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مقدمة:
وتنفيذ  إلنشاء  األفراد  ودعم  وتجهيز  إعداد  كيفية  حول  بإرشادنا  التغيير  إدارة  تقوم 
التنظيمية. باستخدام منهجية منظمة  النجاح والنتائج  التغييرات بنجاح من أجل تعزيز 
على  الدورة  هذه  تساعد   ، والمنظمات  واإلدارات  األفراد  لتسهيل  للغاية  ومنظمة 
إحداث التغيير من السيناريو الحالي إلى السيناريو المستقبلي. يزود المدراء بالمنهجية 
واألدوات والتقنيات لتحسين النتائج األساسية للمنظمات. تلعب إدارة الخط األول دوًرا 
مهًما للغاية في أوقات التغيير ، حيث إنها تتواصل مباشرة مع بيئة العمل والموظفين 

الذين يصنعون األشياء.

تشير الدالئل البحثية إلى أن الموظفين أكثر راحة في التحدث إلى رؤسائهم المباشرين 
في معرفة كيف ستؤثر التغييرات المتوخاة عليهم بصفتهم الشخصية. تهدف هذه الدورة 
على إدارة التغيير إلى خلق المهارات الالزمة في مديري  ومشرفي الخطوط األمامية 
عن طريق تحديد وشرح أدوارهم أثناء عملية التغيير وتزويدهم بالمنهجية واألدوات 

والتقنيات التي يمكن أن تجعلهم قادة فعالين في التغيير.

أهداف البرنامج:

عقب إكمال فعاليات الربناجم سيكون الماشركون قادرين عىل:

	wتدعيم القدرة على قيادة عمليات التغيير المؤسسي
	wبناء بيئة عمل تدعم إدارة التغيير
	wتحسين قدرة الموارد البشرية على القيادة و التطوير المستمر
	wتنمية خطة التغيير
	wإيصال خطة التغيير الي العاملين و االستماع الي مقترحاتهم و ارائهم
	wبناء استراتيجيات التطوير المستمر
	wتدعيم دور القيادة فى التخفيف من مقاومة التغيير

مخرجات البرنامج:

	wفهم إستراتيجية التغيير و مراحله األساسية
	wتحديد دور القيادة و دور الموارد البشرية فى عمليات التغيير و التطوير
	wالقدرة على تحليل البدائل و المخاطر التي تصاحب عملية التغيير
	wتجنب عمليات مقاومة التغيير أو الفشل فى نجاحه

الفئات المستهدفة:

صمم هذا البرنامج إلى العاملين بمستوى اإلدارات اإلشرافية والراغبين في اإلطالع 
على أفضل الممارسات إلدارة التغيير

أساليب التدريب:

	wاستبيانات التقييم الذاتي
	wورش العمل
	wالحاالت الدراسية
	wالتدريبات الفردية والجماعية
	wأفالم تدريبية

المحتويات األساسية:

األطر الفكرية للتغيري:

	wماهية التغيير
	wالتغيير والتميز المؤسسي
	wخصائص وسمات التغيير
	wالتغيير و القيمة المضافة للمؤسسة
	wوأفضل الممارسات ADKAR نموذج التغيير

احلاجة للتغيري:

	wتحديد فرص التهديد
	wتقييم وفحص الفرص للتغيير

التخطيط للتغيري:

	wرؤية التغيير
	wتحديد إستراتيجية التغيير
	wإعداد فريق التغيير
	wإزالة عوائق التغيير

قيادة التغيري:

	wدور القيادة في عملية التغيير
	wالوعي الذاتي وقيادة التغيير
	wأنماط القيادة والتغيير
	wتنمية قادة التغيير

إدارة التغيري:

	wخطة إيصال التغيير
	wخطة التدريب والتوجيه الفردي
	wخطة مفارقة التغيير
	wإشراك العاملين في التغيير
	wالخطة الرئيسية للتغيير

تقييم نتاجئ التغيري:

	wمؤشرات األداء والتغيير
	wالنتائج المالية وغير المالية للتغيير



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 :........................)دبلوماسية اإلدارة في إحداث وإدارة التغيير ®( 

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.


