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مقدمة:
وسرعة  الديناميكية  وبفعل  المعلومات  تكنولوجيا  تطور  بفعل  اليوم  االدارة  أصبحت 
على  قادرة  فنية  ابداعية  وحلول  معرفي  عقل  و  متميز  قيادي  فكر  الى  بحاجة  التغيير 
تجاوز العثرات وعلى ربط االفكار وتنويع الرؤى للوصول الى حلول مبتكرة ومناسبة 
وعملية، حيث أصبح عنصري االبداع  و اإلبتكار أساس العملية االدارية كما إنهما من 
مقومات التميز والقدرة على المنافسة كعنصر فعال في كل االعمال الفكرية والمعرفية 
، وقد اصبح لالبداع مناهج وطرق تفكير ، ومن أكثر المعوقات الي يمكن التعرض لها 
هو أن الكثير من االفراد قد يمتلكون فهما متواضعًا لما هو المقصود بالعملية االبتكارية 
واالبداعية وابعادها وعناصرها الرئيسية ، فعلى الرغم من الدراسات الكثيرة التي تناولت 
هذا الموضوع في المجاالت المختلفة للحياة والمجتمع إال ان هذا الفهم لم يتبلور ويصل 
دائمًا  ُتذكرنا  فإنها  سمعناها  وإذا  االنتباه،  تلفت  كلمة  فاإلبداع  المطلوب،  المستوى  الى 
تختلف  مفاهيم عديدة  الذكاء على صاحبها، ولإلبداع  ، وإسباغ صفات  والتفرد  بالتمّيز 
للموهبة الخالقة.  إذ يمثل اإلبداع غالبًا الرمز  المعاني واألهداف  في األلفاظ وتتفق في 
ومما سبق ذكره يجب ان نعترف أن اإلبداع واإلبتكار والصفات الشخصية المتفردة هي 
أساس الشخصية القياديةالملهمة في صنع النجاح، كما أن الطاقة اإليجابية واستغاللها من 
القائد يسهم في تحسين األداء وأن القائد الناجح والمتميز يستنير بآراء األخرين والينفرد 
بقرارته ويعمل بروح الفريق ، تكمن عبقرية القائد الجيد في أنه يترك موقعا يمكن التعامل 

معه بنجاح.

منهجية البرنامج:
يتم إشراك المشاركين في لعب األدوار بصورة مكثفة لمساعدتهم على تطبيق اإلدارة  �

اإلبداعية اإلبتكارية و تعزيز مهارات القيادة المتميزة
يقوم المشاركون أيضا بتقديم عروض تقديمية قصيرة أمام المجموعات إلثبات فهمهم  �

للمبادئ األساسية للبرنامج
سيتم استخدام األنشطة الفردية والجماعية في حل التمارين واإلستقصاءات ودراسة  �

الحاالت
الشخصية  � نظريات  لتطبيق  الشخصية  أساليبهم  تقييم  في  للمشاركين  الفرصة  إتاحة 

وإدارة الذات ، وسيتم التقييم من خالل باستخدام مجموعة أدوات التقييم الذاتي الفعالة

أهداف البرنامج:

يهدف هذا البرنامج إلى:

اإلبداعية  � بماهية األنشطة  المتعلقة  المعارف والمفاهيم األساسية  المشاركين  إكساب 
واالبتكارية.

التعرف على أسس ومحاور العملية اإلبداعية، مع ربط هذه المفاهيم والمحاور بأسس  �
وقواعد إتخاذ القرارات.

اإلبداعي واالبتكاري بشكل  � التفكير  لممارسة  الالزمة  المهارات  المشاركين  إكساب 
المشكالت في مجاالت منظمات  الحياتية، وبشكل خاص في حل  األنشطة  في  عام 

األعمال، وفي الجوانب اإلدارية والتنظيمية في هذه المنظمات.
قيود  � من  التحرر  على  والقدرة  التفكير  بمهارات  والمشاركات  المشاركين  تزويد 

اإلمكانيات أثناء التفكير.
التعرف على أساليب التفكير اإلبداعي واإلبتكاري وآليات توفير بيئة العمل اإلبداعية. �
الحس  � رفع  مع  الناقد  التفكير  عليها  يشتمل  التي  الفرعية  المهارات  على  التعرف 

