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مقدمة:
تهدف الدورة التدريبية" مهارات التفكير اإلبداعي والتحليلي وصنع القرار " إلى تعريف المشاركين بكيفية تحويل األفكار إلى خطط عمل ضمن بيئة األعمال اإلدارية لتمكينهم من 

اكتساب االستراتيجيات الفعالة للوصول إلى الريادة لمواجهة التحديات التي نشهدها في القرن الحالي .

وتتناول الدورة عدة محاور أبرزها االبداع واالبتكار والتفكير االستراتيجي لمواجهة تحديات عصر العولمة، وحل المشكالت من منظور االبتكار والتفكير االستراتيجي اإلبداعي 
وأساليب ومهارات ونظريات التفكير اإلبداعي والتفكير االستراتيجي أهم االستمارات الحقيقية لتحقيق التميز واإلبداع.  تقدم يوروماتيك  من خالل هذا البرنامج عدة  مواضيع ، 

وهي: التفكير اإلبداعي واالبتكار والتجديد، التفكير الناقد البنّاء، ثم كيفية اتخاذ القرارات لحل المشكالت.

اهداف البرنامج:
	wتعزيز مهارة التفكير اإلبداعي و اإلبتكار
	wإطالع المشاركين على قواعد ومفاهيم التفكير اإلبداعي وقواعد التفكير التحليلي وأثر ذلك على التميز والقيادة الفعالة
	w إكساب المشاركين مهارة التفكير التحليلي وبما يمكنهم من اإلبداع واإلبتكار في األعمال، كما يكسب المشاركين مهارات التخطيط والذكاء العاطفي والتفكير الناقد والتحليل

النفسي لفريق العمل
	wتمكين المشاركين من القدرة على صياغة الخطط والتفكير اإلبداعي والمهارات القيادية
	wتزويد المشاركين بالتجارب والخبرات والتطبيقات العملية المتعلقة بمهارات التفكير اإلبداعي والتحليلي للتحديات والفرص واعتداد الخطط

محاور البرنامج :
	wأهمية االبتكار واإلبداع
	wالتفكير االبتكاري واإلبداعي وتعريفه
	wالذكاء والقدرة على اإلبداع
	wالتفكير اإلنسانى أنواعه وكيف نفكر
	wعملية االبتكار
	wنظام اإلبداع ومستوياته
	wمعوقات اإلبداع واإلبتكار
	wأنواع العاملين
	wقواعد التفكير االبتكارى
	wكيف تكون مبتكًرا
	wالطرق العملية للتفكير االبتكاري

ماذا ستسفيد من هذا البرنامج:
	wالتفريق بين مصطلحات اإلبداع واالبتكار والتجديد
	wالتعرف إلى اإلبداع الذاتي وإطالقه
	wتحديد النمط الشخصي في االبداع: طائرة اإلبداع
	wبناء البيئة المحّفزة على اإلبداع
	wعكس اإلبداع واالستحداث على مكان العمل
	wاستخدام التفكير اإلبداعي في حل المشاكل
	wالتعّرف على أدوات التفكير اإلبداعي في استحداث أفكار مبدعة
	wاستخدام أدوات استخراج األفكار الخالقة بطريقة فعالة

الفئات المستهدفة:
المدراء العموم والمدراء التنيفيذيين ومساعديهم ونوابهم ومدراء اإلدارات الوسطى في مختلف المؤسسات سواء الحكومية أو الشركات الخاصة أو المنظمات األهلية،
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محتوى الرنامج:

مهارات التفكير اإلبداعي والتحليلي وصنع القرار ®

التفكير اإلبداعي وأثره على التميز اإلداري:

أساسيات التفكير اإلبداعي وأثره على التميز. 	
العالقة بين اإلبداع والمعلومات. 	
سمات المبدعين والمبتكرين وأثرها على ريادة األعمال. 	
العالقة بين اإلدارة والقيادة وكيفية التفريق بينهما؟ 	
مفاهيم القياس المتاحة بين الحاجة لإلدارة مقارنة بالحاجة للقيادة. 	
أسس التفكير اإلبتكاري وتطبيقه في مجاالت العمل. 	

مناهج التفكير التحليلي وأثره على االبداع:

التفكير التحليلى كمكون من مكونات التفكير التنسيقى 	
موضع التفكير التحليلى فى نماذج صنع القرار 	
تصنيف أساليب تنمية التفكير التحليلي 	
األسلوب التحليلى مقابل األسلوب التجديدى واالسلوب التركيبي 	
التفكير التحليلى وعالقته بالتفكير الناقد 	
التفكير التحليلى وعالقته بنوعى التفكير االفتراقى وااللتقائى 	
موضع التفكير التحليلى فى النماذج المتتابعة والمتضافرة للحلول اإلبداعية 	

كفاءة اإلتزان في اإلدارة والقيادة:

المرتكزات الفكرية والذهنية لمهارات التفكير. 	
مهارات التفكير العليا وتنمية اإلبداع المتزن . 	
المهارات الذهنية الفعالة لتفعيل التفكير اإلبداعي. 	
مراحل التفكير اإلبداعي والذكاء العاطفي. 	
المعوقات اإلدراكية والنفسية لعملية التفكير اإلبداعي 	

المهارات العقلية للقيادات اإلبداعية:

تحقيق اإلدارة المتميزة و المبتكرة في ظل عالم متسارع من األحداث. 	
قيادة العملية اإلدارية بفاعلية وكفاءة. 	
تفويض السلطة كمهارة حاكمة للقائد الفعال. 	
التخصص العميق في دراسة الحاالت النفسية للقيادات الخاصة. 	
مهارات تحويل الخطط إلى برامج واقعية فعالة. 	
التدريب التطبيقي على: 	
التكيف مع السلوك القيادي 	
العمل تحت الضغوط 	
توجيه االخرين وتحفيزهم 	

جدارة صياغة الخطط والتفكير القيادي االبتكاري:

اإلدارة اإلستراتيجية والخطط االستراتيجية 	

التخطيط االستراتيجي أحد األدوار الجديدة للقيادة االبتكارية 	

المهارات االدارية الداعمة لصياغة الخطط االستراتيجية 	

كفاءة الخطط الذكية وأساليب تفعيلها 	

الكفاءة التنظيمية لصياغة الخطط الذكية 	

آليات إدارة العوامل البشرية أثناء عملية التنفيذ والتغيير داخل المنظمة 	

التقنيات الحديثة في بناء نموذج ANPRO للتحليل والتوقع 	

تطوير الخطط التشغيلية:

من الرؤية إلى خطة العمل 	

معايير خطط العمل الفعالة 	

تطوير المبادرات االستراتيجية 	

وضع خطط لألقسام 	

إدارة وتنفيذ االستراتيجية 	

منهجية التحكم 	
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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 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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

)مهارات التفكير اإلبداعي والتحليلي وصنع القرار ®(
التفكير االبداعي وتحويل األفكار إلى خطط وبرامج عمل

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.


