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مقدمة:

ال يوجد أدنى شك أن االبتكار واالبداع هو السبيل الوحيد للريادة في ظل تصاعد حدة التنافس في مختلف المجاالت حول العالم. ومن الضروري أن تضم المؤسسات إلى فريق 

عملها القادة الذين يضعون االبتكار نصب أعينهم والقادرين على توجيه مؤسساتهم نحو التفّوق ضمن السياقات المهنية المتغيّرة، كما على هؤالء القادة التمتع بمهارات االبتكار 

والكفاءات التي تمّكنهم من إدارة أوضاع التحّول المؤسسي بفعالية مما يضمن لمؤسساتهم مرتبة أفضل واستغالاًل أكبر للفرص التي تقّدمها البيئة المتغيّرة باستمرار والتميّز في 

المستقبل  .تم تصميم هذه الدورة التدريبية لتعزيز ثقافة االبتكار، بناء بيئة عمل محفزة، داعمة، ممكنة، موجه بالمواهب واالبتكار.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

استيعاب الرابط بين االبتكار والتحّول المؤسسي�	

اإلسراع في تحويل األفكار النيّرة والحلول الناجحة إلى واقع�	

قيادة المؤسسات والفرق خالل الخطوات المختلفة للتحّول المؤسسي�	

إشراك أصحاب المصلحة في األساليب الجديدة لتطبيق الممارسات المهنية�	

إنشاء ثقافة تفاعلية لتعزيز االبتكار وتطبيق الممارسات الجديدة�	

الفئات المستهدفة:

جميع القادة والمدراء والمهنيين الذين يشغلون مناصب عليا والمسؤولين عن التأثير وصياغة ودعم االبتكار والتحّول المؤسسي في أقسامهم أو مؤسساتهم، وجميع المهنيين المهتمين 

بمعرفة المزيد حول قيادة االبتكار وإدارة التغيير.

المحتويات األساسية:

مهارات اإلبداع واإلبتكار وأهميهتا ىف بيئة عمل تنافسية:

أنماط التفكير فى العقل البشرى )الخريطة الذهنية(�	
أساسيات التفكير اإلبداعى واإلبتكارى�	
سمات المبدعين والمبتكرين وأثرها على ريادة األعمال�	
المهارات العقلية للقيادات اإلستراتيجية اإلبداعية اإلبتكارية�	
كيفية تحقيق اإلدارة المتميزة والمبدعة والمبتكرة في ظل عالم متسارع من األحداث�	
أسس التفكير اإلبداعى واإلبتكاري وتطبيقه في مجاالت العمل�	
أساليب التفكير اإلبداعى واإلبتكارى�	
التفكير اإلبداعي وأثره على عملية التخطيط اإلدارى�	
فهم الشخصية الفردية والجماعية والعقلية اإلبداعية االبتكارية�	
مراحل ومكونات ومحددات وعناصر التفكير اإلبداعى  واإلبتكارى وطرق قياسه�	
مقاييس القدرة على اإلبداع واإلبتكار�	
أساليب التفكير اإلبداعى واالبتكارى للقادة اإلستراتيجيين وكيفية تطبيقه وإشراك القائمين على التنفيذ�	
معوقات وعقبات اإلبداع واإلبتكار�	
إكتساب المهارات اإلبداعية واإلبتكارية لتحقق التميز اإلدارى فى العمل�	
عرض لبعض التجارب اإلبداعية واإلبتكارية والدروس المستفادة منها�	
حاالت وتطبيقات عملية�	
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أفضل المماراست اإلدارية والقيادية لتفعيل القدرات اإلبداعية 
واإلبتكارية وصياغة خطط العمل:

