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المحور األول:

مفهوم االبتكار واإلبداع �
أهمية التفكير اإلبداعي من منظور التطوير والتحسين في بيئة العمل �
مراحل العملية االبتكارية و اإلبداعية �
عناصر التفكير اإلبداعي واالبتكاري �
معوقات اإلبداع �

المحور الثاني:

المالمح العامة للفكر اإلداري الجديد ودور اإلبداع اإلداري �
التفكير التقليدي والتفكير غير التقليدي �
طرق وفنون التطوير اإلبداعي �
دور المنظمة في إزالة المعوقات وتنمية القدرات اإلبداعية �
الدافعية وعالقاتها بالتجديد واالبتكار �

المحور الثالث:

مقومات الشخصية االبتكارية �
سمات وخصائص المدير المبدع المبتكر لمواجهة متغيرات القرن الجديد �
استراتيجيات تنمية القدرات اإلبداعية �
الوظائف اإلدارية وسبل تنميتها �

المحور الرابع:

اإلبداع من وجهة نظر نظرية التحليل النفسي �
التفكير اإلبداعي من وجهة نظر االتجاه  اإلنساني �
�   Guilfordالتفكير اإلبداعي من وجهة نظر النظرية العاملية  جيلفورد
التفكير اإلبداعي من وجهة نظر جان بياجيه �

المحور الخامس:

األسلوب العلمي لتحليل المشكالت بطرق إبداعية �
تطبيقات نظرية TRIZ في حل المشكالت �
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المقدمة :

المنظمات  تستطيع  ال  وبدونه  منظمة،  ألي  المستقبل  طريق  الوظيفي،   يعتبر االبداع 
في  أهمية  األكثر  المجال  هو  و  الحالية،  كفاءتها  كانت  مهما  المستقبل  هذا  إلى  العبور 
إيجاد  على  يعمل  اإلبداعي  العمل  أن  كما  وبيئتها،  المنظمة  بين  التفاعل  تعزيز عالقة 
الحلول للمشكالت الداخلية والخارجية للمنظمة، ويمّكن من مواكبة المستجدات ومواجهة 
التي  للمنظمات  إجباريًا  الوظيفي،  متطلبًا  اإلبداع   أصبح  فقد  لهذا  .إضافة  التحديات، 
تبحث عن التميز في األداء . فإذا ما أرادت أي منظمة التميز أو حتى االستمرار في 
أدائها في ظل التغيرات العالمية عليها أن تتبنى  وتقوم بتطوير مهارات اإلبداع  الوظيفي 

ضمن استراتيجياتها وسياساتها التنظيمية.

سيتم من خالل هذه الدورة استعراض أفضل الممارسات اإلقليمية والعالمية في االبداع 
الوظيفي، كما ستتناول الدورة مفهوم التميز وحتمية إدارة التميز ومفاتيحها ومتطلباتها 
والسمات األساسية لمنهجيتها. وستعرض الدورة أسرار الفشل الوظيفي والقوة الثالثية 
الخمسة  والمفاتيح  الوظيفة،  في  الفعال  لالتصال  األربعة  والمبادئ  المتميز،  للموظف 
الرئيسية،  الذات وأركانه  المتميز، ومفهوم تطوير  الموظف  الوظيفي، ومعايير  للتميز 

وطرق تحفيز الذات وخطوات عملية إلدارتها ومهارات تطويرها.

الهدف العام للبرنامج :

قدراتهم  وتطوير  الالزمة  والمعارف  المهارات  المشاركين  إكساب  إلى  الدورة  تهدف 
للوصول الى مستوى أداء عالي لتحقيق التميز في أداء أعمالهم والمهام الموكلة إليهم 
في وظائفهم والعمل على تعزيز والئهم للمنظمة من خالل تحسين مستوى تميز أدائهم  
للمهام الموكلة لهم وأساليب تنفيذهم لها وتحسين كفاءة وفعالية أداء األعمال بأقل عدد من 

األخطاء أو العيوب ، وتأديتها بتميز وابداع.

االهداف التفصيلية :

تطبيق افضل الممارسات العالمية  في اإلبداع والتميز الوظيفي وكفاءة إعداد  �
خطط العمل

التعرف على معايير التميز ومعايير التميز الوظيفي الرئيسية والفرعية. �
 مناقشة المفاهيم الحديثة في اإلبداع والتفوق الوظيفي وأهميتها من خالل الجودة  �

اإلدارية
 التحديات والصعوبات والمشكالت ..... وكيفية التغلب عليها؟ �
أهمية التخطيط  الشخصي والتخطيط إلدارة المهام الوظيفية �
كيفية مواجهة المشكالت وحلها واتخاذ القرارات �
اإللمام بمفهوم إدارة األولويات �
القدرة على إدارة الوقت واألولويات المهنية في أوقات العمل وخارجها �
التميز في تطبيق االخالقيات الوظيفية. �
اإللمام بعناصر ومهارات التواصل الفعال في مواقع العمل �
اكتساب المهارات الخاصة بممارسة العمل بروح الفريق �
تزويد المشاركين بمهارات التميز الوظيفي من خالل تطبيق العديد من الحاالت  �

العملية وورش العمل.
.تحقيق مهارات الريادة والمبادرة في العمل �
التعرف على االستراتيجيات والحلول المناسبة إلنهاء الصراع اإلداري �
اإللمام باإلتيكيت اإلداري واستخداماته المثلى في مواقع العمل �



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:

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: 

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 :........................)المفاهيم الحديثة في اإلبداع والتميز الوظيفي ®( 

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.


