
في الشرق االوسط - الرياض

تحت رعاية معالي وزير الخدمة المدنية

3 - 4 مارس 2019 

المؤتمر السنوي الثامن إلدارة التغيير

The 2019 Association of Change 
Management Professional Middle East & 

North Africa Conference

ACMP - MENA

شعار المؤتمر 

تحقيق رؤية المملكة 2030 من خالل إدارة التغيير الفّعالة

w w w . a c m p . m e
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اللجنة المنظمة للمؤتمر السنوي الثامن 

إلدارة التغيير في الشرق األوسط

برعاية كريمة من معالي وزير الخدمة المدنية األستاذ/ سليمان بن عبد الله الحمدان، َيُسر َجمعية ُمحترفي إدارة التغيير في الشرق االوسط  

ACMP - ME تنظيـــم المؤتمــــر الثامن إلدارة التغيير في الشرق األوســط والذي سُيعقد في مدينة الريـــاض بتاريــــخ 3 - 4 مارس 

2019 بمشاركة فاعلة وواسعة لقطاعات حكومية عدة وبيوت الخبرة االستشارية في المملكة والشرق األوسط وبوجود نخبة من 

المتحدثين الخبراء أصحاب االختصاص باللغتين العربية واإلنجليزية . 

 

وقد تم في هذا العام تبني شعار »تحقيق رؤية المملكة 2030 من خالل إدارة التغيير الفعالة« ، حيث تركز  فعاليات 

هذا المؤتمر على تقديم أمثلة رائدة عن مدى مواءمة أهداف التغيير بالتزامن مع األهداف االستراتيجية 

لرؤية 2030 والتأثير اإليجابي الكبير الذي تحققه إدارة التغيير  الفاعلة في عمليات إدارة تحول األعمال 

على المستوى التنظيمي  , والتحديات التي تواجه تنفيذ التغيير داخل المنظمات ,

ويناقشها من خالل أوراق بحثية وورش عمل موّجهة بغية إدراك الفوائد المرجوة.                 

            

أفضل  و  التغيير   إدارة  العالمية في  المنهجيات  أحدث  المؤتمر   كما سيعرض 

الممارسات في العمليات واألدوات واألساليب التي تساعد على اإلدارة 

الفعالة للتغيير في الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وسيوفر أيًضا 

دلياًل بشأن  كيفية تحقيق اإلشراك الفاعل لرأس المال البشري 

تحقيق  يدعم  بما  وفّعال  سلس  تحّول  تحقيق  أجل  من 

برامج  عن  المنبثقة  والمشاريع  المبادرات  أهداف 

رؤية المملكة 2030
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 المنظم والراعي الرئيس للمؤتمر : 

 موج للتدريب واالستشارات 

المدرب الحصري لبرامج بروساي إلدارة التغيير في المنطقة

www.mawj-it.com



MAWJ TRAINING 
OFFERS IN THE MIDDLE EAST

PROSCI'S 3-DAY 
CHANGE MANAGEMENT TRAINING 

Mawj provides training in Change 
Management since 2007. Mawj offers 
public and in-house Prosci’s Change 
Management training based on the world 
renowned Prosci research methodology 
& tools. We are the only Authorized Primary 
Affiliate in the GCC countries with Prosci. Mawj is 
a Saudi company Established in 2005. 

Prosci and the Change Management Learning Center is the world leading Change 
Management research and training. Prosci offers the most comprehensive options for change 
management training. 80% of the largest Fortune 100 companies are using Prosci methodology 
& tools. The training is based on the results from Prosci's research with 4500 organizations from 
66 countries over 18 years.
The tools and methodology are based on research best practices from companies world-
wide, Holistic (complete solution) and Prosci’s structure process , templates, assessments and 
checklists are easy to learn and apply, they  are integrated into a simple, but comprehensive  
framework for managing change at all levels.

The Programs are based on a knowledge-transfer model that allows you to build your internal 
change management competency. It follows the teaching method of ‘’Apply as you learn”. 
You work on real change project at the workshop.

Our clients include government and private organizations in various industries in the region. 

MAWJ OFFERS 4 TYPES OF 
WORKSHOPS:

3-day Prosci's Change 
Management 
Certification Program

1-day Prosci's Change 
Management Sponsor 
Program for Executives

1-day Prosci's Change 
Management 
Coaching Program for 
Middle Managers and 
supervisors

1-day Prosci's Change 
Management 
Employee Orientation

We offer public / open 
enrollment sessions and 
private / on-site sessions

For more information and to register please visit Mawj website at: www.mawj-it.com,  For all 
enquires please send email to Khaled@mawj-it.com or call +966964-822-505-.                                                            
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رعاة المؤتمر :

الراعي الماسي

الرعاية البالتينية
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اللجنة المنظمة للمؤتمر :

خالد بن عبد الله المبارك

د. سلمان بن عيسى المرزوقي 

م. هاني عبدالله المحمد 

خالد صنيتان العوفي

رئيس المؤتمر 

نائب رئيس المؤتمر للشؤون التنفيذية

نائب رٔيس المٔوتمر للشؤون التنظيمية

نائب رٔيس المٔوتمر للعالقات العامة و االعالم 
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محاور جدول أعمال المؤتمر

اليوم األول : 3 مارس 2019 

الوقت

8:00 إلى 9:00 ص

9:00 إلى 9:15 ص

10:30 إلى 11:00 ص

11:00 إلى 11:30 ص

11:30 إلى 12:00 م

12:00 إلى 12:30 م

9:15 إلى 9:30 ص

10:15 إلى 10:30 ص

9:30 إلى 10:15 ص

االستقبال / التسجيل / التعارف

أ. خالد بن عبدالله المبارك - رئيس المؤتمر

م. أسامة بن صالح الغول / نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ديفوتيم
مؤسس شركة ديفوتيم الشرق األوسط

باسم بن عبدالله السلوم / الرئيس التنفيذي 
شركة شور العالمية للتقنية 

م. عبدالرحمن الرفاعي، المؤسس والمدير التنفيذي 
لشركة باسقات العربية لالستشارات.

محمد حسين محمد ال قبطي/ رئيس التغيير الثقافي 
االتصاالت السعودية

معالي وزير الخدمة المدنية
أ. سليمان بن عبد الله الحمدان

فترة استراحة و التعارف

مارك دورست / نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية / شركة بروساي 

-

كلمة ترحيبية

دور إدارة التغيير في تعزيز الوضعية التنافسية 
لمنظمات األعمال في الشرق األوسط - 

ديفوتيم نموذجًا !

التحول الرقمي في رؤية 2030

سيكون العرض التقديمي حول ثقافة 
المنظمة

برنامج التغيير الثقافي  
بمجموعه االتصاالت السعودية

الكلمة االفتتاحية

-

Leading Sustainable Change in Large 
Transformation Programs.  

العنوانالمتحدث / الجهة
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محاور جدول أعمال المؤتمر

الوقت

12:30 إلى 1:00 م

2:00 إلى 2:20 م

2:20 إلى 2:40 م

2:40 إلى 3:00 م

3:00 إلى 3:20 م

1:00 إلى 2:00 م

3:20 إلى 3:40 م

4:00 إلى 4:30 م

3:40 إلى 4:00 م

4:30 إلى 5:30 م

حلقة نقاش مفتوحة مع المتحدثين

د. عبد الله حافظ / قائد إدارة التغيير في وزارة الصحة 

د. فاتن سالم ٓال ساري
مستشارة اإلدارة العامة للموارد البشرية / وزارة االقتصاد والتخطيط 

د. محمد سليمان العاصم / مدير إدارة التغيير في وزارة اإلعالم

فترة الصالة و الغداء و التعارف

عـزيز سعيــد الـزقري / خبير وٕاستشـاري ٕادارة التغيير/ هئية الصحة بدبي 

فترة استراحة و التعارف

حلقة نقاش مفتوحة مع المتحدثين

جلسة مفتوحة مع المهتمين في نفس المجال

-

تجربة وزارة الصحة في التحول الصحي من 
خالل إدارة تغيير فعالة

أهم العوامل المؤثرة لنجاح إدارة التغيير في 
مبادرات التحول الرقمي في القطاع الحكومي 

»دراسة بحثية«

-

رحلة التحول في هيئة الصحة بدبي 

-

-

-

العنوانالمتحدث / الجهة

اليوم األول : 3 مارس 2019 

استراتيجيات إدارة التغيير بين األجيال

د. عيسى بن زيدان المرزوقي / نائب الرئيس لشٔوون ٕادارة التغيير 
والتواصل االستراتيجي رٔييس قسم ٕادارة التغيير 

التواصل االستراتيجي في رحلة إدارة التغيير 



14

CHANGEMENA
MANAGEMENT

CONFERENCE
Riyadh,Saudi Arabia-March 3 & 4, 2019

8TH

محاور جدول أعمال المؤتمر

الوقت

8:00 إلى 9:00 ص

11:00 إلى 11:30 ص

11:30 إلى 12:00 م

10:30 إلى 11:00 ص

9:00 إلى 9:30 ص

10:00 إلى 10:30 ص

9:30 إلى 10:00 ص

12:00 إلى 12:30 م

12:30 إلى 1:30 م

االستقبال / التسجيل / التعارف

فترة استراحة و التعارف

ياسر طلبه / مستشار في إدارة التغيير / أرامكو السعودية

ACMP غريغ فويلر - نائب الرئيس التنفيذي لجمعية

أ. خالد بن عبدالله المبارك / رئيس موج لالستشارات اإلدارية

حلقة نقاش مفتوحة مع المتحدثين

فترة الصالة و الغداء و التعارف

-

د. سلمان بن عيسى المرزوقي / نائب رئيس المؤتمر - مستشار أول - 
االستراتيجية وإدارة التغيير / شركة ديفوتيم العالمية

دور القيادة في إنجاح برامج التحول من خالل 
إدارة التغيير الواعية

تأثير القيم و الثقافات في إدارة التغيير

مفاهيم مغلوطه عن التواصل وحلول مبتكرة

 ACMP Strategy for Leading the Way
Change Works

-

-

العنوانالمتحدث / الجهة

اليوم الثاني : 4 مارس 2019 

-

أ. عبدالرحمن بن محمد العبّيد
نائب الرئيس األعلى للموار البشرية / الشركة السعودية للكهرباء

إدارة التغيير، مزحة أم رزحة؟
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محاور جدول أعمال المؤتمر

الوقت

1:30 إلى 1:50 م

1:50 إلى 2:10 م

2:10 إلى 2:30 م

2:30 إلى 2:50 م

2:50 إلى 3:00 م

3:00 إلى 3:20 م

3:40 إلى 4:00 م

3:20 إلى 3:40 م

أ.عبدالرحمن بن جساس  /  المدير التنفيذي لبرنامج خادم الحرمين 
الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة

ٔاسامة ٔاحمد عبدالرحمن الخربوش 
وزارة العدل

م. هاني عبدالله المحمد / نائب رئيس المؤتمر للشؤون التنظيمية 
مدير إدارة التغيير / مدينة الملك سعود الطبية

