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مقدمة:

 تعد قيادة اآلخرين من خالل التغيير كفاءة قيادية رئيسية وأصبحت مجموعة مهارات أكثر أهمية مع استمرار تسارع معدل التغيير في مشهد األعمال اليوم. عندما يكون لدى القادة  

والمدراء هذه القدرة المهمة، تكون المنظمات والفرق قادرة على تسريع مبادرات التغيير وإشراك المنظمة بأكملها في قيادة واستدامة التحوالت المهمة التي ستضمن نجاح المنظمة 

على المدى الطويل. 

 تعد دورة  قيادة وإدارة التغيير، المقدمة من يوروماتيك تجربة تعليمية فريدة من نوعها ألنها تركز على المهارات المحددة التي يحتاجها القادة من أجل:   تطوير مرونتهم وقدراتهم 

ورباطة جأشهم عند حدوث التغيير،  إدارة جانب األشخاص من التغيير - بما في ذلك خلق االستقرار ، والتواصل بوضوح ، ومشاركة رؤية مقنعة، وتحديد التوقعات ، وإشراك 

اآلخرين في عملية التحول. 

 ال تركز تجربة التعلم في هذه الدورة المكثفة  على آليات إدارة التغيير. بدال من ذلك، فإنها تعالج جزء التغيير المفقود في كثير من األحيان: العقلية والسلوكيات التي يحتاجها القادة 

لقيادة أنفسهم واآلخرين بفعالية وكفاءة خالل فترة انتقالية.  تقدم الدورة أيضا مفاهيم حول كيف يمكن للقائد قيادة وتنظيم التغيير المنتج والضروري داخل فريقه ومجاالت مسؤوليته.

أهداف الدورة:

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

 يعد البرنامج حال مثاليا للقادة على جميع مستويات المنظمة الذين يحتاجون إلى المهارات الالزمة لقيادة التغيير داخل المنظمة أو مجموعة العمل أو الفريق. في هذه الدورة ، �	

سيتمكن المشاركون من: 

 بناء وعيهم حول قوى التغيير الداخلية والخارجية. �	

 التعرف على دورهم وعملية مساعدة األشخاص الذين يكرهون التغيير ويتسامحون مع التغيير والباحثين عن التغيير خالل فترات االنتقال. �	

 استكشف االستجابات الشائعة للتغيير وكيفية إدارة مراحل التغيير أثناء نمذجة المرونة لآلخرين. �	

 استكتشاف كيفية إنشاء بيئة يكون فيها األشخاص محركين للتغيير المنتج ومتقبلين ومرنين عند حدوث التغيير. �	

 تحديد التغييرات المهمة التي يجب إجراؤها وتركيز جهود التغيير على األشياء التي ستشكل مستقبل المنظمة بشكل إيجابي. �	

 استكشاف استراتيجيات لتوصيل التغييرات بنجاح ، وإدارة الغموض ، والتعاون مع اآلخرين على حلول للتحديات ، وتدريب األشخاص من خالل عملية التنفيذ واالستدامة. �	

المنهجية:

تعتمد هذه الدورة  العروض التقديمية واألبحاث العالمية وعلى استخدام األنشطة الفردية والجماعية التي تهدف إلى مساعدة المشاركين على تطوير مهارات وكفاءات  بناء الفريق 

والعمل الجماعي. تتميز الدورة باستخدام عدد من دراسات الحالة والعروض التقديمية التي يقدمها المشاركون تليها مناقشات عامة. باإلضافة إلى ذلك، يتم عرض بعض مقاطع 

فيديو والقيام بالتمارين العملية وانشطة المحاكاة.

الفئات المستهدفة:

 تم تصميم دورة بناء الفريق والعمل الجماعي التدريبية للمديرين المباشرين وقادة الفرق جميع القادة والمدراء ورؤساء األقسام والمشرفين والمهنيين الذين يجب أن يحققوا النجاح من 

خالل إدارتهم لألشخاص والذين يرغبون في تطوير الكفاءات أو المهارات ذات الصلة بإنشاء وتحفيز الفرق. والموظفون الذين يتطلب عملهم بناء فرق العمل والعمل ضمن فرق.
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قيادة وإدارة التغيير - مستوى متقدم

المحتويات األساسية:

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

ختطيط وإدارة التغيري:

تعريف التغيير وادارة التغيير�	
تعريف التغيير المؤسسي�	
تصنيف التغيير المؤسسي�	

التكيفي�	
االبتكاري�	
الجذري�	
تشخيص التغيير�	

معادلة التغيير�	
اهمية االطر التنظيمية للتغيير�	
تواصل التغيير�	
ادارة التغيير وتحليل اصحاب المصالح�	

مناذج واسرتاتيجيات الدارة وقيادة التغيري:

القيادة والتغيير المؤسسي�	
التكيف اإلداري مع حاالت التغيير�	
تقييم الحاجة للتغيير�	
التحضير والتخطيط للتغيير�	
الخطوات الثمان لنموذج كوتر�	

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�	

ادارة المرحلة االنتقالية للتغيير�	
ادراة مقاومة التغيير والمشاعر المرتبطة بها�	

تحديد وتقييم وإدارة المخاطر�	
جدول احتمالية حدوث االخطار وتأثيرهاإدارة المخاطر المرتبطة بالتغيير �	

المؤسسي

التواصل  حول التغيري:

اهمية تطوير خطة تواصل حول التغيير�	

ما الذي يريد االفراد سماعه وما الذي يحتاجون رؤيته�	

مكونات الخطة الفّعالة لالعالن عن والتواصل حول التغيير�	

ما الذي يجوز وال يجوز به عند التواصل حول التغيير�	

العوامل الرئيسية الحداث 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�	

دعم التغيير في ثقافة المؤسسات�	



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

)قيادة وإدارة التغيير - مستوى متقدم(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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.


