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آليات اإلبداع واألفكار المبتكرة في االعمال

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

مقدمة: 

اإلبداع واالبتكار، يكمل أحدهما اآلخر. أحدهما عملية تفكير ، واآلخر إجراء يولد األفكار المبتكرة،  لمواصلة االزدهار في العمل اليوم وفي المستقبل، تحتاج إلى كليهما وهما 
من اهم المهارات في عالم االعمال،  يتضمن اإلبداع استخدام الخيال لتطوير أفكار جديدة وأصلية إلنشاء أو إنتاج شيء جديد. ينطوي االبتكار، على تنفيذ األفكار اإلبداعية بنجاح 

الختراع شيء جديد. يمكن أن تؤدي الظاهرتان إلى التقدم والنمو في المنظمة.

 اإلبداع واالبتكار، هما من جوانب نمو وتطور األفراد والمنظمات والثقافات والمجتمعات. يشير االبتكار واإلبداع إلى جلب أفكار جديدة/ . يمكن تحقيق االبتكار بشكل استراتيجي 
من خالل عملية اإلبداع. هذا يساعد على جلب الكثير من األفكار الجديدة في المنظمة وأيضا تطوير  لالبتكارات الحالية وهي تساعد على االنفتاح على األفكار الجديدة ويطور 

عملية التعلم في المنظمة واختيار الكثير من تطورات المنتجات الجديدة.

 من خالل هذه الدورة التدريبية "  آليات اإلبداع واألفكار المبتكرة في االعمال " التي تقدمها  يوروماتيك سوف تكون أفضل على كفاءاتك ومعرفتك بحيث تكون في وضع  ألخذ 
بزمام المبادرة في فرص األعمال التي يوفرها العالم سريع التحول .  وتطوير وتعلم مهارات التفكير اإلبداعي وتقنيات حل المشكالت.

اهداف الدورة:

سيتمكنالماشركونيفهذهالدورةمماييل:

	w اتقان مهارات التفكير اإلبداعي وتوليد األفكار المبتكرة 
	wتوليد وتنفيذ األفكار اإلبداعية ، وتعزيز اإلبداع في مكان العمل
	wتحسين أداء ونتائج االعمال  من خالل االبتكار والتفكير اإلبداعي في مختلف المجاالت
	wاتقان النهج اإلبداعية والمبتكرة المتعلقة بتطوير األعمال
	wتطوير ممارسات مبتكرة   تزيد من الفعالية داخل المنظمة  
	wممارسة منهجيات التفكير اإلبداعي إلنتاج األفكار والحلول 
	wاستخدام األساليب واألدوات إلنتاج أفكار لتعزيز مجاالت عملهم 
	wإنتاج أفكار جديدة وحلول أصلية بسرعة وسهولة  وتقييم واختيار أفضل األفكار والحلول 
	wتحديد نقاط القوة اإلبداعية غير المرئية 
	wتحويل المشاكل القائمة إلى فرص للنمو 
	wاستخدام أساليب التفكير اإلبداعي لتعزيز االبتكار وتحسين األنظمة والمنتجات والعمليات 
	w كيفية تطبيق أدوات وتقنيات التفكير االبتكاري على الفرص الحقيقية ، لتحقيق نمو أعمال جديد

المنهجية:

تستخدم هذه الدورة مزيجاً من التقنيات التفاعلية مثل العروض التقديمية الموجزة التي يقدمها المستشار والمحاكاة وتمارين عملية حول اليات االبداع  تقنيات االبتكار والتفكير 
الجانبي وتوليد األفكار المبتكرة، إضافة إلى دراسة الحاالت ومقاطع الفيديو.

الفئات المستهدفة:

 األفراد الذين يتطلعون إلى أن يصبحوا أكثر نشاطا وإنتاجية في مكان عملهم وحياتهم. تشمل المدراء والقادة  والمخططون واإلدارة العليا والمديرون والمشرفون واالستشاريون 
والتنفيذيون والمسؤولون على كافة المستويات و  مفكرو األعمال   واالستراتيجيون والمبتكرون. 
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آليات اإلبداع واألفكار المبتكرة في االعمال

المحتويات البرنامج:

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

مهاراتاالبداعواالبتكار:

	w ما هو اإلبداع؟ التفكير بشكل مختلف 
	w ما هو االبتكار؟ التصرف بشكل مختلف 
	w مهارات حل المشكالت 
	w الخيال والتحفيز 
	w خلق األفكار من الموارد المتاحة 

تنميةمهاراتاإلبداع:

	w الحصول على اإللهام واستخالصه 
	w إزالة الكتلة العقلية 
	w التغلب على الخوف من الفشل 
	w  المهارات التي تلهم المهارات اإلبداعية 

تطويرالمهاراتاالبتكارية:

	w تطوير استراتيجيات لألفكار اإلبداعية 
	w سحق التسويف 
	w تطهير الفوضى المفرطة 
	w حذف القيود المفروضة ذاتيا 
	w البناء على النجاحات خطوة بخطوة 

امتالكعقليةمنفتحة:

	w أن تكون ناقدا وحكميا 
	w إيجابية العقل اإليجابي 
	w االستجواب النقدي 
	w أسئلة حل المشكالت 
	w التحليل والتقييم 

متكنباإلبداع:

	w تكتيكات وأساليب بسيطة لتطوير اإلبداع 
	w تحديد طرق لتطوير التفكير اإلبداعي بشكل إضافي 
	w تمارين عملية فردية ومراجعة جماعية 

طرقوتقنياتخلقاألفكار:

	w العصف الذهني 
	w العصف الذهني العكسي 
	w فرز البطاقات أو الخرائط الذهنية 
	w المالحظات الالصقة 
	w تحديد وقت تطبيق كل طريقة من طرق توليد األفكار 
	wتمارين عملية وحاالت تطبيقية 

زراعةأفكاروحلولجديدة:

	w تطبيق طرق العصف الذهني المختلفة لخلق األفكار 
	w شرح الشروط التي تجعل العصف الذهني ناجحا 
	wتحديد أداة إنتاج األفكار التي تعمل بشكل أفضل مع المواقف المختلفة 
	wتمارين عملية وحاالت تطبيقية 

وضعاألفكاركلبناتبناء:

	w كيف تشعل الفضول؟ 
	w استخدام الفضول لالنخراط في اإلبداع 
	w وضع األفكار كلبنات بناء 
	w طرح   أسئلة   مفتوحة 
	w فهم وظائف الدماغ 
	wكيفية إشراك الدماغ بشكل فعال 
	w تمارين عملية وحاالت تطبيقية 

العواملالبيئيةيفاالبتكار:

	w العوامل البيئية في االبتكار 
	w تطبيق اإلبداع واالبتكار في العمل 
	w استخدام االبتكار لتسلق السلم 
	w االنضباط الذاتي والتركيز 
	wالتحديات وكيفية التغلب عليها 
	wتمارين عملية وحاالت تطبيقية 

تنظيماألفكارومجعها:

	w إبداع الشركات والمجموعات 
	w عقد اجتماع فعال والمساهمة باألفكار 
	w العصف الذهني وجمع األفكار الجماعية 
	w الخرائط الذهنية 
	w التصور 
	w تنظيم األفكار وجمعها معا للعمل 
	wتنفيذ وإدارة المشاريع من أجل االبتكار 
	wتمارين عملية وحاالت تطبيقية 



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

)آليات اإلبداع واألفكار المبتكرة في االعمال(
 كيفية إلهام اإلبداع واالبتكار في مجال األعمال

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.