اإلبداعي.
الناقد  � التفكير  على  المحفزة  الصفية  البيئة  مميزات  أهم  إستنتاج  مهارة  إكتساب 

واإلبداعي.
بطريقة  � المشكالت  لحل  البدائل  وتقديم  المشكلة  تحديد  بوسائل  المشاركين  تزويد 

أبداعية.
المشكالت وقيادة  � يمكنهم من حل  بما  للمشاركين  المهارات اإلدارية والقيادية  تنمية 

جماعات العمل
في  � مهاراتهم  تنمية  مع  العمل  فرق  وبناء  إعداد  ووسائل  بطرق  المشاركين  تزويد 

تطوير روح الفريق والتنظيم الذاتي
السلوك  � تحليل  كيفية  في  والعملية  العلمية  المفاهيم  من  بمجموعة  المشاركين  تزويد 

اإلنساني والعالقات التبادلية وفهم الطبيعة البشرية

المحتويات األساسية:
الكفاءة اإلدارية في بناء منهجية اإلبداع والتطوير

المفاهيم العلمية للكفاءة �
الفرق بين الكفاءة والكفاءة اإلدارية �
مفهوم إعادة هندسة نظم العمل �
خطوات بناء فكر وثقافة تجديد أعادة بناء العمليات �
آليات تهيئة اإلدارات على أهمية تطبيق نظام إعادة  �

هندسة نظم العمل )الهندرة(
الكفاءة اإلدارية والهندرة وعالقتها برضاء العمالء �
خطوات تفعيل التكامل اإلداري بين مكونات  �

العمليات اإلدارية وفقا لمنهجية الهندرة

تحسين فعالية األداء اإلبداعي واإلبتكاري وتنمية العمل 
االداري

تعريف الفعالية اإلدارية �
إجراءات و مقومات الفعالية اإلدارية في المنظمات  �

العربية
مبادئ اإلدارة اإلبداعية واإلبتكارية المتقدمة �
المهارات القيادية و اإلبداعية الالزمة لتحقيق الفعالية  �

الكاملة
الفعالية والدافعية وتحفيز الطاقات البشرية المتكاملة �

القيادة والعمل الجماعي لزيادة فعالية األداء المتميز

آليات الجودة اإلدارية لتحقيق التميز �
التميز والتميز اإلداري �
الجودة أم التميز أوال؟ �
عالقة الجودة بالتميز �
إستراتيجيات عملية تطوير وتحسين الجودة �
المبادئ األساسية لتحقيق التميز وفقا لمعايير تطبيق  �

الجودة الشاملة
الخطوات الرئيسية المتقدمة لتطبيق نظم الهندرة �
خطوات وضع إستراتيجية كاملة لتحقيق جودة التميز  �

وفقا لمنهج إعادة هندسة نظم العمل

التميز في التفكير اإلبداعي والتحليلي

التميز و المخاطرة �
لماذا التفكير اإلبداعي في ظل الفكر اإلشرافي �
التفكير التحليلي في ريادة إدارة األعمال اإلشرافية �
مراحل التفكير اإلبداعي المتقدم في ظل الفكر  �

اإلشرافي
العناصر األربعة األساسية لإلبداع اإلشرافي �
مراحل التفكير اإلبداعي والتحليلي اإلشرافي �

مهارات القيادة المتميزة السبيل لإلبداع

القدرات الالزمة لتأثير القيادة المتميزة �
آليات القيادة المتميزة �
التقنيات الحديثة لقيادة التغير الجذري للتميز اإلداري �
مهام القائد اإلبداعي في البيئة للتغيير الجذري �
مبادئ قيادة التغيير الجذري لتحقيق التميز �

تنمية القيادة المتميزة من أجل التميز اإلداري �

ورش عمل

ورشة عمل "القيادة و خطوات اكتساب الطاقة  �
االنتاجية والتخلص من السلبية"

آليات القيادة المتميزة �
ورشة عمل "مفاهيم النظرية السلوكية والشخصية  �

في تكوين القائد الفعال"
ورشة عمل "القيادة المتميزة وتطوير وتحسين  �

القدرة اإلبداعية و اإلبتكارية"



نمـــــوذج التسجيــــــل

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

:  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

التــاريــخ :........................)االدارة االبداعية واالبتكارية ومهارات القيادة المتميزة ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

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: 

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


