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مقدمة:
الصناعية  الثورة  خالل  من  المتسارعة  التطورات  من  العديد  الحالي  العصر  يشهد 
الرابعة التي نعيشها اآلن. مما يحتم على الدول والمؤسسات الراغبة في اللحاق بركب 
أهم عوامل  القيادة من  وتعد  واالبتكار.  اإلبداع  نحو  تسارع من خطواتها  أن  التطور 
نجاح أي منظومة اعمال، ،حيث أن القيادة هي من يحدد األهداف والرؤى، وأيضا تقوم 
برسم  وتحديد الطريق للفرق واألفراد مما يقود المؤسسات نحو التفوق والريادة. وعلى 
القائد إدراك أساسيات واستيعاب أن التحول الرقم ال يتعلق بالتكنولوجيا، ولكن يتعلق 
بالكفاءات التي يمتلكها القائد، وباالستراتيجية والهيكل والثقافة والقدرات،. تتضمن هذه 
األساسيات تصميم خيط ذهبي يجمع بينها، ووضع إطار عمل للتحول الرقمي يضمن 
عدم تشتيت الجهود، واختيار المنهج المناسب واستخدام البيانات الضخمة، وتعلم كيفية 
أعمال  جدول  كل  رأس  على  األعمال  أداء  تحسين  على  تعمل  قرارات  إلى  تحويلها 

تنفيذي. ولكن يجب علينا أيضا التفكير في كيفية استخدامه لتعزيز األداء الفردي.

يتضمن هذا البرنامج العديد من األدوات والمعارف الحديثة التي من شأنها أن تؤهل 
القادة على فهم فلسفة اإلبداع ودعم االبتكار والتحول الرقمي ، وإمدادهم بطرق نشر 
بوصلة  تشكيل  كيفية  وأيضا  جديدة،  حلول  وتطوير  أفكار  بناء  تدعم  مؤسسية  ثقافة 
لجميع العاملين بالفرق حتى تتحقق أهداف المؤسسة بالمستويات المطلوبة من الكفاءة 

والفعالية. 

وسيلق البرنامج الضوء أيضا على عدة محاور منها مهارات إدارة التغيير، و سمات 
الشخصية المبتكرة ومهارات إيجاد المناخ المحفز لالبتكار في العمل، ومتطلبات التغيير 
ومعوقاته وأعراض مقاومة التغيير، وأهمية االبتكار واالبداع في مجال تطوير العمل، 
المشكالت  التفكير االبتكاري واإلبداعي في مواجهة  أساليب ومهارات  إلى  باإلضافة 
واستشراف  واالبتكار  لإلبداع  القيادية  المنظومة   " التدريبية  الدورة  تهدف  بالعمل. 
الثقافة  وإدارة  انشاء  في  المشاركين  مهارات   تنمية  الرقمي" إلى  والتحول  المستقبل 
االبتكارية التنظيمية، وكيفبة تعزيز بيئة اإلبداع واالبتكار في المنظمات والمؤسسات،،  
ضمن بيئة األعمال لتمكينهم من اكتساب االستراتيجيات الفعالة للوصول إلى الريادة 

لمواجهة التحديات التي نشهدها في العصر الحالي.

اهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wتقييم قدرتهم على اإلبداع واالبتكار
	w فهم أساليب القيادة المختلفة وتأثيرها
	w المواقف أو  العمل  في  الصلة  ذات  اإلبداعي  التفكير  وأساليب  مهارات  تطبيق 

الشخصية
	w وذلك الصندوق"  خارج  خالل”التفكير  من  تقليدية  غير  بطرق  التفكير  ممارسة 

باستخدام الخرائط الذهنية والذاكرة الصورية وغيرها
	wتوظيف مجموعة متنوعة من استراتيجيات التفكير اإلبداعي في مكان العمل
	wإيجاد بيئة عمل ممتعة لإلبداع للذات واآلخرين
	w الربط بين الدور الفعال لالبتكار في تحقيق تغييرات إيجابية في المؤسسات
	w تحويل األفكار اإلبداعية لحقائق فاعلة وحلول مفيدة في أرض الواقع
	wقيادة المؤسسات والفرق خالل المراحل المختلفة للتحّول المؤسسي
	w تطوير قدراتهم على إشراك أصحاب المصلحة في المبادرات الجديدة
	w بناء ثقافة مبينة على التفاعل بهدف دعم األفكار اإلبداعية وتطبيق االبتكارات
	w وضع التنظيم الديناميكي الفعال لتحقيق التميز الحكومي كنتيجة حتمية مبنية على

االبتكار. 
	w .تطبيق المفهوم العلمي الستشراف المستقبل
	w.تمييز بين االستشراف المستقبلي والتخطيط االستراتيجي
	w.تحقيق التميز في اإلبداع اإلداري والتفكير االبتكاري

الفئات المستهدفة:
المشرفون والمدراء وقادة الفرق والمشاريع وجميع األفراد الذين يحتاجون إلى اعتماد 

نهج أكثر إبداعاً في العمل.