فترة استراحة و التعارف

د. عبدالوهاب بن سعيد القحطاني / عضو هيئة التدريس بكلية اإلدارة 
بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن 

حلقة نقاش مفتوحة مع المتحدثين

جلسة مفتوحة مع المهتمين في نفس المنطقة

كيفية إنجاح برامج التغيير من خالل تعزيز 
دور القيادة وفعالية االتصال

تأثير إدارة  التغيير الَفعال فِي إنجاح تجربة تغيير 
الثقافات في الجهات الحكومية 

قياس نضج المنظمات إلدارة التغيير ومدى تأثير 
ذلك على تحقيق رؤية المملكة 2030

-

-

أساسيات التغيير الفعال لتحقيق أهداف الرؤية

-

العنوانالمتحدث / الجهة

اليوم الثاني : 4 مارس 2019 

 VRO د. صالح بن أحمد الزهراني / مديرعام مكتب تحقيق الرؤية
وزارة الشؤون االسالمية والدعوة واالرشاد

الخصوبة الذهنية في ديناميكية إدارة التغيير



المتحدثون والخبراء

خالد بن عبدالله المبارك

للعمليات رئيس / موج لالستشارات اإلدارية التنفيذي  ال��رئ��ي��س  ن��ائ��ب   
الدولية  شركة بروساي العالمية

مارك دورست 

لمجموعة  التنفيذي  ال��رئ��ي��س  ن��ائ��ب 
ديفوتيم  شركة  مؤسس   / ديفوتيم 

الشرق األوسط

م. أسامة بن صالح الغول 

رئيس التغيير الثقافي 
stc االتصاالت السعودية

محمد حسين محمد آل قبطي

المؤسس والمدير التنفيذي 
لباسقات العربية لالستشارات

عبد الرحمن الرفاعي

ش��ور  ل��ش��رك��ة  التنفيذي  ال��رئ��ي��س 
العالمية للتقنية

غريغ فويلرباسم بن عبد الله السلوم

نائب الرئيس التنفيذي 
ACMP لجمعية

نائب رئيس المؤتمر / مستشار أول - 
اإلستراتيجية وإدارة التغيير / شركة 

ديفوتيم العالمية

د. سلمان المرزوقي
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المتحدثون والخبراء

قائد إدارة التغيير في وزارة الصحة 

د. عبد الله حافظ

نائب الرئيس لشؤون إدارة التغيير 
والتواصل االستراتيجي رئيس قسم 

DRT Consulting – إدارة التغيير

د . عيسى بن زيدان المرزوقي 

م. ياسر طلبة 

مستشار إدارة التغيير 
أرامكو السعودية

 خبير واستشاري إدارة التغيير 
هيئة الصحة بدبي

عـزيز سعيــد الـزقري

د. محمد سليمان العاصم  

مدير إدارة التغيير في وزارة اإلعالم

ل��ل��م��وارد  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  م��س��ت��ش��ارة 
البشرية  / وزارة االقتصاد والتخطيط 

د. فاتن سالم آل ساري 

نائب الرئيس األعلى للموار البشرية
الشركة السعودية للكهرباء

د
ّ
أ. عبدالرحمن بن محمد العبي

المدير التنفيذي لبرنامج خادم 
الحرمين الشريفين للعناية بالتراث 

الحضاري للمملكة

عبدالرحمن بن جساس 
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مدير إدارة التغيير 
وزارة العدل

م. أسامة أحمد الخربوش 

عضو هيئة التدريس بكلية اإلدارة 
بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

د. عبدالوهاب بن سعيد القحطاني م . هاني عبد الله المحمد

نائب رئيس المؤتمر للشؤون التنظيمية 
مدير إدارة التغيير مدينة الملك سعود 

الطبية

 المدير العام لمكتب تحقيق الرؤية 
واإلرش��اد   والدعوة  اإلسالمّية  الشؤون  وزارة    
منذ عام 1437 مستشار وزير الشؤون اإلسالمية 

للدراسات والتطوير اإلداري ) 1435� 1437ه� (

د. صالح بن أحمد الزهراني 

المتحدثون والخبراء

مكان انعقاد المؤتمر

فندق ماريوت - الرياض

قاعة مكارم الكبرى
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For all enquiries & registrations please contact:

 Mawj Training

email: khaled@mawj-it.com  

Website:    www.mawj-it.com 

phone:       +966 -505- 822964                             

Fax:           +966 -3- 893 - 9914

We offer public / open enrollment sessions and 
private / on-site sessions. 
All books, manuals, CDs and handouts are high 
quality printed in the USA.

PROSCI’S 3-DAY
CHANGE MANAGEMENT CERTIFICATION PROGRAM
• Research-based – utilize best practices 

research from more than 2000 companies 
worldwide.

• Holistic –Best-of-the-best change model and 
structured process provide a comprehensive 
framework for managing change at all levels

• Easy-to-use – Prosci’s tools, templates and 
assessments are easy to learn and apply to 
projects of all types.

MAWJ TRAINING, THE PRIMARY AFFILIATE OF PROSCI, OFFERS 

FOR THE FIRST TIME IN THE MIDDLE EAST

All workshops at 5 * hotels

Visit website for workshop dates & locations.
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خالد بن عبدالله المبارك
رئيس / موج لالستشارات اإلدارية

لدى خالد المبارك أكثر من 33 سنة خبرة  في مجال العمل لدى القطاع العام والخاص ، بدأ في مجال تكنولوجيا 

24 سنة في مجال تقنية المعلومات و إدارة التغيير,  المعلومات حيث عمل لدى أرامكو السعودية ألكثر من 

وفي الـ)18( سنه الماضية عمل خبيرًا مختصًا في االستشارات والتدريب في مجال إدارة التغيير.

قيادي خبير و مستشار في مجال إدارة التغيير, قّدم خالد المبارك العديد من البرامج التدريبية وورش العمل 

قدم  العربي,  الخليج  منطقة  القطاعين في  كال  من  العمالء  من  كبير  لعدد  التغيير  إدارة  مجال  الموّجهة في 

العديد من المحاضرات في المؤتمرات المحلية واإلقليمية والدولية, شارك وترأس تنظيم وإدارة عدة مؤتمرات 

إقليمية و دولية.

يعتبر األستاذ خالد المبارك المدرب األول والوحيد في الشرق األوسط وآسيا الحاصل على اعتماد Prosci الذي 

يخوله لتدريب واعتماد اآلخرين على منهجية وأدوات إدارة التغيير وفق منهجية بروساي والوحيد المصرح له بمنح 

شهادة ممارس إدارة التغيير معتمدة Prosci من خالل الكيان الوطني »موج لالستشارات والتدريب«.

تلعب قيم وثقافات المنظمات دورًا كبير جدًا في عملية إدارة التغيير, في هذه المحاضرة  سيتم استعراض آلية وكيفية إدارة التغييرفي المنظمات مع التركيز 	 

على تأثير القيم و الثقافات من واقع خبرة عملية ألكثر من 30 سنة في هذا المجال.

االستراتيجيات والتقنيات والخطط والطرق في إدارة التغيير يجب أن تتناسب و تتوافق بشدة مع الثقافة والقيم للمنظمة. سنتحدث أيًضا عن المثل الشهير: 	 

»الثقافة ُتبطل االستراتيجية » وكيف يمكننا تغيير ذلك إلى » كيف ُتنِجح إدارة التغيير االستراتيجية«.

سنلقي الضوء كذاك على أهمية مشاركة و تفاعل الموظفين )العنصر البشري( و تقبل التغيير و اإليمان به من خالل إدارة التغيير الفعالة. التعامل مع األجيال 	 

الجديدة القادمة في سوق العمل تختلف تماما عن األجيال السابقة وتحتاج لتكتيكات خاصة إلشركهم في إنجاح و تقبل التغيير.

عنوان المادة العلمية :  تأثير القيم و الثقافات في إدارة التغيير
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د. سلمان المرزوقي

نائب رئيس المؤتمر / مستشار أول - اإلستراتيجية وإدارة التغيير  

شركة ديفوتيم العالمية

لدى الدكتور/ سلمان المرزوقي أكثر من 13 سنة خبرة في مجال العمل اإلستشاري, عمل خاللها لدى العديد من الشركات 

العالمية والوطنية في مجالي االستراتيجية وإدارة التغيير, حيث يعمل حاليًا مع شركة ديفوتيم العالمية كمستشار- أول تنفيذي 

في تنفيذ اإلستراتيجية وإدارة التغيير في مكتب تحقيق الرؤية VRO إلحدى الوزارات السيادية, ساهم خاللها مع فريق مكتب 

الرؤية ببناء وتصميم العديد من المبادرات االستراتيجية للوزارة في برنامجين رئيسيين VRPs من برامج تحقيق رؤية  تحقيق 

اإلنفاق  كفاءة  ومركز   )Adaa( العامة  األجهزة  أداء  لقياس  الوطني  المركز  مع  وبالشراكة   2030 السعودية  العربية  المملكة 

)CSE(, وقد شغل مناصب مختلفة كرئيس تنفيذي إلحدى شركات االستشارات والتدريب الوطنية - الشريك المحلي للمعهد 

األسترالي لمؤشرات األداء - قاد خاللها العديد من مشاريع التحّول المؤسسي وإدارة األداء في كال القطاعين, وعمل كذلك 

مديرًا لألداء في إحدى المجموعات القابضة في المملكة, خبير في برامج رؤية المملكة 2030 , ممارس خبير في إدارة التغيير 

معتمد من : منظمة بروساي Prosci, روبرت كابلن كلية هارفارد لألعمال و مركز أداء.

ل بنجاح من الحالة 	  إن إدارة التغيير على مستوى المنظمة ُتصّمم وُتدعم لتحقيق غاية أساسية واحدة، وهي : تمكين كل موظف يتأثر بالتغيير الُمزمع لكي يتحوَّ

ل وبلوغ أهداف  التحوُّ برنامج  نجاح  إلى  المؤسسة  الحاصل لدى موظفي  التغيير  المأمولة، بحيث يؤدي مجموع  المستقبلية  الحالة  إلى  المرغوبة  الراهنة غير 

ة من عملية التغيير, ويمكن تعميم ذلك على مستوى مشاريع التحّول الكبرى المنبثقة عن رؤية المملكة 2030 ليشمل تمكين  المنظمة وتحقيق النتائج المرجوَّ

العنصر البشري )رأس المال البشري لرؤية 2030( ضمن ذلك التحّول الكبير )التغيير( الناتج عن جميع مبادرات الرؤية وصواًل إلى تحقيق أهداف المستويات الثالثة 

للرؤية من خالل برامج تحقيق الرؤية الثالثة عشر ومواءمتها ضمن المحاور االستراتيجية الثالث لرؤية 2030 : مجتمع حيوي , اقتصاد مزدهر, وطن طموح, وانتهاءًا 

بتحقيق رؤية 2030 .