المفاهيم المعاصرة للقيادة اإلدارية�	
الجوانب السلوكية للقيادة واإلشراف�	
القيادة اإلدارية وأساليب تحقيق فعاليتها�	
ممارسات اإلدارة والقيادة اإلبتكارية واإلبداعية المتميزة�	
المهارات اإلدارية والقيادية الداعمة لعملية التميز�	
دور القادة فى تعزيز ثقافة التميز لدى الموارد البشرية�	
الممارسات اإلدارية والقيادية لتوفير بيئة مشجعة على اإلبداع واإلبتكار�	
المرتكزات الفكرية، والذهنية لمهارات التفكير اإلبداعي واإلبتكارى �	
مقومات ومهارات التفكير التحليلي ،والتفكير اإلبداعى واإلبتكارى �	
المهارات الذهنية الفعالة لتفعيل التفكير اإلبداعى واإلبتكارى�	
استراتيجيات التفكير اإلبداعى واإلبتكارى  �	
المعوقات اإلدراكية والنفسية لعملية التفكير اإلبداعى واإلبتكارى  �	
التخطيط االستراتيجي احد األدوار الجديدة للقيادة االبتكارية �	
المهارات اإلدارية الداعمة لصياغة الخطط االستراتيجية �	
مهارات تحويل الخطط إلى برامج واقعية فعالة  �	
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 �	
حاالت وتطبيقات عملية�	

إسترشاف المستقبل ورسم األهداف ووضع براجم العمل للقائد 
المتمزي:

التحليل اإلستراتيجي لعوامل البيئة الداخلية إلستشراف المستقبل  �	
تحليل سلسلة القيمة  �	
تقييم نقاط الضعف والقوة في المنظمة�	
تحديد الموقف اإلستراتيجى إلستشراف المستقبل�	
	�  SWOT تحليل الفرص والمخاطر
اإلختيار اإلستراتيجي�	
نماذج تحليل محفظة األعمال إلستشراف المستقبل:�	

المضامين اإلستراتيجية لنموذج مصفوفة جماعة بوسطن اإلستشارية �	
نموذج مصفوفة ماكنزي لشركة جنرال إلكتريك�	
نموذج مصفوفة هوفر �	
تقويم نماذج تحليل محفظة األعمال�	
العوامل المحددة والمؤثرة في نجاح اإلختيار اإلستراتيجى إلستشراف المستقبل�	
صياغة اإلستراتيجيات )إستراتيجية المنظمة-إستراتيجية األعمال-إستراتيجية �	

القيادة في التكلفة-إستراتيجية التميز - إستراتيجية التركيز- اإلستراتيجيات 
الوظيفية(

التقييم والرقابة اإلستراتيجية�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

كفاءة القيادة ىف اعداد وبناء فرق العمل االسرتاتيجية إلسترشاف 
المستقبل وتفعيل خطط العمل:

مفهوم فرق العمل �	
أهداف وفوائد فرق العمل �	
مؤشرات الحاجة الى فرق العمل �	
خصائص فرق العمل الفعالة �	
معايير اختيار فرق العمل االستراتيجة إلستشراف المستقبل�	
منهجية بناء فريق العمل االستراتيجي إلستشراف المستقبل :�	

	�: )objectives stage(مرحلة تحديد األهداف
	�: )Forming stage(مرحلة التشكيل
	�: )Storming stage(مرحلة الصراعات
	�: )Normal Relations stage(مرحلة العالقات الطبيعية
	�: )Performing stage(مرحلة األداء
	�: )Recognition and reward stage( مرحلة التقدير و المكافأة
أثر القيادة في بناء ومساندة فرق العمل االستراتيجية إلستشراف المستقبل�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

اإلبداع واإلبتكار ىف العمل لإلسترشاف المستقبىل:

مهارات اإلبداع واإلبتكار فى العمل�	
كيفية إعداد الخطط اإلبداعية واإلبتكارية فى العمل لإلستشراف المستقبلي�	
كيفية خلق بيئة إبداعية وإبتكارية فى العمل لإلستشراف المستقبلي�	
طرق تشجيع القدرات اإلبداعية واإلبتكارية لفرق العمل بالمؤسسات :�	

طريقة العصف الذهنى�	
طريقة دلفاى�	
طريقة المجموعة األسمية�	
طريقة التحليل المورفولجى�	
طريقة القبعات الستة�	
حاالت وتطبيقات عملية�	



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 :........................)استشراف المستقبل وقيادة الفكر اإلستراتيجي وابتكار االعمال ®(

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.


