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تصميموقيادةالمؤسساتالمبتكرة

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

مقدمة:

 تقدم بيئة اليوم الديناميكية والمضطربة التي ال يمكن التنبؤ بها، مع تعقيداتها، سبال مثيرة وأحدث، لالبتكار وريادة األعمال داخل إعدادات المؤسسات و الشركات.  وتدعو المؤسسات 

التي تتطلع إلى إعادة تنشيط نماذج أعمالها وتحقيق التميز.

تم تصميم برنامج تصميم وقيادة المؤسسات المبتكرة  ، لتعريفك بالجوانب المهمة لالبتكار، إتقان تصميم   المنظمة المبتكرة ، تطبيق منهجيات ومجموعات أدوات االبتكار، تدقيق 

واقتراح تحويل المنظمة إلى منظمة مبتكرة وإعطائك األطر والنصائح العملية لتنفيذ االبتكار في مؤسستك. من خالل التعرف على سبب معاناة المؤسسات مع االبتكار، ستخرج 

بنظرة ثاقبة حول كيفية التغلب على هذا لخلق القيمة والتقاطها.  

 يهدف هذا البرنامج التدريبي المكثف، تصميم وقيادة المؤسسات المبتكرة  إلى تزويد كل من المعرفة النظرية ومنهجيات االبتكار بأطر قائمة على الممارسة ومشاريع تجريبية لتزويد 

المهنيين بالكفاءات والقدرات الالزمة لتحويل مؤسساتهم او شركاتهم إلى منظمات مبتكرة.  

أهدافالدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wاكتساب أدوات وتقنيات إدارة االبتكار  

	wتعلم كيفية تطبيق االبتكار في مؤسساتك لتعزيز األداء 

	wتحديد العمليات من االبتكار لخلق ميزة تنافسية 

	wفهم العوامل المطلوبة لدعم اإلبداع واالبتكار 

	wفهم سبب عدم قدرة المؤسسات على الحفاظ على االبتكار 

	wإنشاء محفظة من مشاريع االبتكار  وإدارة المشاريع المبتكرة 

	wالتغلب على المنافسين من خالل نماذج األعمال المبتكرة

	wفهم عملية تنفيذ االبتكار وأفضل السبل لتنظيم االبتكار 

	wإنشاء ثقافة تفاعلية لتعزيز االبتكار وتطبيق الممارسات الجديدة

المنهجية:

تتضمن هذه الدورة التدريبية تناول دراسة حاالت مصممة لتوضيح العناصر المختلفة لالبتكاروالتحّول المؤسسي. وإلى جانب ذلك يتم استخدام أساليب استخالص المعلومات 

والنقاشات الجماعية وسيناريوهات لعب األدوار ومقاطع الفيديو والعروض التقديمية.

الفئاتالمستهدفة:

 يساعد برنامج   تصميم وقيادة المؤسسات المبتكرة،   القادة المهتمون بإنشاء منظمة مبتكرة، المدراء الذين يبحثون عن نماذج أعمال جديدة، المديرين التنفيذيين، المدراء المتوسطون 

وكبار المديرين والمديرين التنفيذيين   وقادة االعمال والموظفون والمشرفون ورؤساء األقسام وبأي شخص يرغب في التعرف على قيادة االبتكار في مؤسساتهم. 
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المحتوياتالرئيسية:

تصميموقيادةالمؤسساتالمبتكرة

االبتكار والتحّول المؤسيس:

	wرحلة التأثير
	wإيجاد حلول مبتكرة
	wإدراك اإلمكانات الكاملة للحلول
	wتركيز الحل
	wتركيز المؤسسة

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

قيادة التحّول المؤسيس:

	wتعريف التحّول المؤسسي
	wقواعد التحّول المؤسسي
	wالدروس المستفادة من التحّول المؤسسي
	wتقييم الوضع الحالي
	wإجراء المقابالت مع أصحاب المصلحة
	wعناصر النجاح
	wالتحديات والمعّوقات
	wمجال القوى
	wرحلة مواجهة التحديات وتحقيق التأثير
	wحاالت التراجع
	wالتعامل مع حاالت التراجع وتجاوزها
	wإيجاد الحلول الناجحة عبر التحّول
	wعملية التحّول المؤسسي

إرشاك أصحاب المصلحة الرئيسيني:

	wالخطوة األولى: استيعاب المشكلة

	wالخطوة الثانية: تجنيد األبطال

	wالخطوة الثالثة: تصّور المستقبل

إرشاك المؤسسة:

	wالخطوة الرابعة: التحفيز

	wصياغة الرؤية

	wخصائص الرؤية

	wقياس النجاح

	wالخطوة الخامسة: التواصل

	wالخطوة السادسة: التنفيذ

	wالخطوة السابعة: الدعم

	wالنماذج واألدوات

	wالعقلية التي ترّكز على الموارد البشرية

	wردود الفعل: اسأل وأخبر

	wالتطوير المستمر

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



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:

	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: 

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)تصميم وقيادة المؤسسات المبتكرة (
تطبيق االبتكار في المنظمة لتعزيز األداء وخلق ميزة تنافسية

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.


