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المحتويات األساسية:

مقدمة:

ينفصل التفكير عن الذكاء واإلبداع بل هذه الفعاليات هي قدرات متداخلة وبالتالي فقد 
يفسر أحدهما باآلخر والتفكير أمر مألوف لدى الناس يمارسه كثير منهم ومع ذلك فهو 
من أكثر المفاهيم وأشدها استعصاء على التعريف ويشتمل التفكير على الجانب النقدي 

والجانب اإلبداعي من الدماغ أي أنها تشمل المنطق وتوليد األفكار لذلك.

تهدف دورة “ التميز اإلداري والتفكير  اإلبداعي واالستراتيجي القيادي ” إلى اإللمام 
كمدخل  االبتكار  دور  وتفهم  واالبتكار،  اإلداري  التميز  لمهارات  المتكاملة  باألبعاد 
التميز  لبلوغ  بالتفكير اإلبداعي واالبتكار  الخاصة  المهارات  للتميز اإلداري، وتطوير 
اإلداري. وتعريف المشاركين بالسمات المبتكرة، وسبل تنمية مهارات التفكير اإلبداعي 
واالبتكاري، وكيفية استخدام تلك المهارات في إعادة هندسة نظم العمل، واالستراتيجيات 
وسبل  وتحليلها  االبتكار  معوقات  إلى  الدورة  ستتطرق  كما  اإلداري،  للتميز  التنافسية 
معالجتها، األمر الذي ينعكس إيجابا على الموظف والمؤسسة التي يعمل فيها، لتحقيق 

األهداف المرجوة واالرتقاء بالعمل المؤسسي إلى أعلى المستويات.

أهداف البرنامج:

	wمعرفة المفاهيم العامة حول هندسه التفكير ودورها بالعمل والمجتمع
	wاهمية قواعد هندسه التفكير
	wتجنب معوقات التفكير
	wالتعرف على كيفيه تنميه التفكير
	wالبعد عن مصادر تشتيت التفكير
	w التعرف على آليات تطبيق فعاليات التفكير اإليجابي و اإلبداعي و تأثيره الفعال على

بيئة العمل اإليجابية.
	wمهارة التفكير التحليلي و بما يمكنهم من اإلبداع و اإلبتكار في األعمال

تنمية التفكري ومهاراته وحتفزي اإلبداع:

	wمفهوم التفكير
	wلماذا تعليم التفكير؟
	wالتمييز بين التفكير ومهارات التفكير
	wطبيعة التفكير ومستوياته
	w)مستويات التفكير الدنيا )األساسية
	wمستويات التفكير العليا
	wمهارات التفكير
	wمعوفات تعليم مهارات التفكير
	wفي تحديد معايير التفكيرBLOM تصنيف
	wأنواع التفكير
	wمعوقات تعليم مهارات التفكير
	wخصائص التفكير الفعال

هندسة التفكري اإلبداعي و أثره عىل التمزي اإلداري:

	wأساسيات التفكير اإلبداعي و أثره على التميز
	w.العالقة بين اإلبداع و المعلومات
	w.سمات المبدعين و المبتكرين و أثرها على ريادة األعمال
	w.هندسة التفكير اإلبداعي و آليات تطبيقه
	wمفاهيم القياس المتاحة بين الحاجة لإلدارة مقارنة بالحاجة للقيادة
	wأسس التفكير اإلبتكاري و تطبيقه في مجاالت العمل

مناهج التفكري التحلييل و أثره عىل اإلبداع:

	wالتفكير التحليلي كمكون من مكونات التفكير التنسيقي
	w.موضع التفكير التحليلي في نماذج صنع القرار
	w.تصنيف أساليب تنمية التفكير التحليلي
	wاألسلوب التحليلي مقابل األسلوب التجديدي و األسلوب التركيبي
	w.التفكير التحليلي و عالقته بالتفكير الناقد
	w.التفكير التحليلي و عالقته بنوعي التفكير اإلفتراقي و اإللتقائي

"قانون اجلذب" و التفكري اإلجيايب:

	w.تعريف قانون الجذب
	w.قانون الجذب و التفكير اإليجابي الفعال
	wقانون الجذب و التفكير اإليجابي
	wكيفية تطبيق قانون الجذب والتفكير اإليجابي في الحياة؟
	w.التفكير اإليجابي و عالقته بدافعية اإلنجاز
	w.التفكير اإليجابي وعالقته بأساليب التعامل مع الضغوط النفسية
	wالتفكير اإليجابي و فعالية اآلداء

االفرتاضات الىت يقوم علهيا الفكر اإلسرتاتيجي:

	w.المناخ اإلستراتيجي الجديد وعدم فاعلية التخطيط اإلستراتيجي
	w.التحول من أسلوب إدارة المستقبل إلى منطق صناعة المستقبل
	w.اآلليات الحديثة لوضع وصياغة سيناريوهات المستقبل
	wThe Visionary Leader سمات القائد اإلستراتيجي صاحب الرؤية

التفكري االسرتاتيجي المدخل األمثل لمواجهة التحديات:

	w.الخيارات االستراتيجية وحالة االضطراب ودور التفكير اإلستراتيجي
	wركائز التفكير اإلستراتيجي
	w.التفكير اإلستراتيجي وتصميم شبكة األهداف
	wمراحل التفكير اإلستراتيجي اإلبداعي المتقدم في ظل العموض والتحديات
	wكيف تبنى إطاراً فعااًل للتفكير اإلستراتيجي؟



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

التــاريــخ :........................)التميز اإلداري والتفكير اإلبداعي واالستراتيجي القيادي ®( 

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.


