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مقدمة:
لكي ينمو اإلبداع وروح االبتكار في أي منظمة ، يجب أن يعترف بدور القادة في تشجيع 
اإلبداع. يمكن للقادة تشجيع اإلبداع التنظيمي واالبتكار بنجاح من خالل تصميم المنظمة 
لتعزيز بيئة مواتية الزدهار اإلبداع. يمكن للقادة القيام بذلك من خالل بناء ظروف عمل 
ودية وشاملة ألعضاء المنظمة. يرى القادة العظماء أن وظيفتهم هي مساعدة اآلخرين 
ذاتهم.  حد  في  موهوبين  يصبحون  وبذلك  ورعايتها،  االبتكارية  مواهبهم  تحديد  على 
يدعو قادة االبتكار العظماء أعضاء فريقهم ويشجعونهم على جلب مجموعة كاملة من 

المواهب إلى عملهم.

وتوليد  االفتراضات،  تحدي  اآلخرين على  يحفز  توترا صحيا  االبتكار  قادة  يقدم   كما 
التوتر  يتخذ هذا  أن  يمكن  أمرا ال مفر منه.  باعتباره  التغيير  إمكانيات جديدة، وتبني 
غير  ومساهمة  شديد،  تنافسي  وتهديد  للتحقيق،  قابل  غير  شبه  هدف  متنوعة:  أشكاال 
عادية، وما إلى ذلك. التحدي الذي يواجه القادة هو حقن الضغط الذي ينتج عنه نتائج 

إيجابية بدال من القلق والضيق.  

 تعد القدرة على إنشاء وقيادة فرق عالية األداء مطلبا رئيسيا لجميع المديرين، وأحد أكثر 
المخرجات قيمة لهذه الفرق هو االبتكار. ربما يكون أهم مقياس لقائد االبتكار هو قدرته 
على خلق بيئة فريق مرحة وحيوية مليئة بالتجريب واإلبداع واالبتكار.  هذا البرنامج 
المبنية على منهجية مدروسة  العمل  الجلسات وورش  التفاعلي يتضمن مجموعة من 
باالبتكار  والتعريف  للمفاهيم  توضيح  خاللها  يجري  مبتكرة  ووسائل  طرقا  تستخدم 
وأنواعه وأهميته وتحليل نماذج األعمال المعنية بخلق قيمة جديدة وأدوات توليد األفكار 
واختيار األفضل منها ونقلها إلى حيز التطبيق من خالل نماذج علمية وعملية تطبيقية.

اهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

االطالع على أفضل ممارسات قيادة االبتكار المؤسسي�	

القدرة على تأسيس منظومة االبتكار المؤسسي�	

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

استكشاف المهارات والذكاءات وتمكينها بمهام االبتكار�	

تكوين الفرق بطرق مبتكرة  وبناء فرق االبتكار�	

قيادة مشاريع االبتكار وتحديد معايير ادارة االفكار المبتكرة�	

 تطوير التفكير االستراتيجي واألطر لتحقيق التميز التشغيلي�	

 تعلم منهجية التفكير التصميمي والعقليات لقيادة االبتكار التشغيلي�	

 استكشف كيفية دمج إجراءات التشغيل الجديدة الفعالة في ثقافة المؤسسة�	

تصميم التفكير واستكشاف التحديات والحاجات�	

تقييم واختيار المشاريع وإدارة محفظة االبتكار المؤسسي�	

القدرة على استخدام أدوات التفكير اإلبداعي واتقان مهارة التفكير التصميمي�	

المخرجات التدريبية:

االطالع على أفضل ممارسات في االبتكار�	

القدرة على بناء وتقييم أدوات االبتكار الريادي�	

القدرة على تنفيذ مختبرات االبتكار الريادي والمؤسسي�	

استكشاف مهارات االبداع واالبتكار وتمكينها�	

التمرس على أدوات االبتكار المتقدمة�	

امتالك واستخدام أدوات مبتكرة ومسجلة ملكية فكرية�	

تصميم التفكير واستكشاف التحديات والحاجات لالبتكار�	

القدرة على بناء وتقييم فرق االبتكار والريادة�	

المنهجية:

حاالت  العملي  دراسة  والتطبيق  النظري  الشرح  مع  التدريبية،  الدورة  هذه  تتضمن 

المؤسسي.  والتحول  واالبداع  االبتكار  لقيادة  المختلفة  العناصر  لتوضيح  مصممة 

الجماعية  والنقاشات  المعلومات  استخالص  أساليب  استخدام  يتم  ذلك  جانب  وإلى 

وسيناريوهات لعب األدوار ومقاطع الفيديو والعروض التقديمية.

