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  التغيير إدارة حول عمل ورشة

 يديرنا؟" أم ُنديره تغيير جديد: عالم في التغيير مع "التعامل

   واالقتصادي المالي فليحان باسل معهد – 2017 األول تشرين  25و 18

  

                                                                               ورشة هذه ال

لم يعد ممكناً ، بحيث يشهد العالم اليوم تغّيرات كبيرة، باتت تفرض نفسها على كل فرد منا في حياته المهنية

ت الكبيرة التي تفرضها أوضاع لرّد على المتطلبالاالستمرار في تقديم الخدمة العامة دون تطوير ذاتنا وإدارتنا 

 ومطالبات المواطنين المتزايدة. في لبنان المالية العامة 

اليوم في مرحلة انتقالية مهّمة وتستعد وهي  ليست بعيدة عن هذه الهواجس إن المديرية العامة للشؤون العقارية

الرقمي ووضع البنية التحتية للبيانات التنظيم المؤسسي وتحديث نطام السجل العقاري والمساحي في  لخطوات كبيرة

.  ويقع على عاتق المسؤولين في المديرية وفي وتقديم الخدمات االلكترونية وغيرها المكانّية وتخمين الممتلكات

مختلف أمانات السجل الكثير من المسؤوليات واألدوار التي من شأنها أن تلعب دوراً ايجابياً في تحقيق التغيير نحو 

 األفضل. 

ن هنا، ينّظم معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون العقارية، ورشة عمل م

من  2017تشرين األول  25و 18بعنوان "التعامل مع التغيير في عالم جديد: تغيير ُنديره أم يديرنا؟" وذلك يومي 

 في مقّر المعهد.  16:00لغاية الساعة  13:00الساعة 

إلى أمناء السجل العقاري ورؤساء دوائر المساحة وتهدف إلى مساعدتهم على فهم  التفاعلية تتوّجه هذه الورشة

 مكّونات التغيير وأبعاده وإلى مناقشة االستعداد لقبوله وكيفية حّث الموظفين على مواكبة المستجدات.  

مجاالت خبير في و HR WORKSمدير شركة هو و ويتعاون المعهد في هذه الورشة مع الخبير األستاذ شارل صليبا

 . برامج قياديةتطوير الرأسمال البشري وإعادة الهيكلة وتطوير 
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 الورشةنامج بر

 

 2017تشرين األول  18األربعاء في 

13:00-16:00 

 افتتاح الورشة وتعارف وتوقعات

 وما الذي يعنينا به؟ بشكل عام ما هو التغيير  .1

a.  طبيعية للكونالتغيير كديناميكية 

b. العالم المتغير 

c. االنسان المتغير 

 لماذا يجب علينا أن نتغير؟ .2

a. محفزات التغيير في حياة االنسان 

b. وفوائده  مبررات التغيير في العمل 

c. تحديات التغيير بشكل عام 

 في إحداث التغيير وتطوير العملدور المسؤول في اإلدارة  .3

a.  في تطوير العملدور المسؤول 

b. في بناء ذهنية قبول التغيير لدى فريقه دور المسؤول 

c. في تطوير ذاته لقيادة التغيير دور المسؤول 

 2017تشرين األول  25األربعاء في 

13:00-16:00 

  التغيير في المديرية العامة للشؤون العقارية  تحديات .1

a. أسباب هذه التحديات وجذورها 

b. الحلول المناسبة لمعالجة تحديات العمل  

 ومبادرات لدعم التغييراستنتاجات  .2

 توصيات 

 تقييم 

 

 

 