إنَّ الكفاءة القيادية إلدارة التغيير هي التي تمّكن المنظمة من االستجابة الفاعلة للظروف التي تستدعي التغيير، فتكون قادرة على التكيف والنمو والمنافسة 	 

وزيادة العائد على االستثمار من إحداث ذلك التغيير.

تعتبر مقاومة الموظفين للتغيير من أخطر التحديات التي ُتعيق عملية التغيير، وهي ردة فعل طبيعية، يجب توقعها، وتحديدها والتخطيط لمعالجتها والتخفيف 	 

ص منها بصورة كاملة، والقادة الحقيقيون هم الذين يتقنون إدارة مقاومة التغيير بحكمة وبنجاح . من آثارها، إذ ال يمكن التخلُّ

ة عدد من األخطاء الخطيرة التي ينبغي على القادة تجنب الوقوع فيها خالل عملية إدارة التغيير، ويقابلها مجموعة من »التكتيكات« الفاعلة لمواجهة مختلف 	  ثمَّ

أشكال مقاومة التغيير، يجدر بالقادة معرفتها واستخدامها في الوقت المناسب وباألسلوب األمثل .

سيتمحور العرض حول هذه النقاط بشكل رئيس, وسُتثرى تجربة قادة الرؤية 2030 من خالل مناقشة ما سُيطرح, وسيتخلل العرض توصيات عملية لقادة التغيير 	 

في مشاريع التحول في قطاعاتهم لتعظيم النتائج المرجّوة من برامجهم ومبادراتهم في برامج رؤية المملكة 2030 من خالل تطبيق إدارة التغيير الواعية.

عنوان المادة العلمية : دور القيادة في إنجاح برامج التحول من خالل إدارة التغيير الواعية
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مارك دورست 

نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية  

شركة بروساي العالمية

Mark Dorsett has over 25 years of experience as a global business leader, influencer, and 

corporate executive.  He currently has responsibility for Prosci’s Global Business along with 

the Information, Communication and Technology functions.  In this capacity, he interacts with 

organizations across the globe and focuses on finding ways to help them achieve greater 

value from their initiatives.  During his tenure at Prosci he has worked with partners and 

companies across more than 40 countries in Europe, Asia, Africa, South America and ASEAN. 

You’ll often find Mark interacting with clients and partners around the globe to help them 

achieve greater results by applying change management.

Beginning Transformation Programs is difficult work.  Attaining and sustaining the results can be incredibly challenging.  

In this session we will explore the role of change management in large transformation programs by looking at the 

research best practices results along with some specific case studies.

Abstracts: Leading Sustainable Change in Large Transformation Programs. 
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م. أسامة بن صالح الغول

نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ديفوتيم 
مؤسس شركة ديفوتيم الشرق األوسط

 ،2030 لرؤيتها  السعودية  العربية  المملكة  إطالق  بعد  سيما  ال  المنافسة  حدة  في  وتزايدًا  والتطورات  التغيرات  من  جملة  األوسط   الشرق  في  األعمال  بيئة  تشهد 

, النفط  أسعار  انخفاض  مواجهة  في  اقتصادها  تنويع  خالل  من  للمملكة  المالي  الوضع  تعزيز  إلى  تهدف  األجل  طويلة  طموحة  استراتيجية  الرؤية  هذه  تمثل   حيث 

ويتمثل الجزء األساسي من استراتيجية الرؤية في إتاحة الفرصة لالستثمار األجنبي ال سيما في القطاعات غير النفطية, وبالتالي كانت القدرة على التكيف مع هذا التغيير أمرًا حيويًا 

لمنظمات األعمال إلنجاح مشاريع التحّول )التغيير( من خالل تبنى النهج اإلداري الذي ُيعنى برصد مؤشرات التغيير في بيئة منظمات األعمال بهدف التكيف مع التغيرات المتوقعة 

لتحسين األداء التنافسي, وقد أثبتت الدراسات التي قامت بها )هارفارد بزنز ريفيو( بأن 70 % من مبادرات التغيير حول العالم تفشل بسبب غياب إدارة التغيير الفاعلة!, سيتطرق 

العرض إلى أهمية  إدارة التغيير كإحدى أهم العناصر التي تساعد منظمات األعمال في الشرق األوسط بمختلف أشكالها على النمو والتطّور من خالل تبّني استراتيجيات تسمح لها 

بإدارة التغيير بفاعلية من أجل بلوغ أسمى المراتب التنافسية والمحافظة عليها قدر اإلمكان ، كما سنتناول من خالل هذه المادة العلمية مفهوم إدارة التغيير, نماذج ومنهجيات إدارة 

التغيير العالمية وكيفية تقليص درجة المقاومة وتوفير الدعائم األساسية إلنجاح عملية التغيير, وحيث أن رد الفعل الطبيعي ألي تغيير في أغلب األحيان هو مقاومته بقّوة في البداية 

ألن األفراد يرون منه تهديدًا ألنماط عالقاتهم ويخشون أن يمس مصالحهم, كما أنهم غالبا ما يقاومون التغيير لغياب الثقة بين أفراد المنظمة وعدم تقبلهم لفكرة إيجابية التغيير، 

فينظرون إليه وكأنه انتقال من حالة استقرار إلى حالة اضطراب، لذا يجب على القادة المسؤولين معرفة أهم هذه العوائق والمشاكل وتحديدها بدقة ليسهل التعامل معها إذا ما 

أرادوا تحقيق األهداف المرجوة من التغيير، وحيث أن التغيير هو أمر محتوم ال يمكن رفضه أو تجاهله بل مواجهته بوجود إدارة تغيير محكمة ومدروسة بدقة, وهذا ما سعت إليه شركة 

ديفوتيم العالمية من خالل تبنيها لمنهجية إدارة التغيير الفاعلة وإدراكها ألهمية العنصر البشري في دفع التغيير في المنظمات , وقد كانت النتائج الُمحققة لشركة ديفوتيم في 

السنوات الخمس الماضية دلياًل قاطعًا على نجاح استراتيجيات التغيير المتبناة والتي مكنتها من تعزيز مكانتها التنافسية كقائدة لمشاريع التحول الرقمي في برامج ومبادرات التحّول 

لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 .

عنوان المادة العلمية : دور إدارة التغيير في تعزيز الوضعية التنافسية لمنظمات األعمال في الشرق األوسط - ديفوتيم نموذجًا !

رجل أعمال ومستثمر يملك سجاًل حافاًل في مجال قيادة الشركات للنجاح واالنتقال بها من مرحلة الفكرة واإلنشاء حتى اكتمال التشغيل واالزدهار.
استشاري مرموق في مجال مساعدة العمالء على اجتياز التحديات المتعلقة بتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي. خبير في مجال التعامل 

مع المشاكل واجتياز التحديات ورصد االتجاهات التي تؤثر على األعمال المؤسسية في منطقة الشرق األوسط. 
 Devoteam شغل الكثير من المناصب اإلدارية العليا بالشركات العالمية الرائدة في مجال االتصاالت )شركة ديفوتيم الشرق األوسط
المنافسة،  على  وقدرتها  الشركات،  أداء هذه  على  واضح  تأثير  لعمله  وكان   )Ericsson و   Bell Atlantic و   ،FLAG Telecom و  ،ME

وتقديم الخدمات للعمالء على النحو األمثل والوجه األكمل.
شريك ومؤسس لشركة ديفوتيم الشرق األوسط وعضو المجلس التنفيذي لمجموعة ديفوتيم العالمية. 

قام بدوٍر ريادي كجزٍء من الفريق الذي قام بإنشاء أول شبكة عامة لكابالت األلياف البصرية مملوكة للقطاع الخاص، والتي تمضي في طريقها 
»NASDAQ  بخطى ثابتة لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في مجالها على المستوى العالمي. »مسجلة في سوق األسهم ناسداك

المساعدة االستراتيجية وتوجيه العمالء الدوليين واإلقليميين لتحقيق عوائد ممتازة على استثماراتهم الرقمية. 
امتالك سجٍل حافٍل للنجاح الذي يتجاوز توقعات العمالء ويحقق ثقتهم الدائمة، وذلك عبر قاعدة من العمالء في جميع أنحاء العالم.

عضو في منظمة القادة العرب الشباب
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غريغ فويلر

ACMP نائب الرئيس التنفيذي لجمعية

IGNITE! Tour: ACMP Strategy for Leading the Way Change Works

Mr. Greg Voeller currently serves as Vice President, Board member and Executive Committee 
member of the Association of Change Management Professionals )ACMP(, which is advancing 
the discipline of change management globally. 
Mr. Voeller was a member of the ACMP Standards Working Group of 24 global thought leaders 
that developed the Standard for Change Management® for change management practitioners. 
He has also been a liaison and member on numerous ACMP committees and task forces.  
Professionally, Mr. Voeller currently serves as Senior Director for Gagen MacDonald, aChicago, 
U.S.A. based firm that serves Fortune 500 companies in effectively executing their organizational 
strategies. He has more than 25 years of experience in leading global change management and 
employee communication programs for a number of companies that include Johnson Controls, 
Harley-Davidson, BASF, Kohler and Rockwell Automation. 

ACMP has developed its three-year strategy that will further its global mission of Leading the Way Change Works. 
In this discussion, participants will gain a summary understanding of ACMP future plans in three core objectives:

	 Grow the community  
	 Advance the discipline    
	 Optimize collaboration

This strategy provides the framework for how ACMP will strengthen connections with its members, chapter leaders, 
volunteers, Certified Change Management Professionals )CCMPs(, Qualified Education )QEPs(, attendees to annual Change 
Management conferences and webinars, and all professionals and practitioners with an interest in change management. 
ACMP is previewing and socializing this strategy with its chapters around the globe through the IGNITE! Tour. The IGNITE! 

Tour is leading up to presentation of the strategy at the Change Management 2019 Conference in Orlando, Florida, U.S.A. 
on April 28-May 1. 
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باسم بن عبدالله السلوم 

الرئيس التنفيذي 
شركة شور العالمية للتقنية 

عنــــوان المــادة العلميـــة : التحول الرقمي في رؤية 2030

الرئيس التنفيذي لشركة شور العالمية للتقنية حاليا، وعمل سابقُا وكياًل لمحافظ الهيئة  العامة لالستثمار 

تنفيذيًا  مديرًا  عمل  كما  والتسويق   المؤسسي  لالتصال  المدني  للطيران  العامة  الهيئة  لرئيس  ونائبا 

للتسويق الرقمي في شركة اتحاد اتصاالت )موبايلي(. ويحمل السلوم درجة البكالوريوس في اآلداب من 

جامعة اإلمام محمد بن سعود في الرياض، وحصل على درجة الماجستير في استشارات تقنية المعلومات 

المتحدة، وشهادات تخصصية من كلية سعيد  بالمملكة  بالشراكة مع كلية كنت لألعمال  من جامعة كنت 

لألعمال بجامعة أكسفورد، وكلية هارفارد لألعمال وكلية لندن لالقتصاد.