الفئات المستهدفة:

التأثير  الذين يشغلون مناصب عليا والمسؤولين عن  القادة والمدراء والمهنيين  جميع 

وصياغة ودعم االبتكار والتحّول المؤسسي في أقسامهم أو مؤسساتهم، وجميع المهنيين 

المهتمين بمعرفة المزيد حول قيادة االبتكار وإدارة التغيير.
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قيادة االبتكار وخلق بيئة إبداعية

التأسيس - المفاهيم األاسسية لالبتكار:

ماذا ولماذا االبتكار�	

طرق االبتكار�	

دور التصميم في االبتكار�	

البحث عن االحتياجات�	

هياكل وأدوار االبتكار في المشاريع التجارية�	

االبتكار التكتيكي وحمرتف االبتكار:

محترف االبتكار�	

إدارة المشاريع في الواجهة األمامية لالبتكار�	

إدارة المشاريع في منطقة الوسط والخلف لالبتكار�	

ابتكار الخدمات والمنتجات�	

االبتكار في تجربة العمالء�	

تصميم نموذج األعمال�	

إدارة االبتكار:

قيادة االبتكار المؤسسي �	

نظام إدارة االبتكار�	

قيادة التفاعل والمشاركة�	

استخدام ورش عمل االبتكار�	

االستفادة من االبتكار المفتوح�	

خلق مساحات االبتكار�	

القدرات العقلية والذكاءات وربطها باالبتكار المؤسيس:

المسار االفتراضي لتطبيق االبتكار المؤسسي�	

محفظة المشاريع والمبادرات االبتكارية�	

استشراف مستقبل االبتكار والتحول الرقمي�	

المعايير والمراجع وأفضل الممارسات العالمية�	

المقومات المتقدمة لالبتكار المؤسيس:

االستراتيجيات الحديثة والتوجهات المستقبلية�	

منهجية االبتكار في مواجهة التحديات واستثمار الفرص�	

تكاملية االبتكار والذكاء االصطناعي واستشراق المستقبل�	

رادار قياس القيمة المضافة ونجاح منظومة االبتكار المؤسسي�	

قيادة االبتكار:

التعاون في صياغة المستقبل�	

مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين�	

منهجيات حل المشكالت�	

إيجاد حلول مبتكرة�	

منهجيات التفكير�	

تحسين الممارسات الحالية�	

استخدام Lean في تحسين الممارسات�	

استخدام سداسية سيجما في تحسين الممارسات�	

اإلسرتاتيجيات الالزمة لتوليد األفكار اإلبداعية واإلبتكارية:

سمات الفكرة اإلبداعية واإلبتكارية ومتطلبات توليدها�	

كيفية توليد األفكار اإلبداعية واإلبتكارية�	

المتطلبات األساسية لتطبيق األفكار اإلبداعية واإلبتكارية فى الواقع العملى�	

المراحل التنفيذية لألفكار اإلبداعية واإلبتكارية فى الواقع العملى�	

مقومات نجاح تطبيق األفكار اإلبداعية واإلبتكارية فى الواقع العملى�	

الواقع �	 لتطبيق األفكار اإلبداعية واإلبتكارية فى  المهارات الالزمة  تنمية  أساليب 

العملى

حاالت وتطبيقات عملية�	
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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

)قيادة االبتكار وخلق بيئة إبداعية(
قادة االبتكار في خلق بيئة عمل يزدهر فيها اإلبداع وروح االبتكار والتغيير 

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.


