
 

                        

 ( قيادة وإدارة التغيي )   ورشة عمل
 

 ؟ البرنامجيشارك في هذا  من

فريق إدارة التغيير ومنسقو المدراء ورؤوساء األقسام ومسؤولي التغيير والمتخصصون في تطوير األعمال وأعضاء 
 إعادة التنظيم والدمج ومنفذو التغيير المؤسسي والمهتمون في تعلم كيفية إدارة التغيير.

 

 مكان اإلنعقاد: 

 القاهرة  –مصر 

 يخ اإلنعقاد:ارت

 2021سبتمبر  30 – 26

 

نامج  رسم البر

 أمريكي دوالر 2900رسم المشاركة للشخص الواحد: 
 

 

 

 أهداف ورشة العمل

 

ي نهاية 
 
 :من ورشة العملسيتمكن المشاركون ف

 توقع التغيير والتعامل معه بشكل فعال •

ات القادمة •  ربط القيادة والتغيير مع النماذج المتوفرة واالستفادة من هذه العالقة للتخطيط المناسب للتغيير

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

 ساعد عىل النجاحتخطيط وتنفيذ عملية التواصل المتعلقة بالتغيير بطريقة ت •

ي فرضت من الثقافات الموجودة والمساعدة عىل إيجاد طرق للحد منها بشكل فعال أو التغلب  •
التعامل مع القيود الت 

  عليها بطريقة مهنية

  



 

                        

نامج  خطة عمل البر

 اليوم األول: فهم وتخطيط وإدارة التغيير 

  9:00 – 8:30 االستقبال والتعارف

  10:00 – 9:00 وادارة التغيير تعريف التغيير 

 11:30 – 10:30 تعريف التغيير المؤسسي 

 12:30 – 11:30 اهمية االطر التنظيمية للتغيير 

 14:30 – 13:30 وكالء التغيير والتحول

 15:00 – 14:30 ادارة التغيير وتحليل اصحاب المصالح

  : ي
اتيجيات الدارة وقيادة اليوم الثان   التغيير نماذج واسي 

  10:00 – 9:00 القيادة والتغيير المؤسسي 

 11:30 – 10:30 التكيف اإلداري مع حاالت التغيير 

 12:30 – 11:30 تقييم الحاجة للتغيير 

 14:30 – 13:30 التحضير والتخطيط للتغيير 

 15:00 – 14:30 الخطوات الثمان لنموذج كوتر

 والتعامل معهافهم مقاومة التغيير اليوم الثالث: 

؟  10:00 – 9:00 لماذا يقاوم االفراد التغيير

 11:30 – 10:30 مراحل تكّيف األفراد مع التغيير المؤسسي 

 11:30 – 12:30 (SARAHنموذج )

 14:30 – 13:30 ادارة المرحلة االنتقالية للتغيير 

 15:00 – 14:30 إدارة المخاطر المرتبطة بالتغيير المؤسسي 

الخطة التواصلية حول التغيير اليوم الرابع:   

  10:00 – 9:00 ما معت  الخطة التواصلية؟

 11:30 – 10:30 اهمية تطوير خطة تواصل حول التغيير 

 12:30 – 11:30 ما الذي يريد االفراد سماعه وما الذي يحتاجون رؤيته

 14:00 – 13:30 التغيير مكونات الخطة الفّعالة لالعالن عن والتواصل حول 



 

                        

 15:00 – 14:00 ما الذي يجوز وال يجوز به عند التواصل حول التغيير 

 العوامل الرئيسية الحداث التغيير المؤسسي 

  10:00 – 9:00 فهم التغيير من منظور ثقافة المؤسسة

كة  11:30 – 10:30 مكونات ثقافة المؤسسة او الشر

ي 
ي ف 
كاتاشكال التغيير الثقاف   12:30 – 11:30 المؤسسات والشر

ي التعامل مع تغيير الثقافة الحالية
 14:00 – 13:30 أخطاء شائعة ف 

ي ثقافة المؤسسات 20
 15:00 – 14:00 خطوة لدعم التغيير ف 

 

 

 وللتسجيل لمزيد من المعلومات 

For contact in English: 
Sunny / Excutive Manager - Mobile + whatsap:  0060174036965 

 للتواصل باللغة العربية:
 00971588663592موبايل + واتساب:  –/ مدير التسويق حسين

 marketing@tsy.myاإليميل: 

 www.tsy.myالموقع اإللكتروني: 

 

  TSY Consultany الجهة التدريبية والمنفذة للبرنامج

 

 

 

mailto:marketing@tsy.my

