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مقدمة:
أصبحت مهارات اإلبداع بشكل عام والتفكير اإلبداعي والتجديد أو التطوير االبتكاري بشكل خاص من أهم مكونات النجاح الفردي والمؤسسي على حّد سواء. وعلى رغم اعتقادنا 

أنه دائمًا يعوزنا اإلبداع واالبتكار إال أننا نمارسه يوميًا بدءًا من خياراتنا في ارتداء المالبس صباحًا وحتى الخروج بحل خالق لمشكلة متكررة في العمل.

كلمة "مبدع" أو "اإلبداع" ليست حصرًا على فئة معينة، تعمل في مجال معين، ونحن هنا سنقوم بتصحيح هذا المفهوم، حيث يمكن أن نرى أثر اإلبداع في جميع نواحي حياتنا، 
في المنزل، في المكتب، مع األصدقاء، مع الجميع، يمكن أن نمارس مهارات اإلبداع في كافة هذه النواحي بعفوية مطلقة.

لو أردنا التعرف أكثر على مهارات التفكير اإلبداعي، سيلزمنا أواًل أن نحدد ونوضح ما يعيق اإلبداع وما يقتله! ثم نضع أنفسنا أمام المرآة: هل بداخلنا صفات اإلبداع والتجديد؟ 
هل هناك ما يمكننا تطويره وتحسينه لنرتقي بتفكيرنا الذهني إلى تفكير إبداعي خاّلق؟ ماذا عن العصف الذهني الذي نسمع به دائمًا ونمارسه سواًء كنا نعلم أم ال نعلم؟ ما صفات 

التفكير اإلبداعي التي علينا التحلي بها؟ وكيف يمكننا أن نفكر كمبدعين؟

هذا البرنامج التدريبي، المقدم من يوروماتيك   يجيبنا على جميع هذه األسئلة، حيث سنتعّلم كيف نكتشف ونستخرج إمكانات اإلبداع الكامنة فينا ومن ثم نطّور هذه كمهارات 
الستخدامها بشكل فعال في حياتنا الشخصية وحياتنا في العمل، صفات ومميزات األشخاص المبدعين، وماذا علينا أن نعمل لنجعل مؤسساتنا  وكل مكان نكون فيه مبدعًا.

اهداف البرنامج:
w تعزيز مهارة التفكير اإلبداعي و اإلبتكار
w إكتساب المشاركين مهارة التأثير على واستغالل الفروق الفردية بمايحقق اإلبداع والتميز في إدارته لفريق العمل
w تأصيل مهارات قيادة وبناء فرق العمل
w تمكين المشاركين من مهارات التفكير اإلبداعى واإلبتكارى وتحويل األفكار المبتكرة إلى خطط عمل
w إكتساب المشاركين مهارة الذكاء العاطفى والوجدانى الالزمة وبما ينعكس على التميز فى األداء
w التعرف على آليات تعزيز الطاقة اإلبداعية واإلبتكارية ل
w EFQM  تأهيل المشاركين لإللمام بمعايير التميز المؤسسى األوروبى

ماذا ستسفيد من هذا البرنامج:
w التفريق بين مصطلحات اإلبداع واالبتكار والتجديد
w التعرف إلى اإلبداع الذاتي وإطالقه
w تحديد النمط الشخصي في االبداع: طائرة اإلبداع
w بناء البيئة المحّفزة على اإلبداع
w عكس اإلبداع واالستحداث على مكان العمل
w استخدام التفكير اإلبداعي في حل المشاكل
w التعّرف على أدوات التفكير اإلبداعي في استحداث أفكار مبدعة
w استخدام أدوات استخراج األفكار الخالقة بطريقة فعالة

محاور الرنامج:

الوحدة األولى: أساسيات التفكير اإلبداعي واألنماط الفردية لإلبداع

الوحدة الثانية: التعّمق في اإلبداع واإلبداع المؤسسي

الوحدة الثالثة: األدوات اإلبداعية لتوليد األفكار وحل المشاكل

الوحدة الرابعة: تابع - األدوات اإلبداعية لتوليد األفكار وحل المشاكل + إرشادات عملية لإلبداع

الوحدة الخامسة: حاالت وتطبيقات عملية



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

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

w .لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

w 00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

w يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  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 :........................)التفكير االبداعي واالبتكار وجدارة التجديد في العمل ®( 

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

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

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

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

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.