سوف يتم تسليط الضوء على المحاور التالية:

ما هو التحول الرقمي وما أهميته؟	 

تأثير التحول الرقمي على المستوى االقتصادي واالجتماعي.	 

التحديات التي تواجه التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية. 	 

تبني القطاعات الحكومية للتحول الرقمي.	 
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عبدالرحمن الرفاعي

المهندس عبدالرحمن الرفاعي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة باسقات العربية لالستشارات.

عمل في عدة مناصب )منصب المدير العام إلدارة الموارد البشرية - العزيزية بندة المتحدة، مدير اإلنتاج - 

بروكتر أند غامبل ومدير االنتاج وتدقيق الجودة - كارير العالمية(.

مفتش داخلي معتمد إلدارة الجودة )ايزو( وممارس معتمد للتخطيط االستراتيجي وإلدارة المشاريع.

تطوير  برامج  الجودة،  إدارة  البشرية،  التنمية  االستراتيجي،  التخطيط  مثل  متنوعة  استشارية  خبرات  لديه 

القيادات والتغيير الثقافي للمنظمات.

المؤسس والمدير التنفيذي
باسقات العربية لالستشارات

سيسلط الضوء على العالقة بين ثقافة المنظمة وأدائها وكيف أن تغيير ثقافة المنظمة سيغير أداء المؤسسة. كما سيسلط الضوء على بعض 

التقنيات حول كيفية تحويل األنظمة إلى عادات من أجل تحقيق التغييرات المطلوبة في األداء. وأخيرًا كيف أن تغيير ثقافة المنظمة سيعطي 

خريطة طريق واضحة للقادة الراغبين في إحداث تغيير إيجابي كبير في منظماتهم. خالل العرض، سوف نعرض بعض األمثلة الحقيقية من بعض 

المنظمات المحلية والدولية.

عنــــوان المــادة العلميـــة : سيكون العرض التقديمي حول ثقافة المنظمة.
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د. محمد حسين محمد آل القبطي 

رئيس التغيير الثقافي في مجموعة 
االتصاالت السعودية 

شكرا لكم على منحي هذه الفرصة للحديث عن رحله التغيير الثقافي داخل مجموعه االتصاالت السعودية ...

حيث تعتبر ثقافه العمل في أي منشئه اساس نجاحها كون الثقافة هي طريقة واسلوب العمل والتي تتركز على مدى تطبيق القيم والسلوكيات 

داخل المنشئة وكيف يتم العمل بشكل يومي من قبل منسوبيها .
 

مرت شركة االتصاالت السعودية بمتغيرات عدة، وذلك العتماد قطاع ومجال االتصاالت عالميًا على سرعة االستجابة للتغير كونه مجال حيوي 

وديناميكي، وللحفاظ على مراكز متقدمة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها اعتمدت الشركة منهج التغيير كأساس استراتيجي لها لضمان 

مواكبتها التطور التقني السريع وتقديم أفضل الخدمات لعمالئها بكل يسر وسهولة، لذلك تم اعتماد برنامج التغيير الثقافي كأحد أهم البرامج 

االستراتيجية في شركة االتصاالت السعودية والذي يهتم ويركز على ترسيخ ثقافة األداء الفعال داخل الشركة حيث يتم تنفيذ مبادرات بشكل 

سنوي تهدف إلى تحسين وتطوير بيئة العمل للموظف والتي تنعكس مباشرة على أداءه وعلى خدمته للعميل.

ولله الحمد انطلق البرنامج بدعم كبير من جميع قيادات الشركة , وكان المحرك الرئيسي لتغيير هو ان يكونوا جميع القادة قدوه يحتذى بهم من 

قبل جميع موظفي الشركة .

قائد متحمس يعمل على تمكين ثقافه المنظمات لدعم وتحقيق استراتيجيات األعمال. ويهتم في تصميم 

وبناء ثقافة ناجحة تساعد الموظفين على تجاوز  توقعاتهم  وتحقيق أهدافهم وأهداف المنظمة .

عنــــوان المــادة العلميـــة : عرض عن برنامج التغيير الثقافي  بمجموعه االتصاالت السعودية:
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د. عبد الله حافظ

قائد إدارة التغيير في وزارة الصحة

عنوان المادة العلمية : تجربة وزارة الصحة في التحول الصحي من خالل إدارة تغيير فعالة 

واالدارة  االستراتيجي  والتخطيط  المؤسسي  والتخطيط  اإلدارة  خبرة في  17 سنة  من  أكثر  حافظ  د/عبدالله  لدى 

الحديثة. عمل في منظمات دولية من بينها عمله كمستشارا في البنك الدولي بواشنطن. كما عمل في القطاعين 

والتعليم  الصحة  االستراتيجية وقطاع  الشراكات  العام الدارة  المدير  بينها  مناصب من  عدة  والخاص, وشغل  العام 

بهيئة المدن االقتصادية, والمدير التنفيذي للعمليات باحدي شركات الزاهد. وعمل كأستاذ مشارك في إدارة األعمال 

بجامعة األعمال والتكنولوجيا.  كما عمل مستشارا لوزير االقتصاد والتخطيط لمشاريع التعليم والصحة وسوق العمل 

والنقل. وانتقل بعدها الى وزارة الصحة ليقوم بتأسيس ادارة التغيير والعمل على وضع االستراتيجيات لها.  

واشنطن,  جورج  جامعة  من  االدارية  الهندسة  في  والدكتوراة  الماجستير  شهادة  على  حافظ  د/عبدالله  حصل  كما 

العلمية  المقاالت  من  عدد  وله  ميسن.   جورج  جامعة  من  النظم  هندسة  في  البكالوريوس  شهادة  على  وحصل 

المنشورة في الصحف والمجالت

قيادة التغيير تتطلب رؤية، ولكن الرؤية يلزمها منهجية منظمة وخطة تحول لتترجم الى واقع.  تشكل إدارة التغيير داعما هاما من دعائم التحول 

لدى أي منظومة. 

سترتكز محاول ورقة العمل المقدمة على محورين رئيسيين وهما:

1. تغيير الثقافة وتغيير السلوكيات 

تركز إدارة التغيير على الجوانب المتعلقة بأفراد المنظومة الداخليين والخارجيين بينما تركز ادارة المشاريع على الجوانب الفنية وكالهما 	 

مهم لتحقيق التحول .

إن الحفاظ على القيم الفريدة للمنظمة، وهويتها، وخلق ثقافة االلتزام واألداء يعد من أهم عوامل النجاح للمنظومة .	 

الرعایة الفعالة ونموذج القدوة يساهم في انجاح التغيير .	 

إن التخطيط للقوي العاملة يعد جزءا هامة لنجاح ادارة التغيير .	 

2. أهمية التواصل في ادارة التغيير
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د/ عيسى بن زيدان المرزوقي 

نائب الرئيس لشؤون إدارة التغيير والتواصل االستراتيجي 
DRT Consulting – رئيس قسم إدارة التغيير

لدى الدكتورعيسى أكثر من 27 سنة خبرة في جانب االستشارات اإلدارية - التواصل االستراتيجي وإدارة التغيير في مشاريع التحول لدى القطاع 

الحكومي, قضى منها 15 سنة في وزارة الصحة السعودية )2004-2019(, عمل الدكتور عيسى مستشارأ لمنظمة الصحة العالمية WHO ومنسقًا 

لمشروع القرى الصحية الذي أطلقته وزارة الصحة السورية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية عام 1996 , والذي يهدف إلى تعزيز مشاركة المجتمع 

من خالل إدارة التغيير وتوجيه العنصرالبشري حيث قاد الدكتور عيسى تجربة ناجحة إلدارة التغيير في قرية عقربا الصحية من خالل مشروع القرى 

الصحية , حيث أقلع معظم المدخنين عن التدخين وُمنحت القرية الميدالية الذهبية لمنظمة الصحة العالمية WHO بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة 

التدخين لعام 1997, عمل د.عيسى رئيسًا لقسم التطوير والتدريب في برنامج مكافحة التدخين في وزارة الصحة السعودية ثم مستشارًا للتدريب 

الصحة في دمشق -ألكثر  القيادية في وزارة  المناصب  العديد من  , شغل   )2011-2019( المزمنة  الصحية واألمراض  للبرامج  العامة  في اإلدارة 

من 12 سنة- حيث عمل مديرًا لمركز دراسات الصحة العامة في وزارة الصحة السورية ومحاضرًا ومدربًا وطنيًا في مجاالت مهارات التواصل وإدارة 

التغير في إدارات الجودة والرعاية الصحية األولية في وزارة الصّحة , وعمل كذلك مدربًا ومحاضرًا وطنيًا في مركز دراسات إدارة النظم الصحية، 

خبيرًا  الرعاية, عمل  التحول وجودة  البشري في مشاريع  العنصر  وإدارة  االستراتيجي  التواصل  لمقررات  بدمشق  التمريض  ومحاضرًا في مدرسة 

لجودة الرعاية الصحية في اإلدارة العامة لضمان الجودة في وزارة الصحة السعودية, شارك في ورشة العمل لوضع أول مجموعة للمعايير الوطنية 

للمستشفيات عام 2006 وورشة عمل معايير االعتماد لمراكز الرعاية الصحية األولية 2011, لدى الدكتور عيسى العديد من األبحاث والمؤلفات 

والبرامج التلفزيونية, مدرب خبير في التواصل االستراتيجي معتمد من جامعة برمنغهام , ممارس إدارة التغيير- منظمة بروساي , مدرب محترف 

PCT معتمد من المركز العالمي الكندي خبير إدارة النظم الصحية جامعة ليفربول .

خالل رحلة إدارة التغييرChange Management  ، كيف نجعل عملية التواصل Communication Process ذات أثر ملموس على العاملين في أي منظمة أو جهة، وتترك 	 

انطباًعا إيجابًيا  لدى الفئة المستهدفة؟ وكيف يمكن من خالل التواصل الفّعال، تعزيز إدارة التغيير، وتحسين سمعة الشركة أو المنظمة أو الجهة، ورفع قيمة عالمتها التجارية؟

كل ذلك، وأكثر، يمكن أن يتحقق، عندما تنظر المنظمة إلى عملية التواصل على أنها ضرورة استراتيجية للتطوير وتحسين األداء، وليست مجرد عنصر مساعد أو عملية هامشية، 	 

بل يعمل قادة المنظمة على تمهيد الطريق إلبراز أهمية التواصل االستراتيجي الفّعال، وذلك من خالل: تحديد المهام بوضوح، وبيان الغرض من التواصل وأهدافه، والفوائد 

التي ستحققها قدرات التواصل المتكاملة في المنظمة، مما يوفر الوقت والمال، ويحقق المواءمة  ويحسن عملية صنع القرار، وزيادة القدرة على حل النزاعات، وزيادة القدرة 

على توليد عائد أعلى على االستثمار، وبؤدي في نهاية المطاف إلى نتائج أفضل للمنظمة أو الجهة، وللعاملين فيها والمتعاملين معها.

