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تقنيات التفكير المتعدد
واكتشاف وتنفيذ األفكار اإلبداعية 

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

مقدمة:
 االبتكار والحلول اإلبداعية تحدث فرقا كبيرا في بيئات العمل، ال يمكن اتخاذ القرارات 

المبتكرة في المنظمات بشكل حدسي. إنها تتطلب فهما عميقا ألنواع االبتكار وتقنيات 

كيفية  التدريبية  دورتنا  لك  ستوضح  االبتكار.  وإدارة  والمنهجيات  اإلبداعي  التفكير 

التفكير استخدام أدوات التفكير المتعدد وكيفية تحسين اإلبداع . 

 تمنحك هذه الدورة جميع األدوات والتقنيات والنماذج والمعرفة النظرية الالزمة لنقل 

أساليب  تتعلم مجموعة واسعة من  التالي. سوف  المستوى  إلى  االبتكار في مؤسستك 

التفكير وتكرس الكثير من الوقت الستكشاف متعمق لمجموعة متنوعة من تقنيات توليد 

تفكير  مهارات  على  للحصول  الفريق  تنوع  من  االستفادة  كيفية  واستكشاف  األفكار  

إبداعي أكبر وقدرة على حل المشكالت. ثم ننتقل إلى أنواع االبتكار ، والمنهجيات ، 

وإدارة األفكار الحاسمة ، وعملية التفكير اإلبداعي ، وعملية إدارة االبتكار الشاملة.  

في  مهاراتك  وستشعل  بك،  الخاص  التفكير  ألسلوب  إدراكك  من  هذه  الدورة  ستزيد 

التفكيراإلبداعي واالبتكاري والناقد والمتعدد األبعاد وستطبقها على سيناريوهات عمل 

من واقع الحياة. ستتعلم أيًضا كيفية استخدام إطار التفكير المتعدد والتفكير المنظم  وتعلم 

كيفية تقييم الُحجج واالستنتاج والتفكير في حلول مبتكرة للمشاكل المعقدة.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

تسخير قدراتهم اإلبداعية واالبتكارية�	

إكتشاف أنماط مختلفة من التفكير، ومهارات التفكير متعدد األبعاد�	

 ممارسة تقنيات التفكير المتعددة ووضع النظرية والممارسة في السياق�	

 تطبيق عملية إدارة االبتكار - وتعديلها حسب االقتضاء - للمنظمة�	

 فهم وممارسة تقنيات التفكير المختلفة �	

قيادة المؤسسة / الشركة إلى نتائج أفضل بمساعدة األساليب المبتكرة�	

 تعلم الفروق الدقيقة في التفكير النقدي واإلبداعي وأدواته ومنهجياته�	

 استكشاف ما هي عملية إدارة االبتكار لتحقيق نتائج أفضل�	

 فهم أسس مؤشرات األداء الرئيسية لتقييم األداء الواقعي والتوقعات�	

تنمية  مهارات المشاركين فى التفكير النقدى�	

تطبيق أدوات وأساليب التفكير اإلبداعى واإلبتكارى�	

التعرف على مناهج التفكير التحليلى والتمرس عليها عمليا�	

القدرة على التبديل بوعي بين أساليب التفكير المختلفة )اإلبداعية ، التحليلية ، �	

النظم ، النقدية ، إلخ.( 

المنهجية:
تستخدم هذه الدورة مزيجاً من التقنيات التفاعلية مثل العروض التقديمية الموجزة التي 

يقدمها المستشار واختبارات تقييم الذات وتمارين عملية حول تقنيات االبتكار واالبداع 

والتفكير المتعدد إضافة إلى دراسة الحاالت والمحاكاة والورش العملية .

الفئات المستهدفة:
األفراد  وجميع  األقسام  ورؤساء  المشرفون  والمشاريع  الفرق  وقادة  والقادة  المدراء 

الذين يحتاجون إلى اعتماد نهج أكثر إبداعاً في العمل سواء في حل المشاكل أو القيام 

بالتغييرات أو التعامل مع القضايا المؤسسية .بطرق غير تقليدية.

