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مقدمة:
قيادة االبداع واالبتكار هي فلسفة وتقنية تجمع بين أساليب القيادة المختلفة للتأثير على 
الموظفين إلنتاج األفكار اإلبداعية والمنتجات والخدمات. الدور الرئيسي في ممارسة 
والعمليات  التقنيات  نمو  تسارع  ظل  ففي  واالبتكار.  االبداع  قائد  هو  االبتكار  قيادة 
جديدا  لضمان  فكرا  ابتكاريُا،  تتبنى  أن  للمنظمات  الضروري  من  يصبح  الجديدة، 
الجديدة، هذه  الحاجة  التغييرات  النجاح والقدرة على  المنافسة والتكيف مع  استمرار 
في  للقادة  الجديد  الدور  التركيز على  و  االهتمام  إلى  أدت  المنظمات  في  االبتكار  إلى 
تمكين الجهود اإلبداعية.  وننشر ثقافة تدعم إيجاد وتطوير أفكار وطرق جديدة، لتشجيع 
اإلبداع والتطوير المؤسسي وتحفيز الموظفين على اإلبداع وطرح أفكار ابتكارية.  قيادة 
هناك  االبتكار  قيادة  وبدون  المؤسسة  في  حيوي  عامل  اليوم  أصبحت  اليوم  االبتكار 

احتماالت ألن تتعرقل المنظمات.  

وهذا قد ولد لدى المفكرين والقادة علم جديد يدعى ) استشراف المستقبل  ( وصار هذا 
من اهم العلوم االستراتيجية  للمؤسسات الكبيرة  والدول التي تضع خططها المستقبلية 
بناءا على قراءة لتطور أحوال الناس واالهتمام بهذا العلم يزداد يوما بعد يوم  حيث ان 
واألخرى  وتزدهر  تبقى  التي  المؤسسات  بين  الفاصل  الحد  بحق   هي  الفعاليات   هذه 
التي تذوب وتندثر بسبب عدم اهتمامها بدراسة المستقبل او قراءتها الخاطئة لتطورات 
للفرص  االستعداد  من  تمكنها  التي  المطلوبة  المواقف  اتخاذ  في  وفشلها  المستقبل 
وفضول  شغف  نالت  التي  القديمة  العلوم  من  العلم  هذا  ويعتبر  المستقبلية  والتحديات 
االنسان لسبرة ومعرفة مكنوناته الخفية في هذا اإلطار تنظم يوروماتيك هذا البرنامج  " 

قيادة االبداع واالبتكار واستشراف المستقبل" .

الهدف العام:

األساليب  من  الممكنة  والتحول  العلمية  المنهجية  األساليب  وطرح  المعرفة  نشر 
في  االقتصاد  كمنهجية  واالبتكار  االبداع  واستخدام  القطاعات   كافة  التقليدية  في 

المعرفي واالستثمار الفكري إلدراك استشراف المستقبل.

أهداف الدورة:

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

w .فهم أنماط القيادة و أثر استخدام كل منها

w .استيعاب الرابط بين االبتكار والتحّول المؤسسي

w .اإلسراع في تحويل األفكار النّيرة والحلول الناجحة إلى واقع

w .قيادة المؤسسات والفرق خالل الخطوات المختلفة للتحّول المؤسسي

w .إشراك أصحاب المصلحة في األساليب الجديدة لتطبيق الممارسات المهنية

w .إنشاء ثقافة تفاعلية لتعزيز االبتكار وتطبيق الممارسات الجديدة

w .تطبيق المفهوم العلمي الستشراف المستقبل

w .تمييز بين االستشراف المستقبلي والتخطيط االستراتيجي

w .تحقيق التميز في اإلبداع اإلداري والتفكير االبتكاري

المحور األول :
مفاهيم استشراف المستقبل

w  باستشراف المتعلقة  المفاهيم  عن  فكري  إطار  تقديم  و  المستقبليات  علم  مفهوم 
المستقبل ودوره في التخطيط الناجح

w المتطلبات األساسية لصياغة الرؤيا المستقبلية ودورها في التخطيط الناجح للمنظمة
w رسم خطط المستقبل والتأثير فية

المحور الثاني :
أساليب واليات استشراف المستقبل

w مراحل استشراف المستقبل
w سيناريوهات استشراف المستقبل
w وسائل واليات استشراف المستقبل
w عرض أساليب استشرف المستقبل األكثر .في الدراسات االستشرافية استخدام

المحور الثالث :
االستشراف االستراتيجي

w اإلبداع واالبتكار االستراتيجي
w الرؤى االستراتيجية نحو توفير مناخ للمبدعين والمبتكرين
w   تبني المشاريع واالفكار االبداعية وخلق مساحة عمل لها لخروجها كمنتج جاهز

والعمل على تحقيقها
w  االستثمار في ريادة االعمال عربيا وفتح اسواق ابتكارية جديدة تمكن االقتصاد من

التطور والنمو في ضل المنافسة العمالقة والتطور المتسارع

المحور الرابع :
استشراف المستقبل في قطاعات مجتمعية

w االستشراف والتعليم
w استشراف المستقبل والصحة االنسانية
w االبتكار وراس المال البشري
w االستشراف والوضائف المستقبلية
w االبتكار في قيادة المؤسسات الحكومية
w االبتكار في االعالم الدولي

المحور الخامس :
قضايا انسانية

w  استشراف في  االبتكار  على  البشرية  الموارد  تدريب  في  المختلفة  الدول  تجارب 
المستقبل

w تجارب دولية  في اعداد سيناريوهات استشراف المستقبل
w االبداع واالبتكار وقضايا التنمية المستدامة



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

)قيادة االبداع واالبتكار واستشراف المستقبل ®( 
التــاريــخ :........................

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.