هناك أسئلة أساسية ال بد من اإلجابة عنها لتحقيق التواصل االستراتيجي الفعال خالل رحلة إدارة التغيير:	 

 لماذا نحتاج للتغيير؟  ولماذا اآلن؟ ما هي الضرورات الحتمية التي تدفع هذا التغيير؟ لماذا لم تعد االستراتيجية السابقة جيدة بما فيه الكفاية؟  مع من نتواصل ؟ ثانيًا: ما هي 	 

الرسالة أو الرسائل التي نريد توصيلها ؟ ثالثًا: كيف سنوصل الرسائل إلى الفئة المستهدفة؟ وهناك أسئلة أخرى كثيرة، لكن هذه أبرزها وأكثرها أهمية.

والمطلب األكثر أهمية هو توفر المعرفة والشغف لدى كل من يقوم بمهمة التواصل كي يؤديها على الوجه األمثل، فكثيرًا ما ُتسند مهمة التواصل إلى أشخاص غير مؤهلين 	 

ألداء هذا الدور، وقد يكونون من ذوي األداء العالي في أدوار أخرى، لكنهم ليسوا من ذوي الخبرة في التواصل االستراتيجي.

عنوان المادة العلمية :   التواصل االستراتيجي في رحلة إدارة التغيير
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األمريكية  المتحدة  الواليات  من  والقيادة  االدارة  في  والماجستير  التنظيميه  القيادة  في  الدكتوراة  شهادة  على  حاصلة 

بوزارة اإلقتصاد والتخطيط  البشرية  للموارد  حاليًا كمستشار  اإلدارية قسم محاسبة، وتعمل  العلوم  والبكالوريوس في 

وعملت سابقًا كمدير لبرامج وسياسات عمل المرأة بوزارة العمل والتنمية اإلجتماعية وكمحاضر للموارد البشرية والقيادة 

واإلدارة لبرنامج الماجستير بمجامعه اليمامة. مهتمة بالتنمية البشرية وما يساهم في إكتشاف المواهب ودعمهم. عضوه 

بعدة لجان ومصممة ومطورة ومدربة لعدة برامج تدريبية كالتعاقب القيادي و القيادة للنتائج لقياديات جامعه االميرة نورة. 

المرأة  البشرية. متحدثة بعدة مؤتمرات منها مؤتمر  الموارد  التنظيمي لطالبات دبلوم  للتغيير  60 ساعة تدريبية  ودربت 

اإلقتصادي الذي عقد بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية عام 2016 ومؤتمر الريادة بجامعه االميرة نورة. 

د. فاتن سالم آل ساري

مستشارة اإلدارة العامة للموارد البشرية  
وزارة االقتصاد والتخطيط 

عنوان المادة العلمية :  استراتيجيات إدارة التغيير بين األجيال

استراتيجيات إدارة التغيير بين األجيال من المواضيع التي البد ان يكون لى قائد المنظمات الوعي بها حيث ان الدراسات اثبتت ان هناك صفات 

يشترك فيها كل جيل وتختلف من جيل إلى جيل، فبالتالي البد ان يتعامل القائد بالطريقة التي تتناسب مع كل جيل عند تطبيق إدارة التغيير 

لتقليل المقاومة. إن مبادرات التحول 2020 و 2030 هي مبادرات استراتيجية في جوهرها مبادرات أحد عناوينها الرئيسّية التحول عن االقتصاد 

المعتمد على النفط، إلى اقتصاد متنوع، كما تهدف إلى التكيف مع المتغيرات العالمية باختصار هـذه المبادرات هـدفها تشكيل للمستقبل 

الجيال المستقبل فسيتم شرح صفات االجيال وكيفية التعامل معها وماهي افضل اإلستراتيجيات و االدوات التي يستخدمها القائد لتحفيز فرق 

العمل المختلفة لدعم التغيير وتقليل نسبة المقاومة. 
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عـزيز سعيــد الـزقري

خبير واستشاري إدارة التغيير  / هيئة الصحة بدبي

بعد 11 عامًا في مجال الصناعات البحرية وشغل مناصب مختلفة بما في ذلك مدير االستراتيجية ورئيس قسم المعلومات التجارية، انضم عزيز 

إلى هيئة الصحة بدبي بصفته أخصائي أول في إدارة األداء في عام 2011. وخالل فترة عمله مع حوض دبي الجاف، قاد عدًدا من المشاريع 

الرئيسية مثل الدمج بين الجداف واألحواض الجافة، إعادة هيكلة قسم الهندسة، دراسة التوجه االستراتيجي الجديد في األحواض الجافة، إدارة 

األداء في األحواض الجافة ومشروع نقل الجداف إلى مدينة دبي المالحية. في هيئة الصحة بدبي تنّقل بين العديد من الوظائف القيادية, 

حيث عمل مستشارًا في إدارة التعليم الطبي ومكتب التحول المؤسسي. دوره الحالي هو استشاري لدى مكتب إدارة المشاريع. وقد كان 

عضًوا في الفريق األساسي لفريق التحول المؤسسي لهيئة الصحة منذ بدايته، هذا باإلضافة إلى كونه أحد قادة فريق إدارة المعرفة في 

هيئة الصحة بدبي منذ 2013. بدأت أعمال التحول منذ ما يقارب الثالث سنوات مع إطالق استراتيجية 2021-2016، حيث أدركت القيادة أن 

تنفيذ االستراتيجيات سيتطلب بالتأكيد اهتماًما مكثفا وحثيثا لجهود إدارة التغيير. وإدارة التغيير بشكل عام تمثل جزًء من مهام مكتب إدارة 

المشاريع باإلضافة إلى قيادة مشروع التحول المؤسسي وحوكمة إدارة المشاريع في الهيئة.

في عام 2016، أطلقت هيئة الصحة بدبي خطتها االستراتيجية لمدة 5 سنوات 2021-	 

.2016

سيتطلب 	  التعقيد  بهذا  خطة  تنفيذ  أن  القيادة  أدركت  الضخمة،  المهمة  هذه  ومع 

إلى تكييف أساليب  الحاجة  اعتبرت  المهارات والخبرات. ومن ثم  مجموعة إضافية من 

إدارة  مهارات  إلى  باإلضافة  بنجاح،  االستراتيجية  لتنفيذ  حتمية  التغيير  إدارة  وتقنيات 

المشاريع التقليدية.

وبمجرد تأسيسه، شرع مكتب التحول المؤسسي في رحلة لتطوير فريق إدارة التغيير 	 

والمدارس  للنظريات  عميقًا  فهمًا  يستلزم  ذاته  حد  في  وهذا  به.  الخاص  الداخلي 

والتقنيات والتدريب على هذا الموضوع. ومع أخذ ذلك في االعتبار، تم توفير برنامج 

محددة  دورة  تصميم  إلى  باإلضافة  للفريق  األساسيين  لألعضاء   Prosci من  تدريبي 

لمجموعات مختلفة من هيئة الصحة بدبي, ثم تم تأسيس مجموعة سفراء التغيير على 

.Prosci نطاق واسع بمساعدة العديد من االطراف بما في ذلك

تم تصنيف مشروع التحول في هيئة الصحة بدبي بشكل عام إلى ثالث مراحل رئيسية	 

الموارد 	  وإعداد  الهيئة  في  موّحدة  مستقبلية  رؤية  تعريف  وهي  االولي:  المرحلة   

البشرية الالزمة - 

التحول 	  الحالّية ووضع خارطة طريق  المؤسسّية  الثقافة  تقييم  الثانية: هي  المرحلة   

المؤسسي - 

عنوان المادة العلمية :   رحلة التحول في هيئة الصحة بدبي

 المرحلة النهائية: هي تنفيذ خريطة طريق التحول وتغيير المبادرةالمرحلة -	 

انتهت الهيئة للّتو من المرحلة األولى وعلى وشك البدء في المرحلة الثانية, 	 

وخالل المرحلة األولى تم انجاز العديد من النتائج الرئيسية 

سفير 	  الخمسين  يقارب  ما  تأهيل  عنها  ونتج  الكفاءات  تطوير  خطة  تنفيذ  تم 

معتمد في إدارة تغيير - 

مستوى 	  على  عرضه  سيتم  الصحة  بهيئة  خاص  مؤسسي  تحول  إطار  تطوير   

عالمي في الواليات المتحدة -

تم االتفاق على رؤية مستقبلية لهيئة الصحة بدبي وبنائها على منظومة قيم 	 

مؤسسية رئيسة -

  الهيئة على وشك إطالق المرحلة الثانية من التحول، والتي سوف تشمل	 

تقييم شامل لثقافة هيئة الصحة بدبي، بما في ذلك الثقافات الفرعية الرئيسية -	 

  خارطة طريق التحول - 	 

 مجموعة من مبادرات التحول التي سيتم تنفيذها في المرحلة الثالثة - 	 

تتضمن المرحلة الثالثة من مشروع التحول ما يلي	 

 خارطة عمل مفّصلة لتنفيذ مبادرات التحول الرئيسية تنفذ على مدى 3 سنوات -	 

 إعادة تقييم للثقافة المؤسسية للوقوف على ما تم تحقيقه ومدى التقدم 	 

في مجال الثقافة المؤسسية -
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د. محمد سليمان العاصم  

شهادة الدكتوراه 2018-2013    : أطروحة بعنوان )دور إدارة التغيير في مبادرات التحول الرقمي(

شهادة الماجستير2012-2011  : إدارة المعلومات الرسالة بعنوان )قياس أداء وحدة إدارة التغيير في نجاح مشروع نظام إدارة الوثائق 

الرقمي DMSبوزارة اإلعالم(.

عمل مديرًا إلدارة التغيير في وزارة اإلعالم للفترة 2006-2010 أشرف خاللها على عدة مشاريع للتحول الثقافي والرقمي:  ومنها إعداد 

وتنظيم األنشطة والفعاليات بهدف إحالل ثقافة التغيير وتأسيس إدارة )إدارة التغيير( بوزارة اإلعالم.

األشراف على مشروع تطوير وأتمتة نظام األرشيف اإللكتروني مكتب معالي الوزير – وزارة اإلعالم	 

األشراف على مشروع التحول الرقمي لنظام إدارة الوثائق – وزارة اإلعالم.	 

مشرفًا على مشروع تطوير نظام األخبار الرقمي – وكالة االنباء السعودية.	 

