
® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or reproduction 

of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against the user.

االبداع واالبتكار في
التخطيط والمتابعة والريادة في العمل ®

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج وورش عملية لمدة 5 أيام حول

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

المتغيرات العالمية وحتمية االبتكار والتميز في االعمال 

المتغيرات العالمية الجديدة )المنظومة الثالثية ��
إلدارة االقتصاد العالمي وتداعياتها(.

انعكاسات التحوالت العالمية الجديدة على ساحة ��
العمل اإلداري بالمنظمة.

المقومات السلوكية والتنظيمية الالزمة للتعامل مع ��
المستجدات الجديدة.

واقع الممارسات اإلدارية في مؤسسات األعمال.��
�� Managerial حتمية تحقيق اإلبداع اإلداري

Innovation

التفكير اإلبداعي واالبتكارى والتميز

مفهوم االبتكار  , خصائص الشخصية المبتكرة  , ��
أهمية االبتكار.

معوقات االبتكار  وكيفية التغلب عليها.��
استراتيجيات االبتكار.��
مفهزم التميز , التميز المؤسسى  , العالقة بين ��

االبتكار والتميز.

مداخل حديثة في االبتكار وعالقتها بتحقيق التميز 
المستدام

إدارة الجودة الشاملة TQM , حلقات ��
الجودة Quality Circles , تمكين العاملين 

.Empowerment
اإلدارة االستراتيجية SM , القياس ��

المقارن باألفضل BM , الهندسة اإلدارية 
. Reengineering

�� S.S ستة سيجما , B.S.C بطاقة القياس المتوازن
.  EFQM  نموزج التميز االروبى ,

مختبر تطبيقي في االبتكار المؤسسى.��

االتجاهات الحديثة في التخطيط وتحقيق التميز 
اإلبداعي

تعريف التخطيط Define planning , فوائد ��
.Benefits of planning التخطيط

التفرقة بين التكتيك واالستراتيجية ,  اإلدارة ��
 Management by باألهداف وعناصرها

.objective
�� Swat خطوات التخطيط , تحليل سوات

.analysis
األساليب الحديثة في المتابعة )المتابعة باالستثناء ��

– المتابعة بالنتائج – المتابعة غير المرئية(

اإلبداع واالبتكار في التخطيط والمتابعة

الحلقة الثنائية بين التخطيط والمتابعة في العصر ��
الحديث , دور االبتكار  في التخطيط والمتابعة

مهارات حل مشكالت العمل بشكل ابتكاري ��
,المهارات األساسية إلتمام التخطيط الفعال.

أساليب تحويل األفكار اإلبداعية إلى خطط تنظيمية ��
, األساليب التقليدية لحل مشكالت التنسيق.

األساليب االبتكارية لحل مشكالت التنسيق.��

االبتكار اإلداري وادارة التغيير

التنظيمات المبتكرة  , نموذج تقييم المنظمات ��
المبتكرة , الثقافة التنظيمية اإلبداعية.

إدارة مشروع اإلبداع واالبتكار  التنظيمي , ��
متطلبات ااالبتكار التنظيمي , المتغيرات التنظيمية 

التي تسهل اإلبداع  ,  مراحل العمليةاالبتكارية 
للمنظمة.

أنماط المنظمات حسب اإلبداع , تطور ��
االهتمام باإلبداع واالبتكار  الحقيقي  , العوائق 

التنظيميةلالبتكار  , المناخ التنظيمي لإلبداع.
مختبر االبتكار  التنظيمي , إدارة التغيير )المفهوم ��

– األبعاد – األهمية – المداخل واألساليب( 
,أساليب التعامل مع مقاومي التغيير.

استشراف المستقبل ورسم السيناريوهات المتوقعة

مفهوم استشراف المستقبل ورسم السيناريوهات ��
المتوقعة.

حلول استباقية للتحديات , تعريف التحديات من ��
المنظور الكلى , والمنظور الجزئى

االدوات االبتكارية كمدخل الستشراف المستقبل ��
وتاثيرها على التميز المؤسسى .

