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القيادة وإدارة التغيير - مستوى متقدم

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

مقدمة:

بالتأثير مع  تعنى  التي  القيادة  أسلوب  والعاملين وتطبيق  القيادة  بين  والتكامل  فيه  التغيير واالستمرار  الطموح واإلصرار نحو  لديها  قيادية  إعداد كوادر  الى  الدورة  تهدف هذه 

االهتمام بتكامل األدوار وتطوير األداء وتشجيع الموظفين على االبتكار والتميز وتعزيز مهارات التدريب وتفعيل دور التخطيط االستراتيجي وكيفية إدارة الوقت ودوره في تحقيق 

اإلنجازات. 

وتلقي هذه الدورة الضوء على مفاهيم القيادة ومواصفات القيادي الناجح وتحديد معايير التميز اإلداري وذلك بهدف اإلسهام في رفع قدرات القيادات اإلدارية لتحقيق أعلى مستويات 

الفاعلية والكفاءة واإلنتاجية والتحسين المستمر في أداء الجهات الحكومية وقيادات الشركات الخاصة لمواجهة متطلبات وتحديات المستقبل. وتتطرح نماذج وممارسات وقصص 

نجاح في هذا الشأن مما يساهم في إحداث التغييير في مفاهيم القيادة واإلدارة في المنشأت المختلفة.

اهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

 فهم التغيير االستراتيجي، والقدرة على التعبير لآلخرين، ومتى ولماذ�	

توقع التغيير والتعامل معه بشكل فعال�	

ربط القيادة والتغيير مع النماذج المتوفرة واالستفادة من هذه العالقة للتخطيط المناسب للتغييرات القادمة�	

تخطيط وتنفيذ عملية التواصل المتعلقة بالتغيير بطريقة تساعد على النجاح�	

توضيح سبب وماذا وكيف في سياق المنظمة ، وتحديد االتجاه وتحديد األهداف المرنة�	

مراحل قيادة التغيير التي يجب المرور بها قبل فرض أي تغيير مؤسسي�	

تطور القدرة وتعزيز الثقة في قيادة التغيير التنظيمي والتحكم فيه في مجموعة متنوعة من المواقف�	

توصيل التغيير بطريقة جديرة بالثقة وذات مصداقية�	

معرفة المبادئ / الممارسات الرئيسية التي ينطوي عليها قيادة التغيير التحويلي�	

استخدام نهج منظم التخاذ قرارات األعمال االستراتيجية�	

التفاعل مع مقاومة التغيير وإيجاد طرق لتقليل أو التخلص من مثل هذه المخاوف من أجل تحقيق األهداف المرجوة�	

المنهجية:

تعتمد هذه الدورة بشكل كبير على تحليل جوانب التغيير، والنظر في المشكالت التي يمكن مواجهتها في مثل تلك المواقف، حيث تبدأ العملية بتشكيل فرق العمل لوضع خطة 

استراتيجية إلدارة التغيير ثم تنفيذها باالستفادة من المعارف والتقنيات التي تعلموها في هذه الدورة، مع مناقشات حول أمثلة الحياة الحقيقية جنبا إلى جنب مع التدريبات العملية، 

والعصف الذهني، كما يحصل المشاركين في على فرصة االستماع إلى رواد التغيير وتجاربهم الناجحة في إدارة التغيير. يخضع المشاركون أيضاً لعدة تمارين متعلقة بقيادة التغيير 

بمقاومة التغيير واآلثار الناجمة عنه وكيفية التعامل معها.

الفئات المستهدفة:

جميع القادة والمدراء والمهنيين الذين يشغلون مناصب عليا  والمشرفين والمسؤولين عن التغيير والتحّول المؤسسي في أقسامهم أو مؤسساتهم، وجميع المهنيين المهتمين بمعرفة 

المزيد حول  قيادة وإدارة التغيير من أجل التحول المؤسسي .