 	KPMG مدير مشروع لبرنامج إعداد دراسة عن تطوير إجراءات العمل بالتعاون من شركة

 	.CCMP محترف معتمد إلدارة التغيير

 	.ACMP عضو في منظمة

كاتب )سلسلة إدارة التغيير – مجلة االبتعاث رحلة التغيير( -	 

مدير إدارة التغيير في وزارة اإلعالم

يشهد العالم تطورًا ملحوظًا على كافة األصعدة وسرعة في وتيرة التغيير تقوده الثورة المعلوماتية والتقنية والتي تعتبر محركًا أساسًا وقائدًا للتحول يهدف إلى تسخير التقنيات 

الثورة  هذه  من  االستفادة  في  للسعي  الخصوص  وجه  على  والحكومات  عام  بشكل  المنظمات  التطور  هذا  حفز  وقد  الخدمات.  وتسهيل  الحياة  سبل  تطوير  أجل  من  الحديثة 

واالستثمار فيها. إال أنه وبالرغم من حجم اإلنفاق الحكومي على التحول الرقمي إال أن نتائج الدراسات تظهر بأن النسب العالمية لنجاح مبادرات التغيير والتحول الرقمي ال زالت 

أدنى من المستوى المأمول حيث تشير أكثر من دراسة إلى أن نسبة المشاريع المتعثرة يصل إلى قرابة %70 على مستوى العالم وقد تزيد هذه النسبة في العالم الثالث مما 

شجع الكثير من الباحثين والمهتمين إلى البحث عن الدراسة بعمق لفهم المعوقات التي قد تحول دون قبول التغيير / المقاومة وفق منهج علمي يهدف إلى المساعدة في بناء 

السياسات والمنهجيات في خطط التغيير.

تأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على أهم العوامل المؤثرة لنجاح إدارة التغيير في مبادرات التحول الرقمي في القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية باستخدام المنهج 

البحثي الوصفي للوصول إلى فهم عميق عن أسباب الظاهرة والتوصل إلى أفضل المقترحات لتحسين نسبة قبول التحول. وقد خلصت الدراسة إلى تحديد أهم العوامل التي يمكن 

أن تساهم في تعطيل عملية قبول التغيير في المشاريع والمبادرات الحكومية نحو التحول الرقمي وهي على النحو التالي: القيادة واإلدارة، الرؤية والتخطيط، بناء الوعي، قنوات 

التواصل والمشاركة، ثقافة المنشأة، وأخيرًا تحسين نظام العمل للقطاع الحكومي. ويشتمل كل عنصر أساس على عناصر فرعية غاية في األهمية تبين األثر على عملية التغيير.

يأمل الباحث من خالل استعراض نتائج البحث بداية إلى نشر الوعي لدى المهتمين بأن التغيير لم يعد عملية اجتهادية بل علم له مؤلفاته ونظرياته وإجراءاته واألخذ بها سيساهم 

في إتمام عملية التغيير بأسلوب علمي. كما سيسهم استعراض نتائج البحث في دعم صناع القرار على وجه العموم ومدراء مبادرات التحول الرقمي في القطاع الحكومي على 

وجه الخصوص إلى معرفة أهم المعوقات التي تقود إلى خلق المقاومة والمساهمة في تعثر أو فشل المشروع إضافة إلى استعراض بعض المقترحات والتوصيات التي من 

شأنها دعم تبني إدارة التغيير في مبادرات التحول.

عنوان المادة العلمية :   أهم العوامل المؤثرة لنجاح إدارة التغيير في مبادرات التحول الرقمي في القطاع الحكومي دراسة بحثية
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م. ياسر طلبة 

مستشار إدارة التغيير / أرامكو السعودية

خبير استشاري في إدارة التغيير ألكثر من 15 سنة في أرامكو السعودية , ساهم خاللها في إدارة التغيير للعديد من 

المشاريع الكبرى ألرامكو السعودية , شارك في العديد من مؤتمرات إدارة التغيير, يصف ياسر نفسه بكونه »مهندس 

تقني يعمل في المجال البشري« و يعزي ذلك الى انتقاله من المجال التقني في هندسة الكهرباء إلى التخصص في 

إدارة العنصر البشري ضمن مشاريع التغيير الكبرى محترفًا في االستشارات اإلدارية متخصصًا في إدارة التغيير.

كخبير عالمي منذ 2003 عمل ياسر مستشارًا للعديد من الشركات العالمية في مشاريع دولية  كبرى قبل التحاقه بأرامكو 

 Baylor College of Medicine  و كلية بايلور للعلوم الطبية Holland Chemicals السعودية : مثل هوالند كيميكالز

وشركة كومباك Compaq و شركة خدمات أرامكو في الواليات المتحدة األميركية.

في هذا العصر يتوقع الموظف/الموظفة أن يكون له دور في عملية التغيير و أن يكون على دراية بما يحمله التغيير من تأثير على مستقبله الوظيفي بشكل خاص و بيئة 	 

عمله بشكل عام.

تجاوبًا مع هذه التوقعات و المطالبات تصوغ المؤسسات معلومات عن التغيير و ترسلها إلى منسوبيها من موظفين و موظفات, لكن تتفاجئ المؤسسات بأن 	 

أغلب ما ُيرسل ال ُيقـرأ و في غالب األحيان ُيقابل بالتجاهل و عدم القناعة مما ينتج عنه تدني في تفاعلية الموظف مع التغيير.

لماذا ُينتج هذا الزخم من معلومات التغيير هبوطا في مستوى التفاعلية على عكس المتوقع؟	 

االجابة في الغالب تكون أن ذلك نتيجة لسوء الفهم و اإلعتقاد الخاطئ بأنه  و بمجرد » إبالغ األفراد بالتغيير« سيتقبلون التغيير.	 

إن استيعاب ما ينتج عن هذه اإلعتقادات الخاطئة من تدني الفاعلية ووضع الخطط المدروسة لمعالجتها هما المفتاح لدعم برامج ومبادرات رؤية  2030 و بالتالي 	 

ستتضح معالمها في نفوس جميع موظفي الدولة و ستبني القناعة بالرؤية و ستنتقل لهم بصيغة تنعكس بفاعلية على تحسين أدائهم العملي و تركيزهم 

على كافة مواقفهم السلوكية بالعمل جودة وخدمة للمستفيدين.

إن ضمان استيعاب الصيغة الجديدة من قبل جميع موظفي و موظفات الدولة له بالغ األهمية في تنفيذ رؤية 2030 و ما تطمح له في إعادة هيكلة و برامج التوجهات 	 

االستراتيجية ألن هذه البرامج تمس كافة نواحي الحياة العملية آلالف الموظفين والموظفات.

ستقدم المحاضرة أمثلة من واقع الحياة لمؤسسات محلية و دولية عانت من تدني فعالية التخاطب بشأن التغيير وما نتج عنه من سلبيات. و سيقدم شرحا لما 	 

ُطرح و ُطّبق من حلول لهذه الصعوبات في سبيل انجاح التغيير.

مفاتيح االستفادة و التعلم تشمل توعية الحضور بمعالم و مؤشرات ضعف فعالية التخاطب بشأن التغيير و بحدود التخاطب التقليدي و كذلك بعض األساليب 	 

واالستراتيجيات الفعالة في هذا الشأن.

ستدعو المحاضرة مديري التغيير للخروج من قوقعة التعريف التقليدي بدورهم و أن يوّسعوا نطاق عملهم في سبيل نجاح المشروعات التحولية لمشاريع ذات 	 

أهمية و تأثير بالغ لما تتطلبه رؤية 2030.

عنوان المادة العلمية :   مفاهيم مغلوطه عن التواصل وحلول مبتكرة
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ّ
أ. عبدالرحمن بن محمد العبي

نائب الرئيس األعلى للموار البشرية
الشركة السعودية للكهرباء

تخرج بدرجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود في تخصص إدارة األعمال	 

برز اسمه في الشركة السعودية للكهرباء من قيادته لفرق تحسين العمليات، مبادرات إعادة هيكلة اإلجراءات اإلدارية، 	 

التطوير  إدارة  بين  مشتركة  مبادرات  تنفيذ  على  ويشرف  المستمر  التحسين  دائرة  مدير   1998 عام  في  ليتولى 

الكثيرة والمتسارعة جراء  التغييرات  المنشأة حديًثا إلدارة  التغيير  2003، عين مديًرا إلدارة  االستراتيجي وEY. في عام 

إعادة هيكلة قطاع الكهرباء في المملكة وتطوير برامج الجودة لتحسين العمليات وخفض التكاليف ورفع مستوى رضى 

2008، عين مديًرا إلدارة التغيير والتحسين المستمر التي دمجت فيها مهام إدارة التغيير السابقة  العمالء. وفي عام 

منظومة  ليقود  البشرية  الموارد  وتخطيط  التنظيم  لقطاع  رئيًسا   2012 عام  في  عين  ثم  المستمر.  التحسين  وإدارة 

تطوير أنظمة وسياسات الموارد البشرية، تصميم الهياكل التنظيمية، إدارة التغيير والتحسين المستمر، وإدارة التوظيف 

والتعيين. ويشغل منذ عام 2014 منصب نائب الرئيس األعلى للموارد البشرية قاد من خاللها 5 مبادرات خاصة بالموارد 

البشرية في برنامج التحول االستراتيجي ASTP من أصل 24 مبادرة، وأساس خاللها المركز التنفيذي لتطوير القياديين 

في عام 2015.

العضويات: رئيس لجنة الموارد البشرية في االتحاد العربي للكهرباء، عضو مجلس أمناء األكاديمية الوطنية للطاقة، عضو 	 

الكهرباء، عضو  التقني لخدمات  السعودي  المعهد  أمناء  الصناعي، عضو مجلس  للتدريب  الوطني  المعهد  أمناء  مجلس 

مجلس كلية جي إي التقنية بالجبيل، عضو الجمعية السعودية لإلدارة. عضو المجلس السعودي للجودة.

الجودة والتحسين 	  التي أوكلت لها، من نشر ثقافة  التغيير والمهام  لبدايات إنشاء وحدة تنظيمية إلدارة  التغيير في الشركة السعودية للكهرباء: استعراض  إدارة  رحلة 

المستمر، إدارة التغيير لمشروع إعادة هيكلة الشركة بعد الدمج، بطاقة األداء المتوازن، استبيانات أراء الموظفين، والتميز المؤسسي. وتوجت هذه الرحلة بعديد من 

الجوائز الرفيعة محلًيا ودولًيا.

 	  ASTP التحول االستراتيجي المتسارع 2014، أطلقت الشركة السعودية للكهرباء برنامج  التحول االستراتيجي المتسارع ASTP: في عام  التغيير في برنامج  منطلقات 

للرقي بمستوى أعمالها وخدماتها والمنافسة عالمًيا بمنتجاتها. وللموارد البشرية دور أساسي في تحقيق أهداف البرنامج من خالل تنفيذ 4 مبادرات.

مركز متخصص 	  إنشاء  تم   ،ASTP المتسارع االستراتيجي  التحول  برنامج  مع  تواكًبا  أنموذًجا:  القياديين  لتطوير  التنفيذي  المركز  التغيير،  إدارة  القياديين في  تطوير  دور 

في تطوير القياديين ضمن مسارات تتواكب مع مهام ومسؤوليات المستويات اإلشرافية المختلفة، يشرف عليه مجلس استشاري مؤلف من خبراء عالميين في تطوير 

القياديين.

