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

  تحية وبعد ،

إدارة  نظــرًا للظـروف الجوية السائـدة في مدينة اسطنبول حاليـًا ، واستمرار العاصفة الثلجية هناك ، قررت      
  :  العلمي المتخصص بعنوان  الملتقىتأجيل ،  (GSC) النجــم الذهــبي لإلستشارات

 إدارة التغـيير ودورها في تطـويــــر االداء المؤسسي
ليصـب  الموعـد  ، 2017/ 18/01-15الفتـرة مـ  خــــلل  تركيـا/  اسـطنبولمدينـة  كان مقررًا عقـد  فـيوالـــذي  

 وضم  الوصف التالـي:  01/02/2017- 29/01الجديد هو م  تاريخ 
 ( ظهرًا . 02.30)  –( صباحًا  09.30: م  الساعة )    زمن المحاضرات والنقاشات

 تخا  إل ، وفي السبل المثلى  المتقدمة يةمنهجيات االدار المحاضرون متخصصون في   : الملتقىمحاضروا 
 المحاضرون بخــبرات عملية  ، ويتمتع يلة ومتوسطة المدىطو  االستراتيجيةاالدارية القرارات                   
 لعديد م  الدول العربية .افي   في هذاالمجـــال واسعه                  

 ف العام  للبرنامج :الهد 
تطوير المهارات القيادية واإلدارية لخدمة التغيير المطلوب ، وتطوير قدراتهم على استيعاب التحديات وإدارة 

 لتغيير و قيادة المنظمة في طريق التغيير .جماعات ا
 سيتمك  المشاركون في نهاية البرنامج م : االطــار العـــام للبرنامج  :

 .تطبيق المهارة المكتسبة حول توقع التغيير والتعامل معه بشكل فعال 
 علقة ربط القيادة والتغيير مع النما ج المتوفرة حول اإلدارة والتغيير واإلستفادة م  هذ  ال

 للتخطيط المناسب للتغيرات القادمة.
  توقع مبادرات مقاومة التغيير وإيجاد طرق لتقليل أو التخلص م  مثل هذ  المخاوف م  أجل

 تحقيق األهداف المرجوة.
 .تخطيط وتنفيذ عملية التواصل المتعلقة بالتغيير بطريقة تساعد على النجاح 
 لموجودة والمساعدة على إيجاد طرق للحد منها التعامل مع القيود التي فرضت م  الثقافات ا

 بشكل فعال أو التغلب عليها بطريقة مهنية مختصة.

 عاجل ...لطفـا  



 
 

 

 :للبرنامجاإلطـار العـام اوال  :   
     مداخل وأنماط اإلدارة بي  الظروف الكلسيكية وبيئة األعمال المعاصرة 
  . ضرورة إحداث التغيير لمواكبة عولمة االقتصاد 
  التطوير والتغيير في ضوء نتائج تشخيص الوضع الحالي . إدراك الحاجة إلى 
 : أساليب التخطيط للتغيير والتطوير 

 دور اإلبداع واالبتكار في إدارة التغيير .  .1
 كمدخل إلدارة التغيير .  ( .T.Q.M )إدارة الجودة الشاملة  .2
 المهارات السلوكية واإلدارية لقادة أنشطة التغيير .  .3
 يير .مهارات إدارة فرق التغ .4
 دبلوماسية اإلدارة في خلق وتنمية الوعي المؤيد التجا  التغيير والتطوير .  .5

 
 األعمال المعاصرة في مرحلة ما بعد التغيير : منظمات 

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

 التغيير .
  عملية ومواقف للعرض والتحليل .حاالت 

 
 : ثانيـا  : المستفيدون من البرنامج

تحسي  عملية األعمال التجارية، في  الموظفي  العاملي المدراء والمتخصصون في إدارة التغيير، 
وأعضاء فريق إدارة التغيير، ومنسقو إعادة التنظيم والدمج ومنفذو التغيير المؤسسي والمهتمون في تعلم 

 كيفية إدارة التغيير.

 -الخدمات المقدمة للمشاركين :: ثالثـا  

 . بها ون الى الفنادق التي يقيم ونقل المشاركي ،  اسطنبولاالستقبال في مطار  -
 . الملتقىنعقاد ستراحات القهوة خلل فترة إإتقديم    -



 
 

 

 وصور الفعاليــات .الموضوعات التي سيتناولها المحاضرون ، يحتوي أهـــم لكل مشارك قرص مدمج    -
على شرف  للملتقىتناول طعام العشاء برفقــــة باقي المشاركي  بعد إختتام فعاليات اليوم االخير    -

 ة خاصة م  النجــم الذهــــبي لإلستشــارات  .المشاركي  ، وبإستضاف
( مشاركي  4ب )الملتقى في ارات على كافــــة الجهات المشاركة ـــي لإلستشــــم الذهبــــتوزيع درع النج   -

 .أو أكثر
، مودعي  بمثل ما  اسطنبولل المشاركي  الى المطـــار في اليوم االخير م  أماك  إقــامتهم في ــــنق   -

 بلوا به م  حفـــاوة وتكريـــم .استق
 

  رسوم  شاملً  ، للمشارك الواحد دوالر امريكي( 2100تبلغ رسوم التسجيل ) : : رسوم التسجيل رابعــا  
 الخامس ) مجـــانا  ( مشاركين ، تكون رسوم المشارك 4في حال ترشيح )و  ،  الملتقىفي  والمشاركة التسجيل

 
، و لك بهدف تبــادل المعرفة والخبرات واألفكــار  الملتقىموضوعات هذا خـــلل  آمــــلي  مساهمتكم م         

االمــان المنشـود  مستويات، والكفيلة بتحسي   الخبرات المهنية العاليةلرفع مستويات حول أفضل الممارسات 
  . بها  ليــاالعوال المؤسسات ، وتحسي  مستويات األداء فيها ، وكفاءة االدارات ـأمللمحافظة على 

 
 شاكري  ومقدري  لكم مشاركتكم  

                                                                            وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام ،،،
 

 
 
 -: لمزيــد من االستفسار والحجز ، يمكنكم االتصال بنا علىو 
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