المحتويات األساسية:
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القيادة وإدارة التغيير - مستوى متقدم

المحتويات األساسية:

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

فهم وختطيط وإدارة التغيري:
تعريف التغيير وإدارة التغيير�	
تعريف التغيير المؤسسي:�	

طبيعة التغيير المؤسسي�	
األسباب والتحديات�	
تصنيف التغيير المؤسسي:�	

التكيفي�	
االبتكاري�	
الجذري�	
تشخيص التغيير:�	

معادلة التغيير�	
اهمية األطر التنظيمية للتغيير�	
تواصل التغيير�	

العوامل الرئيسية إلحداث التغيري المؤسيس:
فهم التغيير من منظور ثقافة المؤسسة�	
مكونات ثقافة المؤسسة او الشركة�	
اشكال التغيير الثقافي في المؤسسات والشركات�	
أخطاء شائعة في التعامل مع تغيير الثقافة الحالية�	
20 خطوة لدعم التغيير في ثقافة المؤسسات�	

 اختاذ القرارات االسرتاتيجية لألعمال: 
 إنشاء خيارات األعمال �	
 مناقشة استراتيجيات النمو �	
 دور التفكير المبتكر �	

 إلهام وإدارة التغيري: 
 االعتراف بالحاجة إلى التغيير �	
 تعريف التغيير وبيعه �	
 إدارة االستجابات البشرية للتغيير �	

فهم مقاومة التغيري والتعامل معها:
االفراد والتغيير المؤسسي:�	

لماذا يقاوم االفراد التغيير؟�	
أشكال مقاومة التغيير وطرق التعامل معها�	
العوامل الفردية مقابل العوامل الجماعية�	
مراحل تكيّف األفراد مع التغيير المؤسسي:�	

	�)SARAH( نموذج
إدارة المرحلة االنتقالية للتغيير�	
إدارة مقاومة التغيير والمشاعر المرتبطة بها�	
إدارة المخاطر المرتبطة بالتغيير المؤسسي�	

التواصل ألجل التغيري اجلذري التحوييل:
دور القائد�	
التواصل مع الغرض�	
تحليل وفهم احتياجات أصحاب المصلحة�	
أساسيات تواصل التغيير الجذري والتحويلي�	
قياس فعالية خطة االتصال�	
تغيير قواعد االتصال لتغيير قواعد السلوك�	

سياق وتنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية التحويلية:
ما يهم عند تنفيذ الخطط اإلستراتيجية التحويلية�	
الصفات األساسية للفعالية المؤسسية�	
أساسات تنفيذ الخطط اإلستراتيجية التحويلية�	

تنفيذ التغيري التحوييل :
 الهيكل التنظيمي وكيفية معرفة ما إذا كان الهيكل الحالي يعمل حقا في تحقيق �	

أهداف العمل؟ 
 إذا كانت الثقافة التنظيمية هي ميزة تنافسية فما هي المبادئ الثالثة للثقافة اإلدارية؟ �	
 كيفية جعل الثقافة واضحة ودمجها مع استراتيجيات الشركات والمؤسسات�	

سلوكيات التغيري التحوييل :
 فهم السلوك وقوته في إحداث التغيير �	
 دور السلوك والموقف والثقافة واألخالق في إحداث تغيير تحويلي �	
 معركة إدارة التصورات للتغيير وتأثيره على السلوك �	
 الجمع بين كل ذلك باستخدام دراسات الحالة�	

إعادة تصميم عملية التغيري التحوييل وتكامل األنظمة :
 يجب أن تكون العمليات واألنظمة جزءا ال يتجزأ من متطلبات التغيير في المؤسسة �	

- ولكن كيف؟ 
الخطوات الخمس لضمان توافق استراتيجية التغيير مع العمليات والممارسات �	

والسلوكيات 
دمج أهداف األداء للتحقق من التقدم المحرز وتقديم التغيير لجعل المنظمة أكثر �	

فعالية 
تخطيط العمل ونقل المعرفة والمهارات الالزمة للعمل�	

قيادة التحّول المؤسيس:
تعريف التحّول المؤسسي�	
قواعد التحّول المؤسسي�	
الدروس المستفادة من التحّول المؤسسي�	
تقييم الوضع الحالي�	
إجراء المقابالت مع أصحاب المصلحة�	
عناصر النجاح�	
التحديات والمعّوقات�	
رحلة مواجهة التحديات وتحقيق التأثير�	
عملية التحّول المؤسسي�	



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:

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

إدارة التدريب : 4571801  4  �00971	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك 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

)القيادة وإدارة التغيير - مستوى متقدم (
قيادة التغيير االيجابي الجذري والتحويلي وإعادة تصميم المؤسسة للعمل بتميز ومرونة

التــاريــخ :........................

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