عنوان المادة العلمية :   إدارة التغيير، مزحة أم رزحة؟
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عبدالرحمن بن جساس 

مدير تنفيذي مع خبرة ألكثر من 39 سنة في القطاع العام، حاصل على درجة الماجستير في اإلدارة من جامعة الملك 

سعود وأيضا حاصل على شهادة في إدارة التغيير. األستاذ عبدالرحمن يتمتع بإظهار القدرة على تبسيط العمليات 

ورسم الخطط االستراتيجية التي تدفع إلى النمو  وزيادة الكفاءة. كما يمتلك أيضا مهارات قيادية قوية، ومهارات 

التواصل واتصاالت شخصية لتأسيس عالقة مع جميع مستويات من الموظفين واإلدارة.

المدير التنفيذي لبرنامج خادم الحرمين الشريفين 
للعناية بالتراث الحضاري للمملكة

ممكن تحقيق رغبة المنظمة في أن تكون » proactive« من أن تكون » reactive« عند االستجابة للتغير السريع إذا تم تبني ودعم الموظفين من خالل مهارات 

االتصال والقيادة االستراتيجية. كما نؤمن بوجود شراكة مهمة بين هاتين المهارتين أو كما يمكن أن نسميهم العوامل المساعدة.

في العرض  المقدم، حددنا اثنين من أكبر العقبات التي تحول دون إدارة التغيير الفعال:

	  قيادة تغيير غير فعالة                   

	  ضعف االتصال 

ولتفادي هذه العقبات ، نعمل شخصًيا على تعزيز نهج Prosci AKAR ، من خالل إنشاء منهجيتنا الخاصة من أجل قيادة رحلة تغيير ناجحة.

كما نعتقد أن التغيير االستراتيجي ال يحدث من تلقاء نفسه. يمكن للقادة الفعالين ذوي مهارات االتصال المثالية توجيه العملية من البداية إلى النهاية.

فيما يلي توضيح كيف يمكن للقائد أن يحدث التغيير:

1. إيجاد حجة مقنعة لتبنى التغيير - حيث يشرك القائد جميع العاملين في إدراك حاجة المنشاة لتبنى التغيير.

2. إحداث تغيير في البناء التنظيمي - التأكد من أن التغيير بنى على أساس تفهم عميق الحتياجات المنشاة ودعم بمجموعة من االدوات والعمليات.

3. مشاركة وإدماج العاملين جميع العاملين في المنشاة لبناء االلتزام بعملية التغيير

4. تطوير القدرات - التأكد من تطوير قدرات األفراد للعمل على مواجهة متطلبات التغيير ودعمهم ومساندتهم خالل مراحل التغيير

5. التنفيذ والمحافظة على التغييرات - بناء وتطوير خطة فعالة لتنفيذ التغيير والتأكد من إيجاد خطة للمتابعة وتوفير الدعم وحل المشكالت .

عنــــوان المــادة العلميـــة : كيفية إنجاح برامج التغيير من خالل تعزيز دور القيادة وفعالية االتصال
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م. أسامة أحمد الخربوش 

علم  شركة  لدى  عمل  حيث  اإلستشاري,  العمل  مجال  في  خبرة  10سنوات  من  أكثر  الخربوش  أسامة  المهندس/  لدى 

كمستشار لقيادة التغيير في المنظمات الحكومية و من ابرز المشاريع هي تأسيس وتشغيل مكتب تحقيق الرؤية و مركز 

التميز المؤسسي والجودة ومكتب ادارة المشاريع و ادارة التغيير. كما يتميز م.أسامة بالخبرة بقيادة التغيير والتعامل مع 

الثقافات المتعددة حيث عمل كمدير الدارة التغيير في الهيئة العامة لالحصاء وتركزت الجهود على قيادة التغيير في ثقافة 

المنظمة واساليب القيادة والتغيير نحو خلق بيئة عمل جاذبه تساهم في تطوير القيادات و تغيير الثقافات والسلوكيات 

نحو التغيير لتعزيز قيم المنظمة. كما يعمل حاليا في وزارة العدل كمدير الدارة التغيير لدعم التحول الرقمي التي تعشيها 

الوزارة لتحقيق اهداف رؤية 2030.

يتميز م.أسامة بأحترافيه عالية بالعمل وفق المنهجيات والحوكمة , خطط واطار عمل, و تنوع اساليب التواصل الفعاله.

في  باكالوريس  و   . امريكا  ايسترن,  سواث  نوفا  جامعة  من  االعمال  ادارة  في  الماجستير  شهادة  على  م.اسامة  حصل 

هندسة الحاسب من جامعة الملك سعود. كما حصل على الكثير من الشهادات المهنية في مجال ادارة التغيير, بروساي, 

إدار المشاريع و البرامج والمحافظ, مؤشرات االداء واالستراتجية, تعلم اساليب القيادة, جامعة انسياد, وغيرها من الدورات 

االستشارية و االدارية.

مدير إدارة التغيير / وزارة العدل

موحة التي تعيشها المنظمات الحكومية لتمكين ودعم التحول الوطني من خالل تحقيق رؤية المنظمة بأْن تكون  تهدف إدارة التغيير إلى دعم مسيرة التحّول الطَّ

المرجُع اإلحصائي األكثَر تميًزا وابتكارًا لدعم التنمية االقتصادية واالجتماعية في المملكة العربية السعودية، وذلك وفق منهجية إلدارة التغيير، وأنشطة للتحول 

الثقافي وتطوير قدرات إدارة التغيير بالمنظمة ألجل ضمان التوافق التنظيمي وااللتزام في تنفيذ التغيير .

كما يهدف العرض إلى تقييم وتحليل سياق التحول بالمنظمة وفعالية عملية إدارة التغييرللوقوف على نقاط القوة المصاحبة لعملية التحول باإلضافة إلى تحديد 

كافة التحديات والمعوقات التي من شأنها التأثير على كفاءة إدارة التغيير. 

يعتبر الموظف هو العنصر االول المتأثر في التغيير حيث يتم تكثيف الوعي و زرع  الرغبة في الثقافات و السلوكيات االيجابية نحو التغيير كما يتم نشر المعرفة 

واالدوات الممكنه والمساعده على القدرة في تنفيذ التغيير وتحسين االداء المستمر والذي بدوره ينعكس مباشرا على تحول المنظمة من الوضع الراهن الى 

الوضع المستقبلي لتحقيق اهدافها وفق االستراتيجيه.

احد فنون التغيير هي فن التعامل مع المقاومه واستخدام ادوات التواصل الذكيه وتنوع مكانها وزمانها واختيار االشخاص المؤثرين لنشر رسائل التغيير وترغيب 

الموظف لتقبل التغيير  .

تمكين القيادات احد ركائز مراحل التحول في المنظمة السيما وان القيادي هو الشخص المؤثر الذي ينشاء مناخ لفريق العمل فكان التكريز على تعزيز فعالية 

اساليب القيادة في المنظمة امر ذات اهمية لقيادة التغيير و تكوين سفراء وقيادات للتغيير

عنــــوان المــادة العلميـــة : تأثير ادارة التغيير الفعالة في انجاح رحلة التحول الثقافي في المنظمات الحكومية.



39

CHANGEMENA
MANAGEMENT

CONFERENCE
Riyadh,Saudi Arabia-March 3 & 4, 2019

8TH

م/ هاني عبد الله المحمد

عمل المهندس هاني المحمد ألكثر من 18 سنة في العديد من المجاالت المرتبطة بإدارة المشاريع والتخطيط اإلستراتيجي في القطاعين 

العام والخاصة، وأسس عدد من مكاتب إدارة المشاريع ومكاتب التغيير، معتمدًا في أكثر من منهجية في إدارة التغيير منها Prosci،  حاصل 

والتخطيط  المشاريع  إدارة  الطويلة في  الخبرة  مع  مزجها  والتي  والشخصية  السلوك  تحليل  أدوات  العديد من  إستخدام  إعتمادات في  على 

المنظمات  المؤسسي في  والتحول  التغيير  إدارة  مؤخرًا في  ليتخصص  واإلبتكار،  واإلبداع  المستمر  والتحسين  األداء  وقياس  اإلستراتيجي 

الخاصة والحكومية. يعمل حاليًا مديرًا إلدارة التغيير في مدينة الملك سعود الطبية، وضمن فريق إدارة التغيير في التجمع الصحي األول بالرياض.

العليا واإلستشارات اإلدارية والتخطيط  التنفيذية  بين اإلدارة  الملك سعود ومزج خبرته  إدارة األعمال من جامعة  حصل هاني على ماجستير 

اإلستراتيجي والتخطط التشغيلي وإدارة المشاريع والسلوك اإلنساني، ليوظف ذلك بطريقته الخاصة في استخدام المنهجيات العالمية في 

اإلستراتيجية  والمشاريع  والمنظمات  المؤسسات  النتائج من  أعلى  لتحقيق  البشري  الجانب  على  المتركز  المؤسسي  والتحول  التغيير  إدارة 

والتنفيذية.

نائب رئيس المؤتمر للشؤون التنظيمية 
مدير إدارة التغيير / مدينة الملك سعود الطبية

ٌة ملحة لكل المنظمات، ارتباطا 	  التطور يستدعي التغيير، والتغيير هو سعي أو اجراء نحو التطور، سواء على مستوى األفراد أو على المؤسسات العامة والخاصة، ليصبح التغيير ُسنَّ

بالظروف الخارجية والداخلية التي تفرض أنواًعا مختلفة من التغيير، تحددها الجهات العليا حسب المتطلبات الراهنة، وذلك دفًعا نحو مسايرة المستجدات القائمة ودعم االبتكار 

واإلبداع إلنجاح المشاريع والمبادرات لرفع مستوى األداء والمنفعة.

تستند رؤية المملكة 2030 على عدة مشاريع قوامها التغيير، وذلك في سبيل دفع عجلة النمو نحو مزيد من التطور. فنجاح هذه المشاريع هو مرهون بمستوى إدارة التغيير 	 

لدى المنظمات المنوطة بتنفيذ تلك المشاريع.

هي ثالثة أسس للمشاريع الناجحة حسب الدراسات الحديثة، أولها مرتبط بالقيادة والرعاية من الجهات العليا، وهذا ما تضمنه رؤية المملكة بعد اعتمادها من أعلى الجهات وصاحب 	 

القرار، والثاني يستند الى إدارة المشاريع، ليبقى األساس الثالث الذي دونه يتحقق الفشل وهو إدارة ناجحة للتغيير. فمستوى النضج في المنظمات هو الذي يحدد نسبة النجاح 

لكل مشاريع التغيير، وذلك بارتباطه بشكل متوٍاز مع الزيادة في احتماالت النجاح أو الفشل، وهو الذي يحدد طريقة إدارة المقاومة لدى الموارد البشرية أو الموظفين، وبه يمكن 

قياس مدى بناء الكفاءات التي تقود التغيير داخل كل منظمة.