المحتويات األساسية:

تعريف اإلبداع:

	wمقدمة: اإلبداع والحضارة
	wتعريف االختراع واالبتكار واإلبداع
	wالذكاء مقابل اإلبداع
	wبعض نظريات اإلبداع
	wالمبدعين في العمل
	wفهم نصفي الدماغ
	wالنصف اليمين والنصف اليسار
	wالتفكير الجانبي
	wالتفكير الجانبي في العمل
	wتطبيقات التفكير الجانبي

اإلبداع كأداة عمل:

	wالمفكر المبدع
	wالقيود في مكان العمل
	wالمدير المبدع

	wأقسام اإلبداع الثالثة
	wالتحفيز
	wخبرة العمل في مجال معين
	wالقدرة اإلبداعية
	wاالبتكار والثقافة المؤسسية
	wالموقف اإلبداعي
	wاألساليب اإلبداعية
	wطرق التغلب على الحواجز
	w:نصائح في مكان العمل

	wتطوير ثقافة اإلبداع
	wاستكشاف المشاكل
	wتوليد األفكار
	wتقييم األفكار
	wالتفكير النقدي

	wمهارات التفكير النقدي مقابل التفكير اإلبداعي
	wاليونان القديمة
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استكاشف عملية توليد األفكار:

	wالعصف الذهني

	wقبعات التفكير الست

	wأنماط التفكير األربعة لدى بونو

اإلبداع اإلدارى وأدوات التفكري اإلبتكارى:

	w)أنماط التفكير فى العقل البشرى )الخريطة الذهنية

	w أساسيات التفكير اإلبداعى واإلبتكاري

	wسمات المبدعين والمبتكرين وأثرها على ريادة األعمال

	wالمهارات العقلية للقيادات اإلبتكارية

	wكيفية تحقيق اإلدارة المتميزة و المبتكرة في ظل عالم متسارع من األحداث

	wأسس التفكير اإلبتكاري وتطبيقه في مجاالت العمل

	wأساليب التفكير اإلبداعى واإلبتكارى

	wحاالت وتطبيقات عملية

تعزيز البيئة اإلبداعية واإلبتكارية ىف العمل:

	wمفهوم بناء الفكر القيادي وعادات القائد الفعال

	wالتفكير اإلبداعي وأثره على عملية التخطيط اإلداري

	wفهم الشخصية الفردية والجماعية والعقلية االبتكارية

	wمراحل ومكونات ومحددات وعناصر التفكير اإلبداعي وطرق قياسه

	wمقاييس القدرة على اإلبداع واإلبتكار

	wأساليب التفكير اإلبداعي واالبتكارى وكيفية تطبيقه وإشراك القائمين على التنفيذ

	wمعوقات وعقبات اإلبداع واإلبتكار

	wإكتساب المهارات اإلبداعية واإلبتكارية لتحقق التميز اإلداري في العمل

	wعرض لبعض التجارب اإلبداعية واإلبتكارية والدروس المستفادة منها

	wحاالت وتطبيقات عملية

اإلسرتاتيجيات الالزمة لتوليد األفكار اإلبتكارية اخلالقة:

	wسمات الفكرة اإلبتكارية ومتطلبات توليدها

	wكيفية توليد األفكار اإلبتكارية

	wالمتطلبات األساسية لتطبيق األفكار اإلبتكارية فى الواقع العملى

	wالمراحل التنفيذية لألفكار اإلبتكارية فى الواقع العملى

	wمقومات نجاح تطبيق األفكار اإلبتكارية فى الواقع العملى

	wأساليب تنمية المهارات الالزمة لتطبيق األفكار اإلبتكارية فى الواقع العملى

	wحاالت وتطبيقات عملية

اإلبداع واإلبتكار ىف العمل لإلسترشاف المستقبيل:

	wمهارات اإلبداع واإلبتكار فى العمل
	wكيفية إعداد الخطط اإلبداعية واإلبتكارية فى العمل لإلستشراف المستقبلي
	wكيفية خلق بيئة إبداعية وإبتكارية فى العمل لإلستشراف المستقبلى
	w:طرق تشجيع القدرات اإلبداعية واإلبتكارية لفرق العمل بالمؤسسات

	wطريقة العصف الذهنى
	wطريقة دلفاى
	wطريقة المجموعة األسمية
	wطريقة التحليل المورفولجى
	wطريقة القبعات الستة
	wحاالت وتطبيقات عملية

سيناريو التفكري:

	wنهج السيناريو
	wالمسح البيئي
	wعجلة المستقبل
	wجدول المستقبل
	wاالشارات الضعيفة
	wالبجعة السوداء واألحداث بعيدة االحتمال

نظم التفكري واالستبصار االسرتاتيجي:

	wفهم التعقيد
	wالهيكلية المنظمة للعمليات السلسة والمعقدة
	wمنهجيات أنظمة التفكير
	wالقيادة البارزة واالستبصار المؤسسي
	wالعالقة بين االستشراف والعملية االستراتيجية
	wاالستشراف الحكومي واإلقليمي

أاسليب واليات استرشاف المستقبل:

	wمراحل استشراف المستقبل
	wسيناريوهات استشراف المستقبل
	wوسائل واليات استشراف المستقبل
	wعرض أساليب استشرف المستقبل األكثر .في الدراسات االستشرافية استخدام

مقدمة يف التحّول الرقمي والمعايري:

	wمقدمة في التحّول الرقمي وإدارة الملفات
	wإدارة البيانات المنظمة وغير المنظمة
	wالمسح وااللتقاط
	wسير العمل
	wالبيانات الوصفية والفهرسة والتصنيف
	w البحث عن المؤسسات واألرشفة
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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

التــاريــخ :........................)المنظومة القيادية لإلبداع واالبتكار واستشراف المستقبل والتحول الرقمي ®(

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.