المحتويات األساسية:

اإلبداع كأداة عمل:

صفات المفكر المبدع�	

معوقات االبداع�	

الممكنات الثالثة لإلبداع�	

العوامل المؤثرة على اإلبداع الفردي في المؤسسة�	

االبتكار والثقافة المؤسسية�	

األساليب اإلبداعية الخمسة�	

طرق التغلب على المعوقات�	

تطوير ثقافة اإلبداع، واستكشاف المشاكل، وتوليد األفكار وتقييمها�	

التفكير الناقد مقابل التفكير اإلبداعي�	
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مهارات التفكري المتعدد وأمناطه ومعوقاته:

 التفكير التحليلي مقابل التفكير اإلبداعي �	

 التفكير المتباعد مقابل التفكير المتقارب �	

 التفكير الجانبي �	

 التفكير المنظومي �	

 التفكير الملهم �	

 مبادئ التفكير اإلبداعي �	

 جمع كل ذلك معا �	

حاالت وتطبيقات عملية�	

استكاشف عملية توليد األفكار:

العصف الذهني وانواعه�	

أساليب ومنهجيات االفكار االبداعية�	

القبعات التفكيرية لحل المشكالت�	

حاالت وتطبيقات عملية�	

اسرتاتيجيات التفكري اإلبداعي:

بعض نظريات االبداع�	

أدوات اإلبداع�	

الذاكرة الصورية والتقنية الحيوية�	

الخرائط الذهنية�	

قوة التفكير المعاكس�	

حاالت وتطبيقات عملية�	

معوقات االبداع يف حل المشكالت:

مراحل حل المشكالت اإلبداعية وإتخاذ القرار�	

تشريح المشكلة�	

خطوات اإلبداع في حل المشكالت�	

معوقات اتخاذ القرار�	

نصائح الستخدام التفكير االبداعي�	

مناهج التفكري التحليىل:

التفكير التحليلى كمكون من مكونات التفكير التنسيقى�	

موضع التفكير التحليلى فى نماذج صنع القرار ومراحل المنهج العلمى�	

تصنيف أساليب تنمية التفكير التحليلى�	

األسلوب التحليلى مقابل األسلوب التجديدى�	

األسلوب التحليلى مقابل األسلوب التركيبى�	

التفكير التحليلى وعالقته بالتفكير الناقد�	

التفكير التحليلى وعالقته بنوعى التفكير االفتراقى وااللتقائى�	

موضع التفكير التحليلى فى النماذج المتتابعة للحل اإلبداعى للمشكالت�	

موضع التفكير التحليلى فى النماذج المتضافرة للحل اإلبداعى للمشكالت�	

حاالت وتطبيقات عملية�	

التفكري الناقد والتحليل الذكي ودوره ىف تعزيز القدرات اإلبداعية 

واالبتكارية:

مفهوم التفكير الناقد�	

قدرات التفكير الناقد�	

مهارات التفكير الناقد�	

معايير التفكير الناقد�	

صفات المفكر الناقد�	

متى يفكر شخصا تفكيرا ناقدا؟�	

 حاالت وتطبيقات عملية�	

أدوات التفكري اإلبداعي واالبتكاري:

أنماط التفكير فى العقل البشرى )الخريطة الذهنية(�	

أساسيات التفكير اإلبداعي واالبتكاري�	

سمات المبدعين والمبتكرين وأثرها على ريادة األعمال�	

المهارات العقلية للقيادات اإلبداعية االبتكارية�	

أسس التفكير اإلبداعي واالبتكاري وتطبيقه في مجاالت العمل�	

أساليب التفكير اإلبداعي واالبتكاري�	

مفهوم بناء الفكر القيادى وعادات القائد الفعال�	

 حاالت وتطبيقات عملية�	



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:

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

)تقنيات التفكير المتعدد واكتشاف وتنفيذ األفكار اإلبداعية (
 القدرة على التفكير بشكل خالق ومبتكر في بيئات االعمال المختلفة 

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.


