، يحتقي أهـــم لمل مشارك قرص مدمج    -



 
 

 

على شرف  للولتقىتناول طعام العشاء برفقــــة باقي الوشاركين بعد إختتام فعاليات اليقم االخير    -
 ات  .الوشاركين ، وبإستضافة خاصة من النجــم الذهــــبي لإلستشــار 

ارات على ـــي لإلستشــــم الذهبــــتقزيع درع النجتقزيع شهادات الوشاركة في الولتقى على الوشاركين ، و    -
 .( مشاركين أو أكثر4ب )الولتقى في كافــــة الجهات الوشاركة 

وثل ما ، مقدعين ب اسطنبقلل الوشاركين الى الوطـــار في اليقم االخير من أماكن إقــامتهم في ــــنق   -
 استقبلقا به من حفـــاوة وتمريـــم .

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

 ) مجـــانا  (  الخامس( مشاركين ، تكون رسوم المشارك 4في حال ترشيح )و،  الولتقىفي  والوشاركة التسجيل
  

 (   5بتقفير اإلقامة الفندقية بغرف مفردة بأحد الفنادق ) يوكننا مساعدة الوشاركيناقامة : خامسا : خدمات اال
 تفضيلية للوشاركين .ر اسعا( نجقم ب4فنادق ) أونجقم                             

      
برات واألفمــار حقل ، و لك بهدف تبــادل الوعرفة والخ الولتقىمقضقعات هذا آمــــلين مساهوتمم من خـــالل    

االمــان الونشـقد  مستقيات، والمفيلة بتحسين  الخبرات الوهنية العاليةلرفع مستقيات أفضل الووارسات 
  . بها  العليــاالوؤسسات ، وتحسين مستقيات األداء فيها ، وكفاءة االدارات  ديوــقمةللوحافظة على 

 
 شاكرين ومقدرين لمم مشاركتمم  

                                                                            ترام ،،،ـــر واالحـــــفائق التقديوتفضلقا بقبقل 

 
 -: لمزيــد من االستفسار والحجز ، يمكنكم االتصال بنا علىو 
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