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قادة اإلبتكار واستشراف المستقبل
االبتكار واالستشراف االستراتيجي للمستقبل وتوليد األفكار اإلبداعية

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:

يهدف برنامج " قادة اإلبتكار واستشراف المستقبل" الي مساعدة المشاركين على إكتساب مهارات اإلبتكار األساسية العملية، وذلك عن طريق إدارة األفكار اإلبداعية بإستخدام 

أدوات االبداع التي سوف تؤدى إلى تحقيق نتائج عملية من خالل تطبيق المعرفة والمهارات المكتسبة التى تتطلب اإلبتكار واإلبداع فى الحياة العملية.

وفلسفة  العلمية  ومقوماته  المستقبل  استشراف  ماهية  في  المتمثلة  محاورها  وأبرز  بالسيناريوهات  والتخطيط  المستقبل  العلمي الستشـراف  المفهوم  من  المشاركين  تمكين  والى 

كأداة  المستقبل واالبتكار  التحليل االرشادي الستشراف  المستقبل ومنهجية  باستشراف  التخطيط االستراتيجي واالستدامة  التميز وعالقة  بمنظومة  المستقبل وعالقته  استشراف 

الستشـراف المستقبل.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wاالطالع على أفضل ممارسات قيادة االبتكار

	wالقدرة على تأسيس منظومة االبتكار المؤسسي

	wاتقان اساسيات منظومة قيادة االبتكار  مثل ادرة االفكار، ومراحل ومستويات األفكار االبتكارية

	wاستكشاف المهارات والذكاءات وتمكينها بمهام االبتكار

	wتكوين الفرق بطرق مبتكرة  وبناء فرق االبتكار

	wقيادة مشاريع االبتكار وتحديد معايير ادارة االفكار المبتكرة

	wتطوير التفكير االستراتيجي واألطر لتحقيق التميز التشغيلي 

	wتعلم منهجية التفكير التصميمي والعقليات لقيادة االبتكار التشغيلي 

	wمعرفة مفهوم االستشراف المستقبلي

	wاتقان تقنيات االستشراف ورسم الخطط

	wالتدرب على  بناء السيناريوهات المستقبلية وربطها بالخطط االستراتيجية

	wمعرفة المنهج العملي للقائد االستثنائي واستشراف المستقبل

	wتعزيز مهارات التفكير االستراتيجي وصياغة األهداف

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 واستشراف المستقبل.
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     المحتويات الرئيسية:

التأسيس - المفاهيم األاسسية لالبتكار:

	wماذا ولماذا االبتكار
	wطرق االبتكار
	wدور التصميم في االبتكار
	wالبحث عن االحتياجات
	wهياكل وأدوار االبتكار في المشاريع التجارية

االبتكار التكتيكي وحمرتف االبتكار:

	wمحترف االبتكار
	wإدارة المشاريع في الواجهة األمامية لالبتكار
	wإدارة المشاريع في منطقة الوسط والخلف لالبتكار
	wابتكار الخدمات والمنتجات
	wاالبتكار في تجربة العمالء
	wتصميم نموذج األعمال

إدارة االبتكار:

	w قيادة االبتكار المؤسسي
	wنظام إدارة االبتكار
	wقيادة التفاعل والمشاركة
	wاستخدام ورش عمل االبتكار
	wاالستفادة من االبتكار المفتوح
	wخلق مساحات االبتكار

المقومات المتقدمة لالبتكار المؤسيس:

	wاالستراتيجيات الحديثة والتوجهات المستقبلية
	wمنهجية االبتكار في مواجهة التحديات واستثمار الفرص
	wتكاملية االبتكار والذكاء االصطناعي واستشراق المستقبل
	wرادار قياس القيمة المضافة ونجاح منظومة االبتكار المؤسسي

قيادة االبتكار:

	wالتعاون في صياغة المستقبل
	wمشاركة أصحاب المصلحة المعنيين
	wمنهجيات حل المشكالت
	wإيجاد حلول مبتكرة
	wمنهجيات التفكير
	wتحسين الممارسات الحالية
	wفي تحسين الممارسات Lean استخدام
	wاستخدام سداسية سيجما في تحسين الممارسات

اإلسرتاتيجيات الالزمة لتوليد األفكار اإلبداعية واإلبتكارية:

	wسمات الفكرة اإلبداعية واإلبتكارية ومتطلبات توليدها

	wكيفية توليد األفكار اإلبداعية واإلبتكارية

	wالمتطلبات األساسية لتطبيق األفكار اإلبداعية واإلبتكارية فى الواقع العملى

	wالمراحل التنفيذية لألفكار اإلبداعية واإلبتكارية فى الواقع العملى

	wمقومات نجاح تطبيق األفكار اإلبداعية واإلبتكارية فى الواقع العملى

	w الواقع لتطبيق األفكار اإلبداعية واإلبتكارية فى  المهارات الالزمة  تنمية  أساليب 

العملى

	wحاالت وتطبيقات عملية

فكر وأدوات استرشاف المستقبل:

	wمفاهيم االستشراف والسيناريوهات

	wفكر التخطيط المستقبلي وأدوات استشراف المستقبل

	w خطوات استشراف المستقبل

	w.تحديد السياق والمدى الزمني والنطاق المستقبلي

	w.دراسة التوجهات العالمية والمحركات المستقبلية

	w.تحديد المحركات ذات األولوية وأثرها وعناصر الغموض

	w.وضع السيناريوهات المستقبلية وتفصيلها

	w.تحديد التداعيات واإلجراءات االستباقية المستقبلية

	w.االستشراف االستراتيجي واالبتكار الجذري

إسترشاف المستقبل )التخطيط للتنافسية واالبتكار(:

	wأساليب  وممارسات استشراف المستقبل

	wإستشراف المستقبل وعملية التخطيط اإلستراتيجي

	wإستشراف المستقبل ومبدأ اإلستدامة

	wإستشراف المستقبل وأهمية اإلبداع واإلبتكار

	wالمعرفة وإستشراف المستقبل

	wالمهارات القيادية في استشراف المستقبل

ورشة عمل : مناذج استرشاف المستقبل:

	wاالستشراف االستراتيجي وتوليد األفكار اإلبداعية

	wمراحل االستشراف الخمس والتقنيات المستخدمة لتنفيذها



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

)قادة اإلبتكار واستشراف المستقبل (
االبتكار واالستشراف االستراتيجي للمستقبل وتوليد األفكار اإلبداعية

التــاريــخ :........................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


