
قـيادة التغـيير

جمهورية تونـس
 10 إلى 12 ديسمبر 2019

يسر ا�تحاد العربي ل�سمدة تنظيم ورشة عمل حول قيادة التغيير خالل الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2019،  
بجمهورية تونس

ا�تحاد العربي ل�سمدة
برامج ورش العمل المتخصصة

 لماذا أشارك ؟
أصبح التغيير سمة أساسية في حياتنا اليومية ، فهناك عوامل كثيرة من حولنا 
تعكس التغيير ، وقد يتطلب ا�مر في بعض ا�حيان إحداث التغيير، بل واستباقه 
. و أصبحت ا�دارة من أعظم القوى المؤثرة في عالمنا ولها دور حيوي وفعال في 
كل المجاالت ، فإدارة اليوم إدارة تغيير وإبداع وابتكار، حيث يسود عالم ا�دارة 
عناصر  ليشمل كل  الدائم  والتطور  المستمر  التغيير  حالة من  الحاضر  الوقت  في 
ا�دارة ، وتتبلور أهم سمات ومالمح هذه الحالة السائدة في سلسلة متالحقة 
من التغيرات والتحوالت العالمية طالت أغلب عناصر نظام ا�دارة حيث تتمثل في 
عملية االبتكار وتطوير نظم ا�دارة التي تتسم بالسرعة والمرونة و تعظيم الجودة 

ا�مر الذي يعظم الصورة الذهنية للمنظمة.

Hotel Africa
تونـــس

ورشة عمل



مخرجات البرنامج

توفير متطلبات احداث التغيير

إنشاء استراتيجية وخطة قيادة التغيير
 

أهداف البرنامج التدريبي

 إدراك حتمية التجديد وتطوير المنظمات فى إطار توجهات عصر العولمة

والتحديات ا�قليمية والمحلية وسمات ا�دارة المعاصرة

التعرُّف على العوامل والقوى الضاغطة �حداث التغيير والتطوير

التعرُّف على ا�سلوب العلمى فى إدخال التغيير

ادراك مفهوم االحالل والتعاقب الوظيفي

تمكين المشاركين من قيادة التغيير والتعامل مع القوى المقاومة له

البرنامج التدريبي
يهدف البرنامج إلي إكساب المشاركين االستراتيجيات 
ا�داري  التغيير  لقيادة  الحديثه  االتجاهات  و  المهارات  و 

المرغوب من خالل...

المتوقع من المشارك في نهاية ورشة العمل

 أنه سيكون قادرا على :

    منهجية التدريب, قيادة التغيير.. 

 يعتمد هذا البرنامج 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 �دارة التغيير
 ثم تنفيذها باالستفادة من المعارف والتقنيات التي تعلموها في هذا
 البرنامج ، كما يحصل المشاركين على فرصة التعرف على التجارب
تمارين لعدة  أيضا  المشاركون  يخضع  التغيير.  ادارة  في   الناجحة 

.متعلقة بمقاومة التغيير واÃثار الناجمة عنه وكيفية التعامل معها

كيفيه تنفيذ البرنامج

العرض

ورش عمل

مناقشات فردية و جماعية

٦٠ ٪ من الوقت مشاركة تفاعلية و أنشطة 



ا�سلوب العلمى فى إدخال التغيير

قيادة التغيير

الصورة الذهنية للمنظمة

مقاومة المقاومة ومهارات التعامل مع المقاومة

مفهوم التغيير التنظيمي

أهداف التغيير

القوى الدافعة نحو التغيير المؤسسى

مؤشرات الحاجة الى التغيير في المنظمة

مجاالت وأنواع التغيير

متطلبات مراحل التغيير

محاور الورشة 
مفهوم التغيير

المحاور الرئيسية 



Simply complete this form and return it to AFA Conference Service by :
E-mail: afa@arabfertilizer.org

.

 

• First Name: ………………..………………..…...………..….  • Family Name: …………………..………………

• Name on badge (max. 14 characters) …………………………..……...….......................….........…….......

• Job Title: ………………………………..……………  • Company Name: …………………..………....……....

• Business Address: …………………………..…………………..……….……...........................................……….

• Country: ………………................………………..……..............….  • Tel: …..............….....…………..............

• Fax: …........…….......................…..  • Email: …….................................…..……….........……………………...

REGISTRATION FEES: 

 AFA Member US $ 1300/ per delegate

 Please do not publish my contact details on website list of delegates.

ACCOMMODATION AND VENUE

Venue: 

• City tax are included 
• Prices are on Bed & Breakfast basis

Single Classic Room 

Double Classic  Room 

Accommodation RatesRooms

  Flight Details

• Arrival date: ………….................................

  • Flight #……...................................…………

  • ETA  ….............................................………...

  • Departure Date: ……...........................…

  • Flight #……........................................……… 

  • ETD  …………...............................................

Signature: ......................

Date: ..............................

METHOD OF PAYMENT:

      Cheque To the order of Arab Fertilizer Association (AFA)
                      (Pls. include delegate’s name attached with cheque)

      Bank Transfer to AFA Account: Arab Fertilizer Association 
(CIB) Commercial International Bank - A/C No: 100009870533
Swift code: CIBEEGCX-020

 - Nasr city branch – Cairo – EgyptBank transfer should include:
Name of the company; Name(s) of the delegate(s), Invoice number 
All transfer charges must be paid by the transferor.

Cash

CANCELLATION AND REFUND

• If you must cancel, your refund request must be received in writing and postmarked no later than 01/12/19 in 
order to receive a full refund, less a 25 percent administrative fee. After 05-12-19 all registrations will be non-refundable.

• No refunds will be granted after this date and no refunds for no-shows. Telephone cancellations are not accepted. 
Refunds take six to eight weeks to process after the Workshop.

• Registration fee must be paid to AFA, on the other hand; accommodation fee must be settled with the hotel reservation directly

Hotel Africa

USD 70

USD 81

قـيادة التغـيير
ورشة عمل

استمارة التسجيل