هنا يمكن أن نقيس نضج المنظمات في إدارتها للتغيير انطالًقا من تتبع المراحل التي تنهجها المنظمة في إدارة التغيير. فإذا كانت إدارة التغيير على مستوى األشخاص تبدأ 	 

بالوعي ثم الرغبة والمعرفة لكي تتحقق القدرة على الوصول للتغيير، فإنه على مستوى المنظمات تتحقق مراحل مكافئة لمثيلتها على المستوى الفردي، ليكون اإلعداد من 

أجل التغيير كخطوة أولى من خاللها يتم تطوير االستراتيجيات وإعداد الفريق ثم التقييم من طرف الرعاة، لتكون الخطوة الثانية هي إدارة التغيير بما تشمله من دراسة وتطوير 

للخطط القابلة للتنفيذ وقياس مدى إمكانية تحويلها إلى إجراءات ومن ثم تطبيقها على أرض الواقع، أما الخطوة األخيرة فتتلخص في جمع وتحليل ردود الفعل وسد الثغرات 

وإصالح األخطاء انطالقا من عملية تقييم شاملة وموضوعية.

وتنفيذ 	  أعمالها  تدفق  من  كجزء  التغيير  إلدارة  منهجية  تطبيق  في  العلمية  للمراحل  وانتهاجها  المبادئ  هذه  على  االعتماد  مدى  في  يتركز  التغيير  إدارة  في  المنظمات  نضج 

مشاريعها، وكذلك في إدارتها لعنصر المقاومة من طرف الموظفين الجانحين للتمسك بما هو قائم على حساب كل ما هو مستجد حتى لو كان في الصالح العام أو في صالح 

المنظمة. وهنا البد من استحضار عناصر التواصل والرعاية واإلرشاد التي يمكن استكمالها بالتدريب.

لذلك يمكن أن نقول أن نجاح رؤية المملكة 2030 مرتبط بشكل كبير بنجاح مشاريعها من خالل إدارة تغيير فعاله، والتي تحتاج إلى مستوى نضج عالي جدًا في إدارة التغيير من 	 

طرف المنظمات، وذلك بتهيئتها للتمسك بالمبادئ والمراحل السابقة.

عنــــوان المــادة العلميـــة : قياس نضج المنظمات إلدارة التغيير ومدى تأثير ذلك على تحقيق رؤية المملكة 2030
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د/ صالح بن أحمد الزهراني 

المدير العام لمكتب تحقيق الرؤية - وزارة الشؤون اإلسالمّية 
والدعوة واإلرشــاد - منذ عام 1437 - مستشار وزيـر الشؤون 

اإلسالمية للدراسات والتطوير اإلداري ) 1435ـ 1437هـ (

لدى الدكتورصالح الزهراني أكثر من 25 سنة خبرة لدى القطاع الحكومي, قضى 15 سنة منها في العمل القيادي, تنقل خاللها بين العمل 

التدريبي واالستشاري والبحثي , توّلى الدكتور صالح اإلشراف المباشر على بناء الخطة االستراتيجية لوزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة 

واإلرشاد من منطلقات رؤية 2030 وتصميم مبادرات الوزارة لبرامج الرؤية وكذلك اإلشراف على تأسيس منهجية عمل مكتب تحقيق الرؤية 

ونظام EPMO في الوزارة, وبناء وتنفيذ خطة برامج تأهيل قيادات الرؤية في الوزارة.

محاضر ومدرب وطني قدم العديد من البرامج التدريبية وورش العمل الموّجهة في قيادة وإدارة التغير لدى العديد من الجهات الحكومّية 

والخاّصة, حيث لديه العديد من األبحاث والمؤلفات والبرامج اإلذاعية والمتلفزة, من أبحاث الدكتور صالح )قيادة التغيير في ظل شح الصالحيات 

)- بحث مخطوط , ومن مؤلفاته )سلسلة هندسة القيم(- كتاب مطبوع , ومن دراساته دراسة الواقع المؤسسي لوزارة الشؤون اإلسالمية, 

دراسة الواقع التنظيمي للبرامج في وكالة الدعوة بوزارة الشؤون اإلسالمية.

اطروحة الدكتوراه : )منهج القرآن الكريم في معالجة الضغوط النفسية من خالل تطبيقات االرشاد المعرفي السلوكي(.

محترف اإلستراتيجية وتخطيط األعمال , محترف إدارة نظام بطاقة األداء المتوازن - المعهد األسترالي لمؤشرات األداء

ممارس معتمد في إدارة التغيير- معتمد من بروساي و المركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة.

عنوان المادة العلمية : الخصوبة الذهنية في ديناميكية إدارة التغيير

ُتعد الُخصوبة شرطًا مهمًا في اختيار التربة الزراعية وهي الحالة التي َتجعل من دفن البذور تصّرفًا صحيحًا لمن يرغب في زيادة اإلنتاج وبقاء النوع.

وكل بيئة ال تتوفر فيها الخصوبة فهي بيئة ال تصلح لالستثمار وتعد خصوبة األذهان من أهم عوامل نجاح عملية االتصال وبناء الثقافات واألعراف الحاضنة لإلبداع والتقدم والتطور.

سوف نعالج خالل هذه الورقة كل ما يتعلق بإدارة التفكير بشكل يجعل من كلفة التغير استثمارًا وليس هدرًا وسنكتشف قوانين حركة العقول وديناميكية االستجابة التي تعمل 

عليها طرفيات التلقي لدى العنصر البشري في النظام المؤسسي وستكون أهداف ومنطلقات رؤية المملكة 2030 ، هي النموذج التمثيلي إليضاح هذه الصورة التطبيقية 

لمفهوم الخصوبة الذهنية في إدارة التغيير.
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د. عبدالوهاب بن سعيد القحطاني

عضو هيئة التدريس بكلية اإلدارة 
بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن .

عنــــوان المــادة العلميـــة : اساسيات التغيير الفعال لتحقيق اهداف الرؤية

الدكتور القحطاني أستاذ مشارك في قسم اإلدارة والتسويق في كلية اإلدارة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. حصل على 

الدكتوراة في إدارة األعمال من جامعة شمال تكساس، الماجستير من جامعة والية كاليفورنيا في سان برناردينو والبكالوريوس 

من جامعة الفيرن بالواليات المتحدة.

للدكتور القحطاني بحوث منشورة في دوريات عالمية عن قضايا محلية ودولية.  وشارك ببحوث في المؤتمرات المحلية والدولية 

الشرق األوسط وشمال  القحطاني محور  الدكتور  المؤتمرات. رأس  رئاسته لجلسات عديدة وتحكيم دراسات في  إلى  باإلضافة 

أفريقيا في المنظمة الدولية لعلوم اإلدارة بالواليات المتحدة 2002-2004م.  

شارك الدكتور القحطاني في مشاريع بحثية للغرفة التجارية الصناعية بالرياض لمنتدى الرياض االقتصادي في 2003م.  وأنجز مع 

فريق بحثي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مشروع تأسيس المركز الوطني لشئون منظمة التجارة العالمية بالرياض في 

2010م. شارك في مشاريع  العالمية على القطاع الخاص بالمملكة  تأثير األزمة االقتصادية  2005م، ورأس فريق عمل لدراسة 

الطائرات  مهابط  تسويق  Aware Development  ومشروع  العقارية   الشركة  أعمال  تطوير  منها  المتحدة  الواليات  بحثية في 

لشركة Bell Helicopter في 1987م خالل دراسة الماجستير. شارك مع فريق من جامعة شمال تكساس في دراسة المشاكل 

العمالية في فرع شركة  Honeywell International في المكسيك في1991م. 2010-م. 

للدكتور القحطاني دورات تدريبية ومشاركات صحفية وتلفزيونية عديدة في مواضيع إقتصادية وإدارية محلية وعالمية، حيث تزيد 

مساهماته على 2500 مقال ولقاء.  الدكتور القحطاني عضو في العديد من الهيئات األكاديمية في المملكة والواليات المتحدة. 

أسس الدكتورالقحطاني مع فريق من المهتمين جمعية السرطان السعودية في المنطقة الشرقية في 2003م.

تعريف التغيير	 

اهمية التغيير	 

التغيير وعالقته بالتطوير والمنافسة	 

أساسيات التغيير الهادف	 

 االعداد للتغيير 	 

اخنيار قيادة التغيير	 

اعداد فريق التغيير	 

مراحل خطة التغيير 	 

تذليل العقبات لتغيير سلس 	 

التعامل مع مقاومة التغيير 	 

قياس تأثير التغيير في األداء )فاعلية االداء(	 
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ثمانية مؤتمرات إلدارة التغيير في الشرق األوسط 

المؤتمر الثامن إلدارة التغيير في الشرق األوسط

المؤتمر السابع إلدارة التغيير في الشرق األوسط

المؤتمر السادس إلدارة التغيير في الشرق األوسط

المؤتمر الخامس إلدارة التغيير في الشرق األوسط

المؤتمر الرابع إلدارة التغيير في الشرق األوسط

المؤتمر الثالث إلدارة التغيير في الشرق األوسط

المؤتمر الثاني إلدارة التغيير في الشرق األوسط

المؤتمر األول إلدارة التغيير في الشرق األوسط

مارس 2019

مارس 2018

ابريل 2017

فبراير 2016

فبراير 2014

فبراير 2013

فبراير 2012

نوفمبر 2010

الرياض

دبي

دبي

دبي

دبي

دبي

أبوظبي

أبوظبي
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المؤتمرات القادمة

المؤتمر التاسع إلدارة التغيير 

في الشرق االوسط

نوفمبر 2019 / دبي

) باللغة اإلنجليزية (

المؤتمر العاشر إلدارة التغيير 

في الشرق االوسط

مارس 2020 / الرياض

) باللغة العربية (



ــرق األوَســـط 
ّ

غيير  في الش
ّ
امن إلدارة الت

ّ
الُمؤتمر الّسـنوي الث

بتاريخ ) 3 - 4 ( مارس 2019 – الرياض – فندق الماريوت

khaled@mawj-it.com  :للتسجيل يرجى تعبئه البيانات اآلتية وإعاده إرسالها الى الشركة المنّظمة على اإليميل

Registration Form  سـجيل
ّ
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طريقــــة الدفع : رسوم التسجيل شاملة : 

لتأكيــــــد التسجيــــــل : 

حضور جميع فعاليات المؤتمر من المحاضرات العلمية وحلقات النقاش وجلسات 

التعارف + شهادة حضور المؤتمر من ACMP + كوفى بريك يوميا + غداء بنظام 

بوفيه مفتوح .

نرجو تحويل مبلغ رسوم المؤتمر الى حسابنا البنكي في البنك األهلي التجاري :

رقم الحساب: 78171000106 053	 

 	SA75 1000 0005 3781 7100 0106 :رقم االيبان

اسم المستفيد : موج لالستشارات اإلدارية	 

Email: khaled@mawj-it.com - Mr. Khaled AlMobarak - Mobile:+966 505 822 964نرجو إرفاق إيصال تحويل الرسوم بعد تعبئة اإلستمارة إلى :

رسوم التسجيل للمجموعات )3 مشاركين أو أكثر(رسوم التسجيل الفردي )مشارك واحد(

1,800  ريال سعودي2,300  ريال سعودي

االســـم الثـالثي :

الُمسّمى الَوظـيفي :

ِجـهة الَعـمل :

البريد اإللكتروني :

رقم الجّوال :

الُعـنوان :
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