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 كفاءات إدارة اإلبداع واالبتكار  وتقنيات توليد األفكار

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام
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 كفاءات إدارة اإلبداع واالبتكار  وتقنيات توليد األفكار

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

مقدمة:

أصبحت اإلدارة اليوم بفعل تطور تكنولوجيا المعلومات وبفعل الديناميكية وسرعة التغيير بحاجة الى عقل معرفي وحلول إبداعية فنية قادرة على تجاوز العثرات وعلى ربط االفكار 

وتنويع الرؤى للوصول الى حلول مبتكرة ومناسبة وعملية حيث يدخل عنصر االبداع في أساس العملية اإلدارية وكعنصر فعال في كل االعمال الفكرية والمعرفية  ويمتلك الكثير 

من االفراد فهما متواضعاً لما هو المقصود بالعملية االبتكارية واالبداعية وابعادها وعناصرها الرئيسية.

 غالبا ما يتم التعامل مع الكلمات اإلبداع واالبتكار على أنها قابلة للتبادل. غالبا ما يتم استخدام اإلبداع واالبتكار بالتبادل ، ومع ذلك فهما )ويجب أن يكونا( منفصلين ومتميزين.    

يمكن تعريف اإلبداع على أنه تحديد المشكلة وتوليد األفكار. في حين يمكن تعريف االبتكار على أنه اختيار األفكار وتطويرها وتسويقها. 

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	w.أكتساب المعارف والمفاهيم األساسية المتعلقة بماهية األنشطة اإلبداعية واالبتكارية

	w.التعرف على أسس ومحاور العملية اإلبداعية، مع ربط هذه المفاهيم والمحاور بأسس وقواعد إتخاذ القرارات

	w أكتساب المهارات الالزمة لممارسة التفكير اإلبداعي واالبتكاري بشكل عام في األنشطة الحياتية، وبشكل خاص في حل المشكالت في مجاالت منظمات األعمال، وفي

الجوانب اإلدارية والتنظيمية في هذه المنظمات.

	w.التزود بمهارات التفكير والقدرة على التحرر من قيود اإلمكانيات أثناء التفكير

	w.التعرف على أساليب التفكير اإلبداعي واإلبتكاري وآليات توفير بيئة العمل اإلبداعية

	w.التعرف على المهارات الفرعية التي يشتمل عليها التفكير الناقد مع رفع الحس اإلبداعي

	w.إكتساب مهارة إستنتاج أهم مميزات البيئة الصفية المحفزة على التفكير الناقد واإلبداعي

	w.التزود بوسائل تحديد المشكلة وتقديم البدائل لحل المشكالت بطريقة أبداعية

	w.تنمية المهارات اإلدارية والقيادية للمشاركين بما يمكنهم من حل المشكالت وقيادة جماعات العمل

	wالمتطلبات األساسية الواجب إكتسابها لتطوير القدرات الذهنية

	wالتعرف على مفهوم الذكاء و أنواعه و آليات تطويره وحسن إستغالله

	w.التكمن من الربط بين تحليل السلوك اإلنساني والعالقات التبادلية وفهم الطبيعة البشرية واإلرتقاء بأساليب التعامل والتواصل مع الزمالء والعاملين

	w.تعزيز توظيف مهارات الذكاء اإلبداعي في أتخاذ القرارات و حل المشكالت

	w.التعرف على مجاالت استغالل الذكاء الصناعي في التفكير واإلبداع اإلداري
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المحتويات األساسية:

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

القدرات الذهنية:

	wمفهوم القدرات الذهنية

	wعناصر اللياقة الذهنية

	wقانون القدرات الذهنية و آليات تطبيقه

	wكيفية تنمية القدرات العقلية؟

الذكاءات المتعددة:

	wمفهوم الذكاء

	wأنواع الذكاء و طرق إكتشافه

	wالفرق بين وظائف الدماغ والذكاء

	wنظرية الذكاءات المتعددة و تطبيقها على اآلداء المهني و الوظيفي

القدرات الذهنية و التفكري اإلبداعي:

	wمفهوم اإلبداع واالبتكار

	wالقدرات الذهنية والتركيز و اإلنتباه و التفكير

	wالقدرات الذهنية والتفكير اإلبداعي

	wالقدرات الذهنية وتحليل و حل المشكالت و إتخاذ القرارات اإلبتكارية

إدارة اإلبداع يف خلق وحتفزي بيئة عمل فعالة فاعلة:

	wاإلدارة الفاعلة في التخطيط والتنظيم و المتالعة وتقييم األداء

	w.اإلدارة الفعالة في الرقابة والمتابعة بالتخطيط

	wاإلدارة الفاعلة في التفكير اإلبداعي وخلق بيئة عمل إبتكارية

	wاإلدارة اإلبداعية في التوجيه و التحفيز

	wاإلدارة الفعالة وسيكولوجية صنع القرار الذكي ومهارات التفكير الحيوي

التقنيات احلديثة يف اإلبتكار وتنمية الذكاءات:

	wطرق تنمية الذكاء

	wتقنيات تقوية الذاكرة واإلبتكارات

	wاليات التفكير االبداعي واالبتكاري وتنمية الذكاءات

	wكيف تصبح شديد الذكاء؟

تقنيات العصف الدماغي لتوليد األفكار:

	wمفهوم العصف الدماغي التحليلي

	wمفهوم العصف الدماغي الصامت

	w.العصف الدماغي بلعب األدوار

	w.العصف الدماغي واثره في توليد األفكار

	wالعصف الدماغي الخالق

أهم الطرق احلديثة يف توليد األفكار اإلبداعية:

	wما هي الفكرة وما هو التفكير؟

	wمفهوم توليد األفكار اإلبداعية

	wمن أين تأتي األفكار اإلبداعية؟

	w.نصائح هامة تعزز قدرتك على اإلبداع

	w.أساليب ومهارات توليد األفكار

	w النماذج واألفكار المرئية الحديثة وأثرها في تسهيل عمليات اإلبتكار وتوليد

االفكار



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

) كفاءات إدارة اإلبداع واالبتكار  وتقنيات توليد األفكار(

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.