االبتكار والتميز كمقومات أساسية لالنتقال بالعمل ��
الحكومي إلى المستقبل.

اهداف رؤية اإلمارات 2021.��
المشاريع والسياسات االستراتيجية والتشغيلية ��

ونمازح االعتماد على االبتكار و التميز.
ادوات ادارة التغير  وفق المعايير الخاصة ��

باالبتكار والتميز

التميز في الحلول اإلبداعية واللياقة الذهنية )ورش 
عمل(

المداخل اإلبتكارية اإلبداعية لحل المشكالت
أنواع المداخل اإلبتكارية اإلبداعية

مستويات المداخل اإلبتكارية اإلبداعية لحل المشكالت
التعاون الذهني

خطوات عملية  التعاون الذهني 

االبداع واالبتكار في
التخطيط والمتابعة والريادة في العمل

المحتويات  الرئيسية
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الهدف العام من  البرنامج :

كيفية بناء التفكير اإليجابي كأساس لالبتكار والتميز  والتوافق مع ��

التحوالت العالمية الجديدة وتحديات العصر.

إعداد الخطط والبرامج وتقييم األداء لتحقيق التميز .��

تطبيق أساليب التخطيط الفعال في الواقع العملي وكيفية المتابعة ��

السليمة عن بعد.

االبتكار كثقافة  في التخطيط ومتابعة األعمال.��

وضع التنظيم الديناميكي الفعال لتحقيق التميز كنتيجة حتمية مبنية ��

على االبتكار.

كيفية إيجاد التنسيق الخالق ودعم جودة حياة العمل QWL  والقيم ��

المحورية لها.

إدارة التغيير والتطوير الشامل والمستمر. ��

المقدمة:
واالعمال في  اإلنساني(  )السلوك  األفراد  تصرف  طريقة  بتوجيه  كبيرا  اهتماما  اإلدارة  تهتم 
المنظمة  نوع  على  ينصب  ال  التركيز  وإن  للمجموعة,  ما  مقصد  أو  هدف  إلنجاز  محاولة 
طريقة  توجيهها  في  يرتكز  اإلدارة  في  الهام  الجانب  وإنما  المختلفة  المجاالت  في  المنشأة  أو 
قيادة  هي  والمتابعة  التخطيط  لعمليتي  األساسية  المهام  ان   . عام  هدف  إلنجاز  األفراد  عمل 
 , المجموعة  من  جزء  يعدون  الذين  األفراد  ومتابعة  اوإرشاد  واعمالها  وتوجيه  المنشأة  إدارة 
والمتابعة  التخطيط  من  كل  ويمثل  التي  والغايات  األهداف  تحقق  أن  يجب  فإنها  ذلك  على  وعالوة 
واالبداع  . االبتكار  خالل  من  العمل  بيئة  في  للتميز  تطبيقها  يجب  وإدارية  فكرية   منهجية 

 المؤسسات الناجحة والشركات المتفوقة ،تعتمد إلى حد كبير على الخطط القصيرة والطويلة األمد 
بها   المناطة  لتحقيق أهدافها والمهام  المؤسسات وتحريكها  التي تحتاجها هذه  الموارد  لالستفادة من 
تلك  تنفيذ  باستطاعتهم  والذين   ، إعداد خطط محكمة  باستطاعتهم  الذين  والمدراء   . تنفيذها  ومتابعة 
الخطط بفعالية ، يلعبون دوراً أساسياً وحيوياً في نجاح وتفوق  المؤسسات والشركات التي يعملون بها .

األهداف :
إكساب المشاركين المهارات الالزمة واألساليب األساسية للتخطيط والمتابعة وصياغة األهداف وإعداد 
المناسبة. التصحيحات  وإجراء  تنفيذها  متابعة  ثم  المستويات  جميع  على  الواقعية  والبرامج  الخطط 



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 :........................)االبداع واالبتكار في التخطيط والمتابعة والريادة 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.


