
® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or reproduction of the 

contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against the user.

إدارة الثقافة والتواصل والتغيير االستراتيجي ®

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

® االستراتيجي  والتغيير  والتواصل  الثقافة  إدارة 

محتويات األساسية:

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER

مقدمة:
إن أفضل استراتيجية تم صياغتها لن يُكتب لها النجاح ما لم يتم شرحها لكافة العاملين في 
المنظمة ويتم فهمها وخلق شعور بالوالء لها والحرص على تنفيذها لدى جميع العاملين.

من هنا كان من الضروري تطوير خطط فعالة لشرح االستراتيجية لكافة فئات أصحاب 
هذه  إليصال  قناة  وأفضل  فئة  لكل  إيصالها  المطلوب  الرسالة  بتحديد  وذلك  المصلحة 
عن  واإلجابة  المعلومات  تدفق  لضمان  االتجاهين  في  للتواصل  قنوات  وفتح  الرسالة 
فئات  كافة  ربط  األمر  يتطلب  كما  والمالحظات.  للمداخالت  واالستجابة  التساؤالت 
كن كل فريق من تحديد نطاق مساهمته في  العاملين باستراتيجية المنظمة على نحو يُمَّ
أنه  كما  ككل.  المنظمة  أهداف  مؤشرات  وتحديد   Line–of-Sight بوضوح  تحقيقها 
 High Performance واإلنجاز  األداء  على  تركز  ثقافة عمل  خلق  الضروري  من 

Culture وتربط منظومة المكافآت باألداء االستراتيجي. 

علمية  بمنهجية  االستراتيجية  تطبيق  يتطلبها  التي  التغيير  عمليات  إدارة  يجب  وأخيراً 
تضمن خلق وتهيئة المناخ الالزم لشحذ كل طاقات وموارد المنظمة نحو تحقيق األهداف 

االستراتيجية

أهداف البرنامج:

مع استكمال الربناجم، سيصبح الماشرك قادر عيل:

	w.إدراك أهمية التواصل الفعال وإدارة التغيير لضمان نجاح تنفيذ االستراتيجية
	w.تطوير خطة تواصل تناسب كل فئة من فئات أصحاب المصلحة
	w0اختيار قنوات وأدوات التواصل المناسبة واألسلوب األمثل الستخدامهم
	w.تحديد عناصر ثقافة األداء المرتفع
	w العاملين تفاعل  بمستوى  االرتقاء  خاللها  من  يمكن  التي  المختلفة  الطرق  فهم 

والشعور بالمسؤولية.
	w.تحديد وسائل متعددة لخلق بيئة تحث على االبتكار
	w.تحديد المراحل المختلفة إلدارة التغيير
	w.التمييز بين إدارة التغيير وقيادة التحول
	wفى أسلوب التغيير ADKAR استخدام أحدث الطرق
	w.إتخاذ التغييركفرصة للدافع الذاتي واالبتكار
	wتخطيط وتنفيذ عملية التواصل المتعلقة بالتغيير بطريقة تساعد على النجاح

أاسسيات يف إدارة االبتكار واإلبداع:

	wمفهوم االبتكار واالبداع
	wتعريف االبتكار من خالل السوق
	wالمجتمع االبتكاري
	wعلم نماذج االبتكار
	wالتفكير االبتكاري

طبيعة التغيري واالبتكار:

	wعملية التغيير
	wالتغيير المخطط
	wالغايات التنظيمية للتغيير
	w هل هي فلسفة أصنعها صحيحة للمرة

االولى؟
	wالتمييز بين التغيير واالبتكار
	w االتجاهات الرئيسية للعالقات بين التغيير

واالبتكار
	wأثر التغيير واالبتكار على المنظمة
	wالمقاومة للتغيير

العوامل الرئيسية ألحداث التغيري 
المؤسيس:

	wفهم التغيير من منظور ثقافة المؤسسة
	wمكونات ثقافة المؤسسة او الشركة
	w اشكال التغيير الثقافي في المؤسسات

والشركات
	w أخطاء شائعة في التعامل مع تغيير الثقافة

الحالية
	w20 خطوة لدعم التغيير في ثقافة المؤسسات

فهم وختطيط وإدارة التغيري:
	wتعريف التغيير وادارة التغيير
	wتصنيف التغيير المؤسسي

	wالتكيفي
	wاالبتكاري
	wالجذري
	wتشخيص التغيير

	wمعادلة التغيير
	wاهمية االطر التنظيمية للتغيير
	wتواصل التغيير

مناذج واسرتاتيجيات الدارة وقيادة التغيري:
	wالقيادة والتغيير المؤسسي
	wالتكيف اإلداري مع حاالت التغيير
	wتقييم الحاجة للتغيير
	wالتحضير والتخطيط للتغيير
	wالخطوات الثمان لنموذج كوتر

فهم مقاومة التغيري والتعامل معها:
	wاالفراد والتغيير المؤسسي

	wلماذا يقاوم االفراد التغيير؟
	wأشكال مقاومة التغيير وطرق التعامل معها
	wالعوامل الفردية مقابل العوامل الجماعية
	wمراحل تكيّف األفراد مع التغيير المؤسسي

	w)SARAH( نموذج
	wادارة المرحلة االنتقالية للتغيير
	w ادراة مقاومة التغيير والمشاعر المرتبطة

بها
	wإدارة المخاطر المرتبطة بالتغيير المؤسسي

	wتحديد وتقييم وإدارة المخاطر
	wجدول احتمالية حدوث االخطار وتأثيرها

ادارة االبتكار واإلبداع يف المنظمات:

	wاالبتكار واإلبداع في المنظمات
	wمدراء المنظمات واالبتكار
	wالمنظمات االبتكارية
	wاالبتكار وأنواع المنظمات
	wتصنيف المنظمات لالبتكارات
	wمبادئ االبتكار في المنظمات
	wإدارة النشاطات االبتكارية في المنظمات
	wالمنظمات واستراتيجية التكنولوجيا
	wتخطيط االبتكارات في المنظمة
	wتنظيم المنظمة لنشاطات البحوث والتطوير
	wطرائق االبتكار واالبداع
	wالسمات االساسية للمنظمات االبتكارية
	w االبتكار واإلبداع ودورة في التحسين

المستمر لألداء
	wدور التفكير االبتكاري في اتخاذ القرار
	wخصائص متخذي القرار المبدعين
	w مقومات التشخيص االبتكاري )دراسة

حالة(
	w عناصر التفكير اإلبداعي واالبتكاري لحل

المشكالت



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

	w.لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)إدارة الثقافة والتواصل والتغيير االستراتيجي ®(

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


