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مقدمة:
اهمية الذكاء االستراتيجي :The importance of strategic intelligence تتجسد اهمية الذكاء االستراتيجي بكونه اداة هامة يستخدمه المدراء بهدف القيام بمجموعة من 
الخطوات االستباقية للوصول الى المراكز التنافسية المتقدمة في البيئة العالمية التي تزداد فيها حدة المنافسة يوما بعد يوم، ادارة  المخاطر التي تواجه المنظمة ووصف المخاطر 
والتهديدات والفرص بطريقة تساعد المدراء في تحديد برامج وسياسات المنظمة , ويجعل هذا الذكاء المنظمة قادرة على التعامل مع التحديات المستقبلية ويوفر الفرص لتعزيز 

المنظمة ونجاحها .

أن الذكاء  االستراتيجي هو القدرة على الذهاب إلى أبعد مما هو موجود لخلق و توليد أفكار إبتكارية جديدة وجذابة وحلول للعديد من المشكالت، و كذلك أجوبة جديدة للعديد من 
المواقف واألسئلة التي لم يتم العثور عليها من قبل.

أهداف البرنامج:
التعرف على التوجهات العلمية في تطوير القدرات الذهنية و دورها في تحسين التفكير و الذكاء اإلبداعي.�	
أهمية القدرات الذهنية في تكوين شخصية القادة و المديرين و أهم مقوماتها.�	
المتطلبات األساسية الواجب إكتسابها لتطوير القدرات الذهنية�	
التعرف على مفهوم الذكاء و أنواعه و آليات تطويره وحسن إستغالله�	
تعزيز مهارات التفكير الناقد مع رفع الحس اإلبداعي داخل فريق العمل الواحد.�	
األثر اإليجابي لتطوير القدرات الذهنية و إكتشاف الذكاء و تنمية نمط التفكير في اآلداء.�	
أهمية القدرات الذهنية في عملية التطوير كأهم مقومات النجاح الوظيفي.�	
تعزيز مهارات الذكاء و القدرة على اإلكتشاف و التطوير و اإلبتكار في اآلداء التطويري.�	
تمكين المشاركين من الربط بين تحليل السلوك اإلنساني والعالقات التبادلية وفهم الطبيعة البشرية واإلرتقاء بأساليب التعامل والتواصل مع الزمالء والعاملين.�	
تعزيز توظيف مهارات الذكاء اإلبداعي في أتخاذ القرارات و حل المشكالت.�	
التعرف على مجاالت استغالل الذكاء الصناعي في التفكير واإلبداع اإلداري.�	
تزويد المشاركين بمعارف ومهارات تسهم في تنمية الوعي الذاتي اإليجابي.�	
التعرف على مصادر بناء مهارات اإلبداع واالبتكار اإلداري.�	
تعزيز مهارات الذكاء اإلستراتيجي لتحسين القدرة التنافسية اإلبتكارية�	

القدرات الذهنية:

مفهوم القدرات الذهنية�	
عناصر اللياقة الذهنية�	
قانون القدرات الذهنية و آليات تطبيقه�	
كيفية تنمية القدرات العقلية؟�	

الذكاءات المتعددة:

مفهوم الذكاء�	
أنواع الذكاء و طرق إكتشافه�	
الفرق بين وظائف الدماغ والذكاء�	
نظرية الذكاءات المتعددة و تطبيقها على اآلداء المهني و الوظيفي�	

القدرات الذهنية و التفكري اإلبداعي:

مفهوم اإلبداع واالبتكار�	
القدرات الذهنية والتركيز و اإلنتباه و التفكير�	
القدرات الذهنية والتفكير اإلبداعي�	
القدرات الذهنية وتحليل و حل المشكالت و إتخاذ القرارات اإلبتكارية�	

الذكاء اإلبداعي القيادة الفعالة:
القيادة )تعريفها – عناصرها – مهاراتها(�	
الذكاء اإلبداعي و إكتشاف الطاقات القيادية وصقلها لصنع المستقبل�	
الذكاء اإلبداعي و قيادة المواقف الصعبة بفرق العمل�	
الذكاء اإلبداعي وتحفيز الطاقات البشرية المتكاملة�	

الذكاء اإلبداعي يف خلق وحتفزي بيئة عمل فعالة فاعلة:
اإلدارة الفاعلة في التخطيط والتنظيم و المتالعة وتقييم األداء�	
اإلدارة الفعالة في الرقابة والمتابعة بالتخطيط.�	
اإلدارة الفاعلة في التفكير اإلبداعي وخلق بيئة عمل إبتكارية�	
اإلدارة اإلبداعية في التوجيه و التحفيز�	
اإلدارة الفعالة وسيكولوجية صنع القرار الذكي ومهارات التفكير الحيوي�	

التقنيات احلديثة يف تقوية الذاكرة و تنمية الذكاءات:
طرق تنمية الذكاء�	
تقنيات تقوية الذاكرة و سرعة القراءة و الحفظ�	
الذكاء و أثره في النجاح و التميز و قيادة اآلخرين�	
كيف تصبح شديد الذكاء؟�	

الذكاء اإلبداعي و حل المشكالت و التفكري التطويري:
مفهوم إتخاذ القرار�	
مراحل و أساليب عملية إتخاذ القرار�	
الذكاء اإلبداعي و إتخاذ القرار�	
الذكاء اإلبداعي و التفكير التطويري�	



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 :........................)الذكاء االستراتيجي والقدرات التحليلية اإلبداعية ®( 

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.


