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المحتويات األساسية:

التميز اإلداري والتفكير االستراتيجي والرؤية اإلبداعية

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

مقدمة:
تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من امتالك مجموعة من مهارات التفوق االداري 
التي تساعدهم على أداء األعمال بكفاءة وفعالية، باإلضافة إلى تدريب المشاركين على 
التفكير والتعرف بفكر حديث  تبني أساليب و أفكار متجددة ومبدعة ومتميزة وتدعيم 
غير تقليدي والتحرر من القيود الذاتية. ويركز البرنامج على محاور التميز اإلداري 
والتفكير االستراتيجي والرؤية اإلبداعية، باإلضافة لمفهوم التفكير واالبداع واالبتكار 
مواجهة  في  االبتكاري  التفكير  ومهارات  ألساليب  البرنامج  يتطرق  كما  والتميز، 
وتنمية  االبداعي،  والتفكير  االبتكار  منظور  من  المشكالت  وحل  العمل،  مشكالت 

القدرات اإلبداعية للوصول إلى التميز، ومتطلبات تحقيق التميز.

أهداف الدورة:
اإللمام بمفهوم التميز اإلداري وآليات تحقيقه�	
العمل �	 بيئة  توفير  وآليات  واإلبتكاري  اإلبداعي  التفكير  أساليب  على  التعرف 

اإلبداعية
التعرف على مفهوم الرؤية االبداعية والهدف الذكي�	
القدرة على صياغة الرؤي اإلستراتيجية بصورة إبداعية متميزة�	
القدرة على إبتكار ورسم االهداف التي تحقق التنمية المستدامة في بيئة المتغيرات �	

التنافسية العالمية

التعرف على المهارات الفنية واإلبداعية في وضع السياسات والبرامج والخطط �	
اإلستراتيجية المرنة

تزويد المشاركين بالمهارات القيادية واإلبداعية لتعيئة بيئة عمل إيجابية فعالة�	
األليات الحديثة في صياغة األهداف المرتبطة بالرؤية اإلستراتيجية�	
التفكير �	 مهارات  تنمية  على  المؤسسات  قادة  تساعد  التى  اآلليات  على  التعرف 

اإلستراتيجي
التدرب على اآلليات الحديثة التى تساعد القياديين على التفكير اإلستراتيجي�	
التعرف على أدوات التفكير اإلستراتيجي اإلستشرافي ومعوقاتها وطرق التغلب �	

عليها

المنهجية:
تتميز هذه الدورة باستخدام األنشطة الجماعية وتمارين التقييم الذاتي، وتستخدم أيضا 

دراسات الحالة، تليها مناقشات جماعية والمحاكاة.

الفئات المستهدفة:
العموم ومن  والمدراء  والمشرفين،  األقسام   ، ورؤساء  للقادة   الدورة  هذه  تم تصميم 
في حكمهم وكل من يريد ان يطور مهاراته في التميز اإلداري والتفكير االستراتيجي 

والرؤية اإلبداعية .

اإلدارة المعارصة و آليات التمزي اإلداري:

معايير التميز اإلداري�	
المتطلبات الرئيسية لتطبيق معايير التميز اإلداري.�	
التقنيات الحديثة لقيادة التغير الجذري للتميز اإلداري.�	
اساسيات البناء الفكري إلدارة التميز اإلداري.�	
إدارة التميز منهجية فكرية متكاملة.�	
ركائز البناء اإلستراتيجي المتكامل للتميز اإلداري�	
اإلدارة المرئية كتطبيق عملي لمعايير التميز اإلداري الفعال�	

التفكري اإلبداعي وفقًا لتقنيات التمزي:

اإلدارة العاصرة وإستراتيجيات اإلبتكار واإلبداع�	
معايير الجودة والتفكير اإلبداعي للتميز.�	
التفكير التحليلي في ترتيب و تهيئة و تطوير مكان العمل�	
آليات ترجمة األفكار المبتكرة إلى خطط وبرامج عمل فعالة�	
التقنيات الحديثة للتفكير التحليلي وفقاً لتقنيات اإلدارة المرئية�	

التمزي اإلداري وإسرتاتيجيات تفعيل األعمال اإلبداعية:

مهارات اإلدارة اإلبتكارية والقدرة على فهم وتحليل المتغيرات.�	
تطبيق معايير رفع األداء وتعزيز الفعالية وخلق المزايا التنافسية.�	
إستراتيجيات التفكير اإلبداعي ومعايير التميز الفعال.�	
اإلبداع و اإلبتكار والتنسيق بين الذكاءات الفردية المتعددة.�	
اإلبداع القيادي وعملية إتخاذ القرارات و حل المشكالت.�	
مهارات التطوير الذاتي من خالل تطبيق مناهج إدارة األعمال اإلبداعية.�	

التفكري االسرتاتيجي المدخل األمثل للتمزي:

الخيارات االستراتيجية وحالة االضطراب ودور التفكير اإلستراتيجي.�	
ركائز التفكير اإلستراتيجي�	
التفكير اإلستراتيجي وتصميم شبكة األهداف.�	
مراحل التفكير اإلستراتيجي اإلبداعي المتقدم في ظل العموض والتحديات�	
كيف تبنى إطاراً فعااًل للتفكير اإلستراتيجي؟�	

أاسليب تنمية الكفاءة اإلدارية ىف ممارسة التفكري اإلسرتاتيجي:

األسلوب األول: حقائق حول ماهية هذه الكفاءات وطرق اكتشافها فى القيادي.�	
االسلوب الثانى: أدوات صقل مهارات التفكيراإلستراتيجي لدى القيادي�	
االسلوب الثالث: آليات حديثة لتنمية مهارات التفكير اإلستراتيجي لدى القياديين.�	
	�)SLIM ,RAVBA,TIP( االسلوب الرابع: طرق التفكير اإلستراتيجي
االسلوب الخامس: استخدام التفكير اإلستراتيجي فى فرق العمل�	

فن صياغة الرؤى االسرتاتيجية المعارصة:

ما هي الرؤية.. وما أهميتها؟�	
فن صياغة الرؤية اإلبداعية�	
صفات الرؤية االبداعية الفعالة�	
شروط الصياغة االبداعية للرؤية االستراتيجية�	
بعض نماذج الرؤية في عدد من المنظمات الحديثة�	



نمـــــوذج التسجيــــــل

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

:  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

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: 

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)التميز اإلداري والتفكير االستراتيجي والرؤية اإلبداعية(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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.


