
® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or reproduction 

of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against the user.

التخطيط والمتابعة واالبتكار والريادة في العمل

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج وورش عملية لمدة 5 أيام حول
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التخطيط والمتابعة واالبتكار والريادة في العمل

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

المقدمة:
ان المھام األساسية لعمليتي التخطيط والمتابعة هي قيادة إدارة المنشأة واعمالھا  وتوجيه اوإرشاد ومتابعة األفراد الذین یعدون جزء من المجموعة , وعالوة على ذلك فإنھا یجب 

أن تحقق األهداف والغایات التي ویمثل كل من التخطيط والمتابعة منھجية فكریة  وإداریة یجب تطبيقھا للتميز في بيئة العمل من خالل االبتكار واالبداع  .

المؤسسات الناجحة والشركات المتفوقة ،تعتمد إلى حد كبير على الخطط القصيرة والطویلة األمد لالستفادة من الموارد التي تحتاجھا هذه المؤسسات وتحریكھا لتحقيق أهدافھا 

والمھام المناطة بھا  ومتابعة تنفيذها . والمدراء الذین باستطاعتھم إعداد خطط محكمة ، والذین باستطاعتھم تنفيذ تلك الخطط بفعالية ، یلعبون دوراً أساسياً وحيویاً في نجاح وتفوق  

المؤسسات والشركات التي یعملون بھا .  تھدف هذه الدورة الى تنمية مھارات المشاركين على تحدید وصياغة األهداف واإلعداد للخطط والبرامج الواقعية على جميع المستویات 

ومتابعة تنفيذها وإجراء التصميمات المناسبة في إطار نظام متطور للتخطيط والمتابعة . واتقان المھارات القيادیة والریادیة.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هذه الدورة مما ييل: 

كيفية بناء التفكير اإلیجابي كأساس لالبتكار والتميز  والتوافق مع التحوالت العالمية الجدیدة وتحدیات العصر�	

إعداد الخطط والبرامج وتقييم األداء لتحقيق التميز�	

تطبيق أساليب التخطيط الفعال في الواقع العملي وكيفية المتابعة السليمة عن بعد�	

االبتكار كثقافة  في التخطيط ومتابعة األعمال�	

وضع التنظيم الدیناميكي الفعال لتحقيق التميز كنتيجة حتمية مبنية على االبتكار�	

كيفية إیجاد التنسيق الخالق ودعم جودة حياة العمل QWL  والقيم المحوریة لھا�	

إدارة التغيير والتطویر الشامل والمستمر. �	

المنهجية:
تتبع هذه الدورة التدریبية أسلوباً تفاعلياً وتشاركياً، حيث أنھا تتضمن مجموعة متنوعة من األدوات التي تمّكن المشاركين من الوصول إلى مستوى األداء المتميّز ضمن سياق 

القيادة اإلبداعية، تستند الدورة التدریبية إلى أربعة محاور تعليمية وهي: التعليم المفاهيمي )العروض التقدیمية للمستشار(، ولعب األدوار )التمارین الجماعية(، ومشاركة الخبرات 

)نقاشات الطاولة المستدیرة(، وتناول دراسة الحاالت والسيناریوهات والمحاكاة.

الفئات المستهدفة:
المدراء والقادة ورءساء األقسام وقادة الفرق والمشرفين والراغبون في تعزیز مھاراتھم وكفاءاتھم لتحقيق المزید من النجاح في جميع مستویات المؤسسة



المتغريات العالمية وحتمية االبتكار والتمزي يف االعمال:

المتغيرات العالمية الجدیدة )المنظومة الثالثية إلدارة االقتصاد العالمي �	
وتداعياتھا(.

انعكاسات التحوالت العالمية الجدیدة على ساحة العمل اإلداري بالمنظمة.�	
المقومات السلوكية والتنظيمية الالزمة للتعامل مع المستجدات الجدیدة.�	
واقع الممارسات اإلداریة في مؤسسات األعمال.�	
	�Managerial Innovation حتمية تحقيق اإلبداع اإلداري

 فهم إبداعك: 

 اإلبداع وشخصيتك �	
 فھم واستخدام أنماط الشخصية كأداة إداریة �	
 المرونة اإلبداعية لإلدارة الفعالة �	
 أهمية اإلدراك �	
 تعظيم قدرتنا على اإلدراك الحسي �	
 اإلبداع والنموذج الشمولي �	
 مبدعون من الماضي �	
 بناء نموذج إبداعي �	

  توليد اإلبداع:

 فھم كيفية عمل التفكير اإلبداعي �	
 تطویر االنفتاح على األفكار الجدیدة �	
 العقل المبدع: التفكير الدماغي الكامل �	
 تمييز مراحل العملية اإلبداعية �	
 التعرف على ما یجعل التفكير اإلبداعي الممتاز �	
 تحدید وفھم اإلبداع في اآلخرین �	
 تطویر بيئة إبداعية �	
 الوعي والكفاءة �	

  اسرتاتيجيات احلل اإلبداعي للمشكالت :

 استراتيجيات حل المشكالت �	
 الحصول على العقلية الصحيحة �	
 المخاطرة والبحث عن تحوالت نوعية �	
 تحدید المشكلة الحقيقية �	
 التعرف على الكتل العقلية لإلبداع �	
 العصف الذهني للحلول �	
	� SLIP استخدام تقنية 
 استخدام مسار التنقل ألسفل �	

  تشجيع المناخ اإلبداعي يف العمل :

 إطالق العنان لإلبداع في العمل �	

 تعزیز اإلبداع �	

 احتضان األفكار �	

 االفتراضات الصعبة �	

 اإلبداع لتحقيق اختراقات األعمال �	

 شحذ تفكيرك اإلبداعي: االستعارات والتشبيھات �	

 إطالق العنان لإلبداع من خالل التدریب �	

 مشاركة المعلومات للحصول على حلول إبداعية �	

  الريادة اإلبداعية :

 قيادة مبتكرة ألداء ممتاز �	

 مھارات التفكير المتقاربة والمتباینة �	

 تطویر اإلمكانات اإلبداعية في الفرق �	

 فھم األشخاص المبدعين �	

 تحفيز األفراد المبدعين في العمل �	

 التفاعل بشكل خالق �	

اإلبداع واالبتكار يف التخطيط والمتابعة:

الحلقة الثنائية بين التخطيط والمتابعة في العصر الحدیث�	

مھارات حل مشكالت العمل بشكل ابتكاري�	

المھارات األساسية إلتمام التخطيط الفعال�	

أساليب تحویل األفكار اإلبداعية إلى خطط تنظيمية�	

األساليب التقليدیة لحل مشكالت التنسيق�	

األساليب االبتكاریة لحل مشكالت التنسيق�	

التمزي يف احللول اإلبداعية واللياقة الذهنية )ورش عمل(:

المداخل اإلبتكاریة اإلبداعية لحل المشكالت�	

أنواع المداخل اإلبتكاریة اإلبداعية�	

مستویات المداخل اإلبتكاریة اإلبداعية لحل المشكالت�	

التعاون الذهني�	

خطوات عملية  التعاون الذهني�	
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التخطيط والمتابعة واالبتكار والريادة في العمل

المحتويات  الرئيسية

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



إدارة التدریب والتطویر
یوروماتيك للتدریب واإلستشارات اإلداریة

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

)التخطيط والمتابعة واالبتكار والريادة في العمل(

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.